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Ter verantwoording

Het Nederlandse effectenrecht is een jong rechtsgebied dat, zoals dat met 'jongeren

te doen gebruikelijk is, zich snel en soms grillig zonder duidelijke vooraf uitgezette

koers ontwikkelt. Wat is het effectenrecht, van welke aard is het effectenrecht en

wat wordt met de steeds toenemende regels beoogd? Hoe komt het dat het

beursrecht is 'opgegaan' in het effectenrecht, terwijl tot enkele decennia geleden

het beursrecht min of meer synoniem was met het effectenrecht? Het zijn enkele

van de vele vragen die rijzen wanneer het effectenrecht object van studie wordt.

Het is voor de nieuwkomer enigszins vergelijkbaar met de ervaring van menig

antropoloog die ergens op de landkaart een plek ontdekt met een naam en daartoe

aangetrokken afreist, maar pas op de plaats van bestemming ontdekt en ervaart

dat onder de benaming een veelheid aan interessante en intrigerende verschijnselen
schuil gaat die ook na langere bestudering niet altijd te verklaren zijn vanuit het

referentiekader dat hij had toen hij de reis ondernam. Een holistische aanpak brengt

hem al gauw tot de conclusie dat het volbrengen daarvan een levenswerk kan

worden. Een compromis sluiten met ziehzelf dient zich dan ook vaak aan. Maar

welk compromis? De drang om het geheel te ontdekken en in kaart te brengen strijdt

met pragmatisme. Het gebied dat men onder de benaming kan begrijpen, blijkt

geen duidelijke natuurlijke grenzen te hebben waardoor hij gedwongen wordt die

op kunstmatige wijze aan te brengen. Het zoeken naar antwoorden op de dagelijks
weerkerende vragen, krijgt een hogere prioriteit dan het zoeken naar antwoorden

op minder frequent voorkomende verschijnselen, omdat een antwoord op die

dagelijkse vragen niet alleen hemzelf helpt 'zijn' weg in het vreemde gebied te

vinden, maar ook 'de' weg kan plaveien naar de meer verscholen vraagstukken.
De strijd tussen een allesomvattende aanpak en de noodzaak zich eerst te

beperken tot de meer dagelijkse problematiek van het onderzoeksobject is in dit

boek beslecht door allereerst het gebied van een mede aan de historie ontleende

grens te voorzien en te inventarisen. Dht is de eerste taak die ik mij bij het schrijven

 

van dit boek heb gesteld. Het Nederlandse effectenrecht in de betekenis van het

recht dat 'te maken heeft' met effecten, heeft een lange geschiedenis die teruggaat

tot de  17e eeuw waarin effecten - in de betekenis van verhandelbare waardepapieren

of rechten die een kapitaaldeelneming in een onderneming belichamen - hun intrede

deden in de Nederlandse economie. Het effectenrecht had toen nog geen eigen

afzonderlijke plaats en geen eigen benaming, omdat het deel uitmaakte van het

handels- en vennootschapsrecht. De toenemende handel in effecten ter beurze

waarbij persoonlijk contact tussen koper en verkoper ontbreekt en de kans op
misstanden of misbruik groter is dan bij aanwezigheid van persoonlijk contact,

maakte dat het steeds verder af kwam te staan van het vennootschapsrecht en leidde

tot een disciplinair of tuchtrechtelijk afdwingbare reglementering van de
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effectenhandel ter beurze (handel en beroepshandelaren). Het uitbreken van de
eerste wereldoorlog manifesteerde zich mede in de sfeer van het financieel
marktrecht: een beurskrach, de sluiting van de Amsterdamse beurs gedurende een
halfjaar en de totstandkoming in 1914 van de Beurswet. Dat effectenrecht kreeg
een eigen plaats en een eigen benaming: het beursrecht waarvan de aard voorname-
lijk privaatrechtelijk en voor een klein deel publiekrechtelijk was. Het effectenrecht
zoals dat in dit boek in kaart wordt gebracht, is echter het resultaat van het medio
1980 door de wetgever - mede daartoe aangespoord door 'Brussel' - in gang gezette
proces om het aanbieden van effecten, het bemiddelen bij effectentransacties, het
individuele en collectieve vermogensbeheer en het houden van een effectenbeurs
te reguleren door een verbodstelsel voorzien van uitzonderingen en vrijstellingen
waarvan overtreding strafrechtelijk is gesanctioneerd en waarop permanent toezicht
wordt uitgeoefend door specifiek daartoe uitgeruste toezichthouders. Op die wijze
is het effectenrecht losgemaakt van het NV-recht, wat niet wegneemt dat die grens
toch, zoals onder meer blijkt bij de discussie over beschermingsconstructies, niet
steeds even duidelijk is.

Binnen dit aldus afgebakende gebied is de strijd tussen een allesomvattende
studie en de noodzaak van het aanbrengen van beperkingen vervolgens beslecht
door een - aan de praktijk ontleende - caesuur aan te brengen tussen enerzijds een
analyse aan de hand van wetsgeschiedenis, rechtspraak en literatuur van de
kernbegrippen die de reikwijdte van de effectenrechtelijke verbodsbepalingen
bepalen en anderzijds een systematische inventarisatie van de inhoud van met
name die regels die in de financieringspraktijk een grote rol spelen. Deze caesuur
heeft geleid tot de volgende - in twee vragen uiteenvallende - probleemstelling:
( 1)     Wat is de betekenis van de in de verbodsbepalingen opgenomen basisbegrippen
en zijn deze in overeenstemming met het doel dat met de verbodsbepalingen wordt
nagestreefd?
(2)   Wat is de inhoud van de regels en zijn deze consistent wat betreft inhoud
en plaats in de regelgeving?
De aanzet voor het zoeken naar een antwoord op deze probleemstelling vormden
de eerste twee uitgaven van 'Koersen door het effectenrecht' waarbij het accent
lag op de tweede vraag. De door mij in hoofdstuk 1 gegeven antwoorden op de
eerste vraag beschouw ik als een uitnodiging en stimulans (ook voor mijzelD tot
verder onderzoek opdat een begaanbare weg gevonden wordt de onderzochte
begrippen alsmede de nog niet ontrafelde verschijnselen rondom effecten beter
en sneller te kunnen plaatsen in de nog steeds voortschrijdende ontwikkeling van
het effectenrecht.

Tot slot een opmerking van 'technische' aard. De neiging om bij de
bestudering van het Nederlandse effectenrecht inspiratie te putten uit het
buitenlandse recht door een of meerdere buitenlandse rechtsstelsels te vergelijken
met het Nederlandse heb ik moeiteloos kunnen onderdrukken. Rechtsvergelijking
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kan mijns inziens alleen dan nut hebben indien de te vergelijken stelsels voor de

vergelijker in voldoende mate doorzichtig zijn wat betreft mate van inbedding in

maatschappelijke opvattingen ('recht als cultuur'), doelstellingen en systematiek

waaronder de argumenten voor en consequenties van in het verleden en heden

gemaakte keuzes. Het 'importeren' van regels uit een ander rechtsstelsel komt pas

dan in aanmerking voor een oplossing van de eigen problemen indien de bodem

waaruit de buitenlandse regels ontsproten zijn en de geschiktheid van de eigen

bodem in voldoende mate onderzocht zijn. Voor een vergelijking van het
Nederlandse effectenrecht met een buitenlands rechtsstelsel ligt dat van de
Verenigde Staten het meest voor de hand. Om te kunnen vergelijken moet echter

eerst het eigen systeem worden onderkend. Ditt in kaart te brengen, te beschrijven

en daarvan de basisvragen en -structuur aan te geven, is wat ik mij in dit boek tot

doel heb gesteld.

Het manuscript is afgesloten op het moment dat de 21e eeuw haar intrede deed.

Ontwikkelingen na 1 januari 2000 zijn niet meegenomen Veel dank ben ik

verschuldigd aan Sandra Dixon voor haar vertaling in het engels van de samenvat-

ting.

Christel M. Grundmann-van de Krol

Dronten, maart 2000
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HOOFDSTUK 1

Historisch overzicht en de kernbegrippen (reikwijdte) van
het effectenrecht

1           Inleiding

Het Nederlandse effectenrecht is een jong en zich snel ontwikkelend rechtsgebied,
althans wanneer het publiekrechtelijke deel van het effectenrecht in beschouwing

genomen wordt. Een belangrijk kenmerk van het effectenrecht is dat de reden tot

regelgeving vaak gelegen is in negatieve gebeurtenissen en/of concurrentieversto-

ringen op de effectenmarkten die hetzij voor de Nederlandse wetgever hetzij voor
de Europese Commissie aanleiding waren regelend op te treden. Dit optreden heeft

niet alleen geleid tot effectenrechtelijke bepalingen die in diverse wetten zijn

neergelegd, maar ook in een regelgeving met een gelaagde structuur (raamwet,

uitvoeringsregeling (amvb's) en verdere uitwerking door de toezichthouders), zodat

relatief snel ingespeeld kan worden op nieuwe en onvoorziene ontwikkelingen.
Bovendien heeft dit geleid tot toepasselijkheid op een bepaalde marktverrichting
van soms meer dan din wet of regeling.

De belangstelling in de literatuur voor het effectenrecht neemt evenals de

omvang van het rechtsgebied toe. Het gaat dan echter meestal om de behandeling

van deelonderwerpen. Een allesomvattende studie ontbreekt en is ook bijna schier

onmogelijk mede gelet op de snelheid waarmee de regels aangepast en uitgebreid
worden. Dat neemt niet weg dat een inventarisatie voor de bestudering en de
rechtsvorming noodzakelijk is en dat een aantal basisbegrippen een nadere analyse
verdient. Dat laatste is vooral van belang omdat de inhoud van die basisbegrippen

(mede) bepalend zijn voor de reikwijdte van het effectenrecht. Daarmee is een

indeling - reikwijdte en inhoud - van het effectenrecht gegeven. De inhoud van

het effectenrecht is een en al dynamiek, de reikwijdte is minder dynamisch maar
wel essentieel. In dit eerste hoofdstuk ligt de nadruk op de reikwijdte. Alvorens
via de kernbegrippen de reikwijdte te verkennen, zal eerst ingegaan worden op

de ontstaansgeschiedenis (§ 2), de basisstructuur (§ 3) en de doelstellingen van
het effectenrecht (§ 4).
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2          Ontstaan van het effectenrecht

2.1 Periode  tot  1980

Het is lang geleden dat het voornamelijk de plaatselijke vorsten en de opkomende
steden waren die ter dekking van hun behoeften aan geld bij derden aanklopten. 1
Het is de tijd van het vroeg middeleeuwse West Europa, een tijd waarin de handel
voornamelijk beperkt was tot de eigen landstreek. De actieradius van de koopman
die er zelf op uittrok was beperkt. Hij kocht en verkocht zijn koopwaar op de
markten van de opkomende steden nadat hij de goederen zelf gezien en gekeurd
had. De ontwikkelingen van verkeerswegen en -middelen betekenden dat verder
gereisd kon worden, hetgeen op haar beurt tevens tot gevolg had dat de kooplieden
vertegenwoordigers ('faktoors') aanstelden.  Door de veelheid aan muntsoorten
van de diverse steden en gewesten in West Europa was er een sterke behoefte aan
wisselaars die de verschillende muntsoorten niet alleen kenden en de waarde
daarvan wisten, maar deze ook in voorraad hadden. De volgende stap was, teneinde
kostbare en riskante transporten van geld uit te schakelen, de introductie van de
wisselbrief. Aanvankelijk was dit een brief van de koopman aan een zakenvriend
in de 'vreemde' stad om de in de brief vermelde geldsom aan de brenger van de
brief uit te betalen. Later werd deze nieuwe wijze van 'betaling' een belangrijk
onderdeel van het bedrijf van de meer draagkrachtige wisselaars die ook bankiers
werden doordat zij zich steeds meer gingen bezighouden met het aannemen van
deposito's van de kooplieden, met het betalingsverkeer (handel in wisselbrieven)2
en, althans vooral de Italiaanse en Duitse bankiers, met de financiering van de
overheid (vorsten).3

Het ambt van wisselaars werd zodanig belangrijk dat zij door de regering
van Holland in de  15e eeuw werden aangesteld en zich aan bepaalde voorschriften
dienden te houden. Dit laatste werkte kennelijk niet zoals verwacht hetgeen ertoe
leidde dat in  1609 een stedelijke wisselbank werd opgericht.  Voor de gedeponeerde
gelden trad de stad (Amsterdam) op als borg. Van de vier in West Europa toentertijd

1           W.H.C. Schukking, Beurswetgeving.  Wettelijke regeling van effectenhandel,  beurs- en emissiewezen,
1947, p. 1.

2      A.W. de Iongh, Gedenkboek 1876-1926 Vereeniging voor den Effectenhandel. 1926, p. 13/14.3             W.H.C. Schukking,  Beurswetgeving.  Wettelijke  regeling van effectenhandel,  beurs-  en emissiewezen,
1947, p. 2/3. De uitgeleende middelen waren afkomstig deels uit familiekapitaal en deels uit deposito's.De toegepaste 'emissietechniek' wordt door Schukking als volgt omschreven: 'Meestal was het zo,
dat tussen het bankiershuis en de geldvrager een overeenkomst werd afgesloten in de vorm van een
'general obligation', die de voorwaarden der lening bevatte. Het bankiershuis werd daarbij gemachtigdtot het bedrag, in de 'general obligation' genoemd, onder notariele controle, obligaties voor kleine
bedragen uit te geven. De uitnodiging aan derden tot deelneming, welke in een geschrift werd
neergelegd, was de voorloper van het emissieprospectus. De inschrijvingen moesten bij het bankiershuis
worden gedaan en de notaris verifieerde de obligatiebewijzen, die al spoedig in ronde bedragen luidden
en  na verloop  van  tijd  ook aan toonder werden gesteld.'
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bestaande wisselbanken - Amsterdam, Hamburg, Venetie en Neurenberg - nam
Amsterdam een aanzienlijke plaats in.4 We zijn dan aanbeland in de tijd dat de

goederenhandel zich niet meer uitsluitend op de (jaar)markt afspeelt, een markt

waar tegelijkertijd de goederen getoond, gekeurd, geleverd en betaald werden, maar

steeds meer plaatsvindt op een beurs waar de te verhandelen goederen niet aanwezig

zijn (koopmansbeurs). Om op de Amsterdamse koopmansbeurs de orde te
handhaven temidden van alle nationale en buitenlandse kooplieden werden

verschillende stadskeuren uitgevaardigd met betrekking tot onder meer de

openingstijden van de beurs, de invoering van een 'beursknecht' die bij het eindigen

van de beurs 'een clocxken' moest luiden, een verbod tot 'kijven en schelden' en

de plicht tot betaling aan de beursknecht van een boete voor het te laat ontruimen

van de beurs. Ook werden beedigde makelaars aangesteld die tevens tot taak hadden

het samenstellen van de prijscourant van waren en wissels:
Het was ook de tijd waarin de eerste handelscompagnie in NV-vorm werd

opgericht (1602) die algemeen gezien wordt als beginpunt van de effectenhandel.6

Verschillende steden hadden ten behoeve van de handel op Indie enige jaren
daarvoor 'compagnieen' opgericht die elkaar beconcurreerden en elkaar enorme

schade toebrachten. De verschillende concurrenten werden onder leiding van Johan

van Oldebarneveldt verenigd in de Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC)
die van de Staten-Generaal voor een periode van 21 jaar het exclusieve recht

verkreeg handel te drijven op Indie. Niet alleen was nieuw dat de krachten onder

leiding van de 'staat' gebundeld werden en de VOC derhalve een publiekrechtelijke

inslag had, maar ook dat voor de financiering van de VOC een beroep gedaan werd

op het publiek en van de VOC derhalve een 'publieke' zaak gemaakt werd. Een
ieder kreeg de mogelijkheid in te tekenen op de vrij verhandelbare aandelen (actidn)

en verkreeg daardoor het recht deel te nemen aan de winstgevendheid van de handel

die door de verleende monopoliepositie van de VOC anders niet mogelijk geweest
zou zijn.7 Er ontstond een levendige handel. De VOC hield

'waarschijnlijk met de bedoeling het spekuleeren zooveel mogelijk te remmen,

krampachtig vast aan de aandeelen op naam, die slechts door overschrijving
in het actienboek der Compagnie in andere handen konden overgaan. Het
resultaat van deze politiek was echter, dat men er ter beurze meer en meer toe

4      A.W. de longh, Gedenkboek 1876-1926 Vereeniging voor den Effectenhandel. 1926, p. 20.

5      A.W. de Iongh, Gedenkboek 1876-1926 Vereeniging voor den Effectenhandel, 1926, p. 24-26.
6           Zie onder meer: A.W. de Iongh, Gedenkboek 1876-1926 Vereeniging voor den Efectenhandel,  1926,

p. 27-29. Pitlo/Raaijmakers, Vennootschaps- en Rechtspersonenrecht, Gouda Quint, 4e druk, 2000,

§ 1.39 en § 5.01; W.H.C. Schukking, Beurswetgeving. Wettelijke regeling van effectenhandel, beurs-
en emissiewezen, 1947. p. 5.

7           A.W. de Iongh, Gedenkboek 1876-1926 Vereeniging voor den lffectenhandel, 1926, p. 27/28. Blijkbaar

is er enige onduidelijkheid over de vraag of er nu weI of niet aan degenen die een actie bezaten een

verhandelbaar aandeelbewijs is gegeven (p. 28).
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overging slechts de verschillen te verrekenen, zoodat de spekulatie eerder in
hand gewerkt dan bemoeilijkt werd. Bovendien droegen enorme koersschomme-
lingen, waaraan de actien onderhevig waren er in sterke mate toe bij, van dit
fonds een geliefd spekulatieobject te maken. Er heerschte nooit zekerheid
omtrent de toestanden in Indie, men wist nooit of de schepen veilig het
vaderland zouden bereiken, en het was geen zeldzaamheid, dat een enkel gerucht
een koersdaling of stijging van 30pCt.  of meer tengevolge had'.8

De handel in aktien ging gepaard met excessen die 'alom van zich deden spreken'
en die de Staten van Holland in 1610, maar ook in de jaren daarna, noopten tot
ingrijpen.

'Tekenend is (..) dat de uitvaardiging van deze eerste wettelijke maatregelen
voor de effectenhandel reeds destijds werden geargumenteerd door er op te
wijzen dat de rustige belegging van spaarders, weduwen en wezen (..) niet
verstoord mocht worden door manipulaties van derden. Reeds toen had men
het beginsel geformuleerd, dat ruim drie eeuwen later een president van de
Verenigde Staten tegenover zijn volksvertegenwoordiger weer in de mond zou
nemen ter rechtvaardiging van zijn moderne beurswetgeving, die immers
eveneens moest dienen 'to protect the investor':

De effectenhandel bleef evenwel beperkt van omvang evenals de overheidsbe-
moeienis met de effectenhandel. De niet-koloniale handel en industrie werden
voornamelijk nog gefinancierd met eigen kapitaal of met middelen afkomstig van
een kleine groep.  Aan het eind van de  18e eeuw werden  de  VOC  en  de  West-
Indische Compagnie opgeheven wegens de slechte financiele toestand waarin zij
verkeerden.

De 19e eeuw kenmerkte zich door belangrijke technische uitvindingen die
diverse omwentelingen teweegbrachten ook in economisch opzicht: industriele
en handelsondernemingen groeiden en infrastructurele projecten (spoorwegen)
werden opgezet met particulier kapitaal.'0 Aan  het eind  van de  19e en het begin
van de 20e eeuw kwamen de eerste wettelijke regelingen in verband met de
effectenhandel. Deze regelingen waren strafrechtelijk, civielrechtelijk en
publiekrechtelijk van aard. De eerste wettelijke (strafrechtelijk en civielrechtelijk)
regelingen ontstonden voor

'het altijd min of meer precaire stadium, wanneer de geldvrager tracht gelden,
al dan niet tegen afgifte van aandelen of obligaties van derden op te nemen.

8      A.W. de Iongh. Gedenkboek 1876-1926 Vereeniging voor den Effectenhandel, 1916. 9 29.
9         W.H.C. Schukking, Beurswetgeving. Wettelijke regeling van effectenhandel,  beurs- en emissiewezen,

1947. p. 66.

10 Pitlo/Raaijmakers, Vennootschaps- en Rechtspersonenrecht. Gouda Quint, 4e druk, 2000, § 5.02.
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In deze periode van eerste contact tussen promotor en belegger bestaat immers

nog niet de gunstige invloed der openbaarheid, noch de leidraad der vrije
koersvorming op een effectenbeurs, zodat de kans op misbruiken niet gering
is'."

Het betrof de invoering  in  1886 van onder meer artikel  335  WvSr (het huidige
artikel 47 Wte 1995 inzake publieksmisleiding) en de invoering in 1928 van de
artikelen 1416a-1416d BW (de huidige bepalingen 6:194-196) inzake prospectus-
aansprakelijkheid (misleidende reclame).12 De eerste publiekrechtelijke wet ontstond

aan het begin van de eerste wereldoorlog naar aanleiding van de beurskrach in
Amsterdam. 13  Op dat moment vatte de overheid  het  als  haar  taak op toezicht,  zij

het mal:ginaal, uit te oefenen op de effectenhandel en dan nog uitsluitend op de

handel ter beurze. Door de als tijdelijke wet bedoelde Beurswet 1914 kwamen de

effectenbeurzen onder toezicht, dat wil zeggen dat voor het oprichten van een
effectenbeurs een vergunning van de minister van financiBn vereist werd. Bij het
begin van de tweede wereldoorlog vond een verdere aanscherping plaats in de
beursvoorschriften, terwijl na de oorlog de Beschikking Beursverkeer 1946 kwam
waarin onder meer bepaald werd dat alleen met toestemming van de minister
fondsen tot de notering mochten worden toegelaten en dat alle besluiten van de

in 1876 opgerichte Vereniging voor de Effectenhandel (VvdE) over onderwerpen
die tot de competentie van de overheid kunnen behoren, voorafgaande goedkeuring
behoefden:4 Het blijft dan tot circa 1980 relatief rustig.

2.2 Periode 1980 tot heden

De nog bij de totstandkoming in  1886 van artikel  335  WvSr van regeringszijde

aangehangen visie dat

1 1         W.H.C. Schukking. Beurswetgeving.  Wettelijke regeling van effectenhandel,  beurs- en emissiewezen,

1947, p. 192.

12 W.H.C. Schukking, Beurswetgeving. Wenet(ike regeling van ellectenhande/, beurs- en emissiewezen,

1947, p. 192/193, schrijft over deze voorschriften: 'Deze voorschriften, die veelal worden aangeduid

als 'regelende de aansprakelijkheid voor het prospectus' gaan verder dan bekendmakingen door middel

van een prospectus alleen, doch hebben betrekking op iedere publicatie. Bovendien is hun werkingssfeer
niet beperkt tot publicaties ter gelegenheid van de uitgifte van aandelen. hetgeen de naam van de

wet van 1928 zou doen vermoeden, doch zij hebben ook betrekking op publicaties ter gelegenheid

van de uitgifte van andere soorten effecten. Zij zijn daarbij te beschouwen als een aanvulling op de

regeling van artikel 1401 B.W. omtrent de onrechtmatige daad, en werden gegeven ondanks het feit
dat de Hoge Raad in  1919 tot de z.g. ruime interpretatie van dit artikel was overgegaan. Dit verklaart

ook, waarom deze regeling omtrent de aansprakelijkheid bij emissie op deze plaats in ons B.W. is
opgenomen.

13      Pitle/Raaijmakers, Vennootschaps- en Rechtspersonenrecht, Gouda Quint, 4e druk, 2000, § 5.03.
14         W.H.C. Schukking,  Beurswetgeving.  Wettelijke regeling van effectenhandel,  beurs- en emissiewezen.

1947, p. 181-183.
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'geene voldoende reden bestaat om aan het publiek tegen eigen lichtgeloovig-
heid of speelzucht eene bijzondere bescherming te verleenen ,t 5

is dan, na ruim honderd jaar, geleidelijk omgeslagen in de visie dat beleggers juist
zo veel mogelijk beschermd moeten worden door het opleggen van met name
informatieplichten op aanbieders van effecten(diensten). Onveranderd lijkt echter
dat het de wetgever

'toch nooit zal gelukken alle misbruiken te voorkomen; dat de vindingrijkheid
der knoeiers steeds een groot aantal graden hooger staat dan de zijne. ,16

De zorg voor een adequate functionering van de effectenmarkten en de positie van
de beleggers op die markten is de laatste twee decennia zowel door ontwikkelingen
op die markten als door Europese regelgeving steeds meer een publieke taak
geworden getuige de regelgeving op het gebied van het effectenverkeer die sinds
1980 tot stand gekomen is.17 Hierbij moet een onderscheid gemaakt worden tussen
de regelgeving voor de beurshandel en de daarbij betrokken personen en instellingen
en die voor de buitenbeurshandel.

2.2.1 Regulering beurshandel: van zelfregulering naar wettelijke regulering

Vanaf 1914 tot 1985 bestond er slechts 66n  wet die onder de categorie effectenwet-
geving van publiekrechtelijke aard viel: de reeds genoemde Beurswet 1914 die
uitsluitend het toezicht, zoals  in  §  2.1 kort aangegeven,  door de minister  van
financien op de Nederlandse effectenbeurzen regelde. De regelgeving voor
beursleden, voor instellingen wier effecten aan de beurs genoteerd zijn en voor
de beurshandel zelf was aanvankelijk uitsluitend op privaatrechtelijke leest
geschoeid. De zelfregulering van de VvdE werd in die periode nog voldoende
(adequaat) geacht. De totstandbrenging van een Europese kapitaalmarkt en het
streven naar het op communautair niveau scheppen van een gelijkwaardige
bescherming van de beleggers leidde in  1979 tot de Europese richtlijn inzake de
toelatingseisen van effecten  tot een effectenbeurs, 18 gevolgd  in   1980  door  de

15        Geciteerd door A.S. Oppenheim, Het prospectus der naamlooze vennootschap,  1908, p. 23.16     A.S. Oppenheim. Het prospectus der naamlooze vennootschap, 1908, p. 10.
17       Zie ook F.M. Schlingmann, Tien jaar effectenrecht, TVVS.  1996, p. 70-80. 94-109 en het overzicht

overdeperiode 1973-1998: D.H. Cross, Effectenrecht.Zilver voor de Gouden Formule. Ontwikkeling-
en in het Recht tussen  1973 en 1998. Bundel uitgebracht ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan
van het Juridisch Post Academisch Onderwijs Rotterdam,  1998, p.  133-143.

18 Richtlijn 79/279/EEG  van 5 maart  1979 tot co6rdinatie  van  de  voorwaarden  voor de toelating  vaneffecten tot de officiale notering aan een effectenbeurs (PbEG L 66, 16 maart 1979. p. 21 e.v.). Zieover deze richtlijn onder meer: M.S.A. van Dam, De invioed van het Europese recht op het Nederlandse
effectenrecht, Dossier nr. 35,1999. p. 3442, E. Wymeersch, De richtlijn inzake admissie ter beurze.
SEW,  1980, p. 77-87: E. Wymeersch. Europese effectenreglementering, Preadvies van de Vereeniging
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Europese richtlijn inzake de eisen waaraan een beursprospectus moet voldoen 19

en in 1982 door de Europese richtlijn inzake de periodieke informatieverschaffing
door beursgenoteerde instellingen." Aan deze richtlijnen die sindsdien op enkele
onderdelen gewijzigd zijn, heeft Nederland uitvoering gegeven door opname in
het Fondsenreglement van de VvdE (thans AEX) en door aanwijzing van de VvdE
als bevoegde autoriteit in de zin van de desbetreffende richtlijnen.2' Van
verschillende kanten ontstonden omstreeks 1986 initiatieven om in het belang van
goed functionerende effectenmarkten mis- of gebruik van voorwetenschap middels
wet- en regelgeving te bestrijden. De gedachte hierbij was (en is nog steeds) dat
een goed functionerende effectenmarkt voor een groot deel afhankelijk is van het
vertrouwen dat de beleggers in die markten stellen en dat dit vertrouwen onder

meer berust op de aan de beleggers te bieden waarborg dat zij op voet van gelijkheid
(van informatie) verkeren en worden beschermd tegen ongeoorloofd gebruik van
voorwetenschap.22 Kort voor de indiening in april 1987 van een wetsvoorstel tot
strafbaarstelling van misbruik van voorwetenschap introduceerde de VvdE in januari
1987 een modelcode voorkoming misbruik van voorwetenschap met betrekking
tot aan de Amsterdamse Effectenbeurs (AEB) genoteerde effecten, terwijl medio
1987 een ontwerp voor een Europese richtlijn inzake transacties van ingewijden
verscheen. In  1989 werd misbruik van voorwetenschap strafbaar gesteld door
invoering van artikel 336a WvSr, kort voordat de Europese richtlijn haar beslag
kreeg.23 In diezelfde periode werd tussen de betrokkenen in het effectenwezen en
het ministerie van financien van gedachten gewisseld over de wijze waarop aan
het toezicht op het effectenwezen vorm gegeven moest worden.24 Deze

gedachtenwisseling resulteerde in 1988 in de oprichting door de VvdE en de
Vereniging EOE van de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE).25 Het
uitgangspunt hierbij was dat het toezicht op het effectenwezen in de toekomst niet

'Handelsrecht' 1986, Tjeenk Willink, Zwolle, 1986, p. 327 e.v.
19 Richtlijn 80/390/EEG van 17 maart  1980 tot coordinatie van de eisen gesteld aan de opstelling van,

het toezicht op en de verspreiding van het prospectus dat gepubliceerd moet worden voor de toelating
van effecten tot de officiele notering aan een effectenbeurs (PbEG L 100, 17 april 1980, p. I e.v.).
Zie over deze richtlijn de vorige noot alsmede E. Wymeersch, The EU Directives on financial
disclosure. European Financial Services LAW. February 1996, p. 34-45.

20 Richtlijn 82/121/EEG van 15 februari 1982 betreffende de periodieke informatieverstrekking  door
vennootschappen waarvan aandelen tot de officiele notering aan een effectenbeurs zijn toegelaten
(PbEG L 48,20 februari 1982. p. 26 e.v.).

21           Ziede Regeling aanwijzing bevoegde autoriteiten  Wettoezichteffectenverkeer 1995 (Staatscourant
27 december 1995 en 31 december 1996).

22 Zie memorie van toelichting bij wetsvoorstel strafbaarstelling van misbruik van voorwetenschap
(Kamerstukken U 1986-1987,19 935. nr. 3 p. 1) alsmede de 3e t/m 6e considerans van Richtlijn
89/592/EEG  van 13 november  1989 tot coordinatie  van de voorschriften inzake transacties  van

ingewijden (PbEG L 334.18 november 1989, p. 30 e.v.).
23      Wet van 2 februari 1989 (Staatsblad 1989/16) en Richtlijn 89/592/EEG (zie vorige noot).
14     Kamerstukken 11 1988-1989,21 038, nr. 3. p.  12.
15      Staaiscourant 15 juli  1988.  De statuten  van de  STE zijn gepubliceerd in de Staa/sc·ourant van 2

augustus 1988.
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meer door de minister van financien zou worden verricht, maar door een instelling
die los zou staan van de overheid.26 Op basis van dit uitgangspunt werd de voorkeur
gegeven het toezicht te laten uitvoeren door een onafhankelijke rechtspersoon die
zelfstandig bestuurlijke en civielrechtelijke rechtshandelingen kan verrichten.
Gekozen werd voor de stichtingsvorm, omdat deze vorm

'als voordeel boven andere privaatrechtelijke vonnen als de vereniging en de
naamloze vennootschap heeft, dat zij rechtshandelingen in onafhankelijkheid
kan verrichten, in die zin, dat zij niet geheel of gedeeltelijk gebonden is aan
de goedkeuring  van een leden- of aandeelhoudersvergadering'.27

De  STE  werd met ingang  van   1   februari   1989  door de minister belast  met  het
toezicht uit hoofde van de toen nog in werking zijnde Beurswet 1914 op de
effectenbeurzen. Kort daarvoor was, teneinde de transparantie van de effectenmark-
ten te bevorderen, een Europese richtlijn vastgesteld die een meldingsplicht
introduceerde voor het verwerven of afstoten van een belangrijke deelneming in
een ter beurze genoteerde NV.28 De totstandkoming van die richtlijn viel min of
meer samen met een discussie over de wenselijk- en noodzakelijkheid van het
(cumulatieve) gebruik van beschermingsconstructies door ter beurze genoteerde
instellingen en over de vraag of een privaatrechtelijke regeling dan wel een
wettelijke regeling in de Wte gewenst zou zijn.29 Die discussie die leidde tot
invoering van Bijlage X in het FR, is nog steeds niet afgesloten en zal mede naar
aanleiding van een nieuw ontwerp voor een 13e EG-richtlijn inzake overnamebie-
dingen eerder toe- dan afnemen. 30

26     Kamerstukken // 1988-1989,21 038, nr. 3. p. 12/13.
27          Kamerstukken U 1988-1989 21  028,  nr.  3,  p.  13.  Aan de door de minister van financien aangevoerde

argumenten voor oprichting van een privaatrechtelijke rechtspersoon met publiekrechtelijke
bevoegdheden zijn verschillende kritische beschouwingen gewijd. Zie onder meer M.C.M. van Dijk
en S. Verbeek-Meinhardt, Enige kanttekeningen bij het wetsvoorstel houdende regelen inzake het
toezicht op heteffectenverkeer, SEW,  1990, p. 58-74; C.A. Schreuder, Publiekrechteldke taken, private
rechtspersonen, Kluwer, Deventer, 1994, p. 349-352, J.G.L. van Nus, Overheidstoezicht op afstand.
Verzelfstandiging van toezichthoudende taken naar zelfstandige bestuursorganen verkend, Maklu,
Antwerpen/Apeldoorn, 1995, p. 610/611.

28 Richtlijn 88/627/EEG van 12 december 1988 betreffende de gegevens die moeten worden gepubliceerd
bij verwerving of bij overdracht van een belangrijke deelneming in een ter beurze genoteerde
vennootschap (PbEG L 348,17 december 1988, p. 62 e.v.). De richtlijn werd in 1991 geimplementeerd
in de Wet melding zeggenschap  (Wmz) die  in 1966 vervangen  werd  (Wmz  1966). Het toezicht op
de naleving van die wet werd door de minister van financien overgedragen aan de STE.

29 Zie onder meer Kamerstukken U 1988-1989,21 038, nr. 6. p. 4.
30 Zie hierover onder meer: M.J.G.C. Raaijmakers, Openbare overnamebiedingen: aanpassing Nederlandse

wetgeving aan dertiende EU-richtlijn, Ondernemingsrecht. 1999, p. 293-299, alsmede Kamersmkken
//, 1999-2000,25 732, nr. 9..
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2.2.2 Regulering van de buitenbeurshandel: de publiekrechtelijke 11'eg

De geschiedenis van de regelgeving voor de buitenbeurshandel was niet minder

onstuimig maar ontstond wel in een relatief laat stadium en langs een uitsluitend

publiekrechtelijke weg.  Pas in  1985  kwam de eerste publiekrechtelijke effectenwet,
de Wet effectenhandel (Weh), tot stand die zich 'ontfermde' over de buiten-
beurshandel.*  Deze  in  1986 in werking getreden 'tijdelijke'  wet was bedoeld om
twee belangen te dienen, te weten de bescherming van de (potentiele) belegger

en de handhaving van het vertrouwen van de beleggers in de Nederlandse kapitaal-
markt. Het bleek dat steeds vaker personen en instellingen Nederland als vestigings-
plaats kozen vanwege het gebrek aan (publiekrechtelijke) effectenwetgeving. Het
vertrouwen van het beleggend publiek in de Nederlandse effectenwereld dreigde
ondermijnd te worden, hetgeen repercussies kon hebben voor onder meer de
beschikbaarheid van 'beleggingsmiddelen die nodig zijn voor het economische
herstel'.32 Om die reden werd gekozen om - vooruitlopend op wetgeving die het
gehele beurs- en effectenwezen zou omvatten - zo snel mogelijk te komen tot een
tijdelijke wet om de 'grootste misstanden met name die in de handel van niet ter
beurze genoteerde effecten' tegen te gaan.33 Uitgangspunt hierbij was dat

'(...) het beleggend publiek erop moet kunnen vertrouwen dat diegenen die
effecten aanbieden, hetzij bij uitgifte, hetzij nadien en als uitgever of verkoper
of wel als bemiddelaar, aan redelijke eisen voldoen van o.m. informatieverstrek-
king, deskundigheid, betrouwbaarheid en bedrijfsvoering.,34

De Weh was primair gericht op een regeling van die activiteiten die buiten de
officiele effectenbeurzen plaatsvonden en voor zover daarbij particuliere beleggers
betrokken waren. Aanbiedingen in of vanuit Nederland buiten een besloten kring
van niet ter beurze genoteerde effecten aan particuliere beleggers werden aan regels

onderworpen en niet bij een effectenbeurs aangesloten bemiddelaars werden via
een vergunningenstelsel onderworpen aan toezicht indien zij buiten een besloten

kring in of vanuit Nederland bemiddeling bij effectentransacties aanboden aan
particuliere beleggers.35 Het in de Weh geYntroduceerde begrip 'besloten kring'
en het onderscheid tussen particuliere en professionele beleggers is tot op heden
een in de praktijk moeilijk te hanteren begrip respectievelijk onderscheid. Voor

het effectenbegrip werd aangehaakt bij de Beschikking Beursverkeer 1947, terwijl

31     Zie N.V. Ponsen. Effectenwetgeving in beweging, Bank- en EfectenbedrOf, juli/augustus 1988, p
280-283. waarin het wettelijke kader van de Beurswet 1914 en de Weh beschreven is.

32     Kamerstukken 11 1984-1985,18750, nrs. 1-3, p. 9.
33 Zie vorige noot.
34     Kainersrukken Il 1984-1985,18750. nrs.  1-3. p. 7.
35 Zie artikel 4 Weh en artikel 6 Weh.

9



Hoofdstuk I

wat betreft de prospectuseisen werd aangesloten bij de inhoudseisen van een
beursprospectus.36 In diezelfde tijd werd ter opheffing van de 'verstoringen van
de mededingingsrechtelijke verhoudingen' tussen bepaalde beleggingsinstellingen
en teneinde een 'doeltreffender en meer uniforme bescherming' van de deelnemers
in die beleggingsinstellingen te verwezenlijken de icbe-richtlijn aangenomen. 37

Deze richtlijn die ziet op beleggingsinstellingen die uitsluitend collectief beleggen
in effecten (icbe) is in een afzonderlijke (meer dan uitsluitend icbe's omvattende)
wet geYmplementeerd hetgeen ertoe leidde dat de Weh in  1990 voor een deel werd
vervangen door de Wet toezicht beleggingsinstellingen (Wtb).

In  1992 werd het toen nog in werking zijnde deel van de Weh alsmede de
Beurswet 1914 vervangen door de Wet toezicht effectenverkeer (Wte).38 De twee
in de Weh geformuleerd doelstellingen werden gehandhaafd. Benadrukt werd dat
(1) de overheid een verantwoordelijkheid heeft voor een adequate functionering
van de effectenmarkten vanwege de 'sleutelrol' die de effectenmarkten in het
economisch proces vervullen en (2) de bescherming van de beleggers bovenal wordt
vormgegeven door het bevorderen van de doorzichtigheid van de financiele markten
door het stellen van regels inzake informatieverschaffing.39 De Wte werd de wet
die het gehele 'beurs- en effectenwezen' zou omvatten terwijl in de verbodsbepa-
lingen geen onderscheid meer gemaakt werd tussen particuliere en professionele
beleggers. De in de Wte neergelegde toezichtsgebieden zien op (1) de relatie tussen

de vragers van kapitaal en de beleggers (waarborging goede informatievoorziening
ten tijde van en na de aanbieding), (2) de relatie tussenpersonen en beleggers
(waarborging kwalitatief aanvaardbaar niveau van dienstverlening en inzicht in
de wijze waarop en de kosten waartegen de dienstverlening verricht wordt), (3)
de organisatie van de effectenbeurzen en (4) de relatie tussen de beleggers onderling
(voorkoming dat bepaalde beleggers door oneerlijke praktijken zich kunnen
verrijken ten koste van andere beleggers (voorwetenschap)).*' De strafrechtelijke
bepaling inzake voorwetenschap werd overgeheveld naar de Wte. De Europese
richtlijn inzake de eisen waaraan een prospectus moet voldoen bij een openbare
aanbieding van effecten die niet ter beurze genoteerd worden41 noopte niet tot een
specifieke wetswijziging omdat zowel in de Weh als in de Wte wat betreft de

36      Kamerstukken li 1984-1985,18 750, nrs. 1-3, p. 17.
37 Richtlijn 85/611/EEG van 20 december 1985 tot coOrdinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke

bepalingen betreffende bepaaide instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's) C PbEG
L 375, 31 december 1985, p. 3 e.v.).

38       Zie over deze wet onder meer C. Rensen, Wet toezich, dectenverkeer, NIBE-Bankjuridische Reeks
nr. 13,1992.

39     Kamerstukken li 1988-1989.21 038, nr. 3, p. 2-4.
40     Kamerstukken 11 1988-1989,21 038, nr. 3, p. 5.
41 Richtlijn 89/298/EEG van 17 april 1989 tot coOrdinatie van de eisen gesteld aan de opstelling van,

het toezicht op en de verspreiding van het prospectus dat moet worden gepubliceerd bij een openbare
aanbieding van effecten (PbEG L 124. 1989, p. 8-15).
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prospectuseisen al aangesloten was bij de eisen van de beursprospectus. In verband
met de implementatie van de Europese richtlijnen inzake beleggingsdiensten en
kapitaaltoereikendheid42 waarvan het doel is het scheppen van een gelijk speelveld

voor effecten- en kredietinstellingen respectievelijk de bescherming van de
beleggers en de stabiliteit van het financieel stelsel,43 werd de Wte op 31 december

1995 vervangen door de Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Wte 1995). Sindsdien
is een relatief groot aantal wijzigingen doorgevoerd. De belangrijkste wijzigingen
zijn de implementatie van de BCCI-richtlijn,44 opgesteld naar aanleiding van het
faillissement van de Bank for Credit and Commerce International (BCCI), waardoor
het bedrijfseconomisch toezicht werd verscherpt, de invoering van de Wet Herijking
Wte  1995 ter versterking van de positie  van de  STIE ten opzichte van de AEX  mede
naar aanleiding van het faillissement van Nusse en Brink,45 de invoering van

verscherpte wetgeving inzake voorwetenschap mede naar aanleiding van de
uitspraak van de Hoge Raad inzake HCS,46 de invoering van informatieplichten
van de toezichthouders jegens de minister van financien naar aanleiding van het
faillissement van Vie d'Or 7 en de invoering van de bestuurlijke boete en dwangsom

in de financiele toezichtswetgeving. 48

Inmiddels nopen de ontwikkelingen op het gebied van vervlechting van
financille diensten en financitle producten tot nadenken over de vraag of de huidige

42 Richtlijn 93/22/EEG van  10 mei 1993 betreffende het verrichten van diensten op het gebied  van
beleggingen in effecten (PbEG L 141, 1993. p. 27-46) en Richtlijn 93/6/EEG van 15 maart 1993
inzake de kapitaaltoereikendheid van beleggingsondernemingen en kredietinstellingen (PbEG L 141,
1993,  p.  1 -27).  Zie  over deze richtlijnen onder  meer D.H. Cross, EG-richtlijnen betreffende
bemiddelaars  in de effectenhandel, TV'l/S, maart  1994,  p. 62-66; Federation of European Stock

Exchanges, Investment Services Directive. A guide for member of Stock Exchanges, Brussel.  1994:
S.L.M. Follender Grossfeld. Amsterdamse Effectenbeurs klaar voor Europese richtlijnen, Bank- en
Effectenbedrijf. november 1995, p. 3741: E.E. Klaaijsen, In  1996 EG-markt vooreffectendienstverle-
ning. Bank- en Effectenbedrijf. juni 1993, p. 14-19:

43      Zie de 93 en I Oe considerans van Richilijn 93/6/EEG respectievelijk 2e considerans van Richtlijn
93/22/EEG.

44 Richtlijn 95/26/EC; van het Europees Parlement en de Raad van 29 juni  1995 (PbEG L  168,  18 juli
1995, p. 7-13). Zie over deze richtlijn onder meer B.J. Drijber, Toezicht op financiale instellingen:
de 'anti BCCI-richtlijn', TVI/S, februari 1995. p. 42-44: M.R. Mok, Uitvoering 'BCCI-richtlijn';
versterking bedrij fseconomisch toezicht volgens financiele toezichtswetten, TVVS, maart  1996. p.
76-78: C.J. Westermann. Versterking toezicht op financiele dienstverlening: de BCCI Richtlijn, Bb,

5 januari  1996, p.5-7
45         Wet  van  I  juli  1998 tot wijziging  van  de Wet toezicht effectenverkeer  1995  met  het  oog  op  de

ontwikkelingen in de organisatie van het toezicht op het effectenverkeer (Staatsblad 1 998/483). Zie
over de wijzigingen tengevolge van deze wet: A.R. Filius. Herijking Wet toezicht effectenverkeer
1995. 1/&0, januari 1998, p. 11/12: C.M. Grundmann-van de Krol, Vijf wijzigingsvoorstellen Wte
1995 aanhangig, Bb, 3 december  1997, p.  228; C.M. Grundmann-van de Krol. Wet Herijking Wte
1995 in werking, V&0, januari  1999, p. 5-8. M.R. Mok, Wijziging Wet toezicht effectenverkeer  1995,
71/1/S. december 1997, p. 374/375: R.E. de Rooy. Nieuwe toezichtsstructuur effectenverkeer. Bb,

3 maart  1999. p. 39-41.
46         Wet van 26 maart 1998 (Sfactsblad 1998/320 en 1998/718). Zie hoofdstuk 2 § 2.4.2 e.v.
47       Wet van 2 juli 1999 (Staatsblad 1999/342 en 1999/431).Zie hoofdstuk 5 § 5.8.
48      Wet van 28 oktober 1999 (Staatsblad 1999/509 en 1999/588), Zie hoofdstuk 5 § 6.
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sectoraalgewijze toezichtsstructuur herziening behoeft. De instelling medio  1999
van de Raad van Financiele Toezichthouders (RFT) roept een aantal vragen op
over de verdeling van taken en bevoegdheden die in de komende tijd zeker
aanleiding zullen geven tot discussie (zie hoofdstuk § 5.9.1).

2.3 Terugdringing van de zelfregulering van de effectenbeurzen

De zelfregulering - in de betekenis van het zelf stellen van regels binnen een
wettelijk toezichtskader - van de erkende effectenbeurzen werd bij de totstandko-
ming van de Wte  1995 in stand gehouden, zij het dat de bevoegdheden van de STE
om in te grijpen werden verruimd. De toezichthoudende rol van de STE werd ter
gelegenheid van de fusie tussen de Amsterdamse Effectenbeurs en de Optiebeurs
op 1 januari 1997 versterkt door een - op afspraken gebaseerde - andere verdeling
van taken en bevoegdheden tussen de STE en de AEX. Door de inwerkingtreding
op  1  februari  1999 van de Wet Herijking Wte  1995  zijn deze afspraken  van een
wettelijke basis voorzien en is de 'zelfregulering' van de erkende effectenbeurzen
aanzienlijk ingeperkt. Het tot die tijd bestaande onderscheid tussen effecteninstellin-
gen die wel en die niet waren toegelaten tot een erkende effectenbeurs in Nederland
is vervallen. Voor effecteninstellingen gelden thans, ongeacht of zij zijn toegelaten
tot een erkende effectenbeurs in Nederland, dezelfde regels voor het verkrijgen
en behouden van een vergunning alsmede dezelfde controle- en toezichtsregels.
Van 'zelfregulering' van een erkende effectenbeurs in Nederland is alleen nog
sprake met betrekking tot het - onder toezicht van de STE - opstellen van regels
voor uitgevende instellingen wier effecten aan die effectenbeurs genoteerd (zullen)
zijn en van handelsregels voor tot die effectenbeurs toegelaten effecteninstellingen. 49

De geluiden en argumenten om de zelfregulering jegens genoteerde instellingen
op te heffen en over te dragen aan de STE nemen toe en zijn mijns inziens terecht
(zie hoofdstuk 2 § 2.3.5).

3           Basisstructuur van het effectenrecht

Het geheel van handelingen dat gepaard gaat met de uitgifte van en de handel in
effecten (in de traditionele betekenis) wordt veelal aangeduid met de term 'effecten-
verkeer'.5(1 Het beginpunt hierbij is de uitgevende instelling (kapitaalvrager) die

49 Zie ook V.P.G. de Seriere. Veranderend toezicht. Deconfiture \'an de zelfregulering?, TVVS. mei

1998. p. 136- 140.

50          Ch. W.le Rutte, Internationale levering van effecten?, Oildememingsrrchtininternationaa/perspectiet.
Kluwer, Deventer 1995, p. 226. noot 5, hanteert cert beperkter begrip van 'effectenverkeer' door
hieronder uitsluitend de vermogenshewegingen (levering \·an effecten) te ;·erstaan.
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de effecten creeert en in het verkeer brengt op de zogenaamde primaire of
emissiemarkt, bijvoorbeeld door voor de uit te geven effecten toelating tot de
notering aan een effectenbeurs aan te vragen (beursintroductie). Het eindpunt is
de koper van het effect (kapitaalverschaffer/belegger). Tussen het begin- en het
eindpunt in het effectenverkeer bevinden zich de tussenpersonen die ervoor zorgen
dat de - al dan niet ter beurze genoteerde - effecten bij de belegger 'terecht' komen.

De handel in de op de emissiemarkt geplaatste effecten vindt vervolgens plaats
op de zogenaamde secundaire markt of handelsmarkt waar de beleggers hun effecten
aan- of verkopen. In dit geheel passen onderwerpen als de afwikkeling van effecten-
transacties (betaling, levering, bewaarneming en uitlenen van effecten), alsmede
het beheer van effectenportefeuilles. De belangrijkste marktpartijen waarmee een
belegger te maken heeft of krijgt zijn allereerst de instelling die de effecten heeft

uitgegeven (effectenuitgevende instellingen) en ten tweede de effectenbemiddelaar
door wiens bemiddeling de belegger de effecten heeft verkregen en de vermogens-
beheerder die voor de belegger de effectenportefeuille beheert (effecteninstellingen).
Al deze marktpartijen zijn onderworpen aan regels. Ten derde, de toezichthouders,
de STE respectievelijk De Nederlandsche Bank (DNB), die de naleving van deze
regels controleren en daartoe uitgerust zijn met een aantal aan regels gebonden
bevoegdheden. Ten slotte kan nog de medebelegger genoemd worden. Het aldus
omschreven effectenverkeer is het 'hoofd'-terrein dat door het effectenrecht
bestreken wordt en waaraan effectentransacties onderworpen zijn. Het stelt enerzijds
regels aan de effectenuitgevende instellingen, aan de handel ter beurzes' en de
handel buiten de beurs omS' en aan de bij die handel betrokken personen of

instellingen (effecteninstellingen) en bepaalt anderzijds (mede) de inhoud van op
die markt verrichte handelingen (effectentransactie).

Effectentransacties zijn van oudsher onderworpen aan het privaatrecht
(handels- en vennootschapsrecht). Naarmate de handel aan belang toenam en

gepaard ging met 'verstoringen' van de openbare orde op de fysieke handelsmarkt
en van het functioneren van de handelsmarkten als zodanig door malversaties en

bedrog deed, zoals in de voorgaande paragrafen beschreven, ook het publiekrecht
zijn intrede. Aanvankelijk waren de publiekrechtelijke maatregelen evenals de
handel in effecten beperkt van omvang omdat er relatief weinig te 'ordenen' viel.
Dit werd - min of meer de voorgaande paragrafen resumerend - anders door

ontwikkelingen zoals

51        Zie over het handelsproces en de afwikkeling van via de AEX gedane effectentransacties L.D. van
Setten, De commissionair in effecten. Kluwer. Deventer, 1998. p. 82-109.

52 Onder buitenbeurshandel wordt begrepen 'de handel door niet-beursleden, de uitgifte van en handel
in effecten die niet ter beurze zijn genoteerd alsmede de handel in genoteerde effecten buiten de beurs
om' (PG Wte /995,1996, p. 75).
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- veranderende opvattingen over het moeilijke en cultureel bepaalde onderscheid
„53tussen speculeren  ('spel of weddenschap  ) en beleggen  en de daarmee

verband houdende
-    opvattingen over de vraag of het de taak van de overheid is speculan-

ten/beleggers in bescherming te nemen en zo ja op welke wijze;
-     de ontsluiting van nieuwe markten buiten de eigen landsgrenzen;
-     het ontstaan van een Europese interne markt;
-       het ontstaan van markten voor handel in derivaten waarbij met een inleg van

een relatief klein bedrag grote risico's genomen kunnen worden (problematiek
van dekkingsvereisten ('margin');

-     de opkomst van nieuwe (electronische) communicatiemiddelen;
-      het toenemende bedrag aan gelden dat door pensioenfondsen (ten behoeve

van de oudedagsvoorziening), verzekeringsmaatschappijen (ten behoeve van
de polishouders) en particulieren belegd wordt. 54

Deze en andere ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat de overheid het steeds
meer als haar taak opvatte 'ordening' aan te brengen in de voor de economie
belangrijke financiele markten waarvan de effectenmarkten een belangrijk onderdeel
zijn geworden. Toezicht op de financiele sector werd een belangrijke overheidstaak
niet alleen in Nederland maar ook daarbuiten, mede om in staat te zijn te voldoen
aan de, meestal naar aanleiding van crises,55 jegens de overheid geuite roep om
meer regels te stellen of bestaande regels aan te passen in het streven een
soortgelijke crisis in de toekomst zo veel mogelijk te voorkomen.

De keuze voor een publiekrechtelijke weg, mijns inziens een noodzakelijke
weg wanneer het gaat om marktordening (scheppen van een 'fair and orderly
market' en 'level playing field'), betekende tevens de introductie van het strafrecht
en het bestuursrecht teneinde de normen strafrechtelijk en administratiefrechtelijk
af te dwingen en om de norm geadresseerden een weg te geven op te komen tegen
(onredelijke) besluiten van de toezichthouder. Dit alles heeft geleid tot een
complexe structuur van het effectenrecht:

53       Vergelijk O.B.W. de Kat. E ectenbeheer. Rechtskundig, Economisch en Administratief Handboek.
3e druk, 1932, p. 494 e.v.

54     Zie ook Pitio/Raaijmakers, Vennootschaps- en Rechtspersonenrecht, Gouda Quint. 4e druk. 2000.
§ 5.06 en § 5.07.

55   Bijvoorbeeld in Nederland de vertrouwenscrisis in 1914 ten aanzien van bankbiljetten en de
tegelijkertijd plaatsvindende beurskrach van de Amsterdamse aandelenbeurs alsmede de 'beursfraude
in 1987 (zie Kainerstukken II 1997-1998,25 714). In het buitenland bijvoorbeeld de Herstatt-crisis
medio  1974 in Duitsland, de spaarbankencrisis  in de VS  aan het eind van de jaren tachtig. het
faillissement in  1991  van de Bank of Credit and Commerce Internatonal (een conglomeraat bestaande
uit een groot aantal dc,chtermaatxchappijen en 370 bijkantoren in 69 landen) en de ondergang van
bank Barings in Engeland in 1995,
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1      het algemene privaatrecht wanneer het gaat om de overeenkomsten terzake
van het bemiddelen bij en het aangaan van effectentransacties56 en om het

verpanden, bewaren, beheren en uitlenen van effecten;57

2     het rechtspersonenrecht wanneer het gaat om de uitgifte en intrekking van
effecten door een naar Nederlands recht opgerichte rechtspersoon:

3      het (privaat- en publiekrechtelijke elementen bevattende) beursrecht, zijnde
de regels van de effectenbeurzen, wanneer het gaat om de notering van
effecten ter beurze en om de handel en afwikkeling in beursgenoteerde
effecten;

4         het publiekrecht inclusief het bestuursrecht wanneer het gaat om, kort gezegd,
de openbare aanbieding van effecten, het beroeps- of bedrij fsmatig bemiddelen

bij of beheren van effecten, het houden van een effectenbeurs en het melden

van deelnemingen in beursgenoteerde NV's; en
5      het strafrecht vanwege de strafrechtelijke sanctionering die aan overtreding

van de meeste van de publiekrechtelijke bepalingen verbonden is.

Het privaatrecht was en is belangrijk en kan mijns inziens nog meer dan thans een
rol vervullen wanneer het gaat om overtreding van de (mede) ter bescherming van
de belegger gegeven publiekrechtelijke regels. (zie hoofdstuk 6)

4 Doelstellingen regulering effectenverkeer

Aan de huidige regulering in Nederland van het publiekrechtelijk effectenverkeer
liggen twee onderling samenhangende doelstellingen ten grondslag.

'In de eerste plaats wordt gestreefd naar een adequate functionering van de
effectenmarkten. Een adequaat functionerende markt werkt een efficiente
prijsvorming en middelenallocatie in de hand. Een bevordering van het
vertrouwen van beleggers en spaarders in het financiele bestel vormt hiertoe
een middel. Hierdoor zullen zij er immers sneller toe komen bij de belegging

56          Zie ook de Europese voorstelrichtlijnen inzake bestrijding betalingsachterstanden bij handelstransacties
(PhEG C 168,3 juni 1998. p. 13 e.v.), inzake verkoop op afstand van financiele diensten aan
consumenten (PbEG C 385. 11 december  1998. p.  10 e.v.), inzake de juridische aspecten van de
elektronische handel in de interne markt (PhEG C 30. 5 februari 1999. p. 4 e.v.) en de in de
Nederlandse wetge,·ing geimplementeerde Europese richtlijn inzake grensoverschrijdende
overmakingen (Richtlijn 97/15 van 27 januari 1997 (PbEG L 43,25 februari 1997)jo Wet van 12
mivember  1998  4 Staatsblad  1998/686  en  1999/341  ).

57       Zie civer deze onderwerpen onder meer W.A. K. Rank. E.M. van Ardenne-Stachiw, C.W. le Rutte,
Be.·aring en eigendi,in k'an e/fecten. Preadvies voor de Vereniging voor Effectenrecht 1996, Serie
Monografieen vanwege het Van der Heijden Instituut. deel 55, Kluwer, Deventer. 1997: E.M. van
Ardenne-Stachiw. E#ecten/enin.i,en.NIBE-Bankjuridischereeks 26.1995. W.A.K. Rank. Atwikkeling
van 1 Internationale J ettectentransacties. Geldeffecten. Jonge balie Congres 1997. Sdu. 1997. p. 49-56.
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van hun middelen gebruik te maken van de kanalen die dit bestel kent. In de
tweede plaats is er het streven beleggers en spaarders te beschermen tegen
malafide aanbiedingen, onvoldoende informatie en ondeskundig optreden. De
positie van de beleggers is hier dus als doel op zichzelf beschouwd. i58

De twee hoofddoelstellingen zijn derhalve: (1) handhaving van een adequate
functionering van de effectenmarkten teneinde (2) de (potentiele) beleggers op
die markten te beschermen. Of al dan niet sprake is van een adequate functionering
van de effectenmarkten wordt beoordeeld aan de hand van (a) de liquiditeit, (b)
de doorzichtigheid en de doelmatigheid van de effectenmarkten en (c) het
vertrouwen van de belegger in en zijn bescherming op die markten.59 Deze
doelstellingen gelden grotendeels ook voor de andere financiele toezichtswetten,
zoals de Wtb, de Wet toezicht kredietwezen 1992 (Wtk 1992) en de Wet toezicht
verzekeringsbedrijf 1993 (Wtv 1993).

'De doelstelling van de financiele toezichtswetten is tweeledig: in de eerste

plaats het beschermen van de "afnemers" van de diensten die door de betrokken
financiele instellingen worden aangeboden of verricht, en in de tweede plaats
het bevorderen van de goede werking van de financiele markten en het handha-
ven van het vertrouwen in de financiele sector'.60

Aan deze doelstellingen voor overheidstoezicht op de financiele markten zal een
derde doelstelling in de financiele toezichtswetgeving opgenomen worden:
integriteit van de financiele sector, een doelstelling die met name ziet op de
integriteit van de bij het effectenverkeer betrokken personen en instellingen. 61

58      Zie de wetsgeschiedenis van de Wet toezicht effectenverkeer (Kamersmkken Il 1988-1989,21 038,
nr. 3, p. 2).

59          Aldus de Nota naar aanleiding van het Verslag bij  de Wte 1995 (PG Wte 1995. 1996, p. 291). D.H.
Cross wijst op de verschillende opvattingen en mogelijk conflicterende belangen die de diverse -
op de effectenmarkten opererende - groeperingen (kapitaalvragers, kapitaalverschaffers, bemiddelaars)
hebben waardoor het oordeel of een effectenmarkt adequaat functioneert niet eenduidig te geven is
( Het  toezicht op  het effectenverkeer. Lustrumbundel 1997 Vereniging voor Effectenrecht. Serie
Monografieen vanwege het Van der Heijden Instituut. deel 58, Kluwer. Deventer, 1997, p. 27).

60     Kamerstukken II 1995-1996,24 843, nr. L p. 3.
61     Kamerstukken II 1997-1998.25 830. nr. 4. p. 14 respectievelijk Jaan·erslag 1998 van de STE. p.

36.
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5      Reikwijdte van het effectenrecht: belang van analyse van de
kernbegrippen

De vraag dringt zich op op welke wijze aan de bescherming van de belegger -
waaraan in de doelstellingen gerefereerd wordt - in de regelgeving van het
effectenverkeer vorm is gegeven en waaruit die bescherming concreet bestaat.

Gegeven de keuze van de wetgever voor de publiekrechtelijke weg en de
strafrechtelijke sanctionering is het van bijzonder belang dat duidelijkheid bestaat
omtrent enerzijds de reikwijdte van de regels en anderzijds de inhoud van de regels.
Bij het eerste gaat het om een analyse van de kernbegrippen die de werkingssfeer
van het effectenrecht bepalen. Hieraan is, zoals al in de inleiding aangegeven, het
eerste hoofdstuk gewijd, terwijl in de daaropvolgende hoofdstukken de regels zelf,
het toezichtsinstrumentarium en de civielrechtelijke gevolgen van overtreding van
de effectenrechtelijke regels aan de orde komen. In die hoofdstukken wordt een
inventarisatie gegeven van die regels die naar mijn mening ten minste tot het (semi-)
publiekrechtelijke effectenrecht gerekend moeten worden.

De kernbegrippen die de reikwijdte van de toezichtswetgeving en derhalve
de omvang van de beleggersbescherming bepalen, zijn met name de begrippen
'effecten', 'besloten kring', 'aanbieding' ('effectenrechtelijk aanbod'), 'in of vanuit
Nederland' en 'beleggingsinstelling'. Daarnaast is een viertal begrippen van belang
voor het antwoord op de vraag welke van de regels van toepassing zijn. Allereerst
het begrip 'erkende effectenbeurs', ten tweede het begrip 'professionele belegger
of marktpartij', ten derde het begrip 'gekwalificeerde deelneming' en ten vierde
het financieelrechtelijk groepsbegrip dat afwijkt van het vennootschapsrechtelijke
groepsbegrip. De eerste twee begrippen zijn van belang omdat een andere set van

regels van toepassing is wanneer het gaat om effecten die genoteerd (zullen) worden
op een erkende effectenbeurs, terwijl een aantal regels niet van toepassing is in
het interprofessionele effectenverkeer. Het tweede en derde begrip zijn van belang
bij het verkrijgen van een deelneming of van zeggenschap in een onder toezicht
staande effecteninstelling. Op het eveneens van belang zijnde begrip 'effectenin-
stelling' wordt in hoofdstuk 3 ingegaan.

6         De kernbegrippen

De bescherming van beleggers heeft in de effectenwetgeving haar beslag gekregen
door het aanbieden buiten een besloten kring van effecten en het aanbieden of
verrichten van effectendiensten aan strenge regels te onderwerpen. Deze zijn er.
kort gezegd, op gericht dat voldoende en adequate informatie wordt verstrekt en
dat de aanbieders van effectendiensten niet alleen deskundig en betrouwbaar zijn,
maar ook een zodanige bedrijfsvoering hebben dat belangenconflicten worden
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voorkomen. Het systeem is, kort gezegd, dat het - tenzij voldaan wordt aan gedetail-
leerde regels - verboden is (1) buiten een besloten kring in of vanuit Nederland
effecten (inclusief deelnemingsrechten in een beleggingsinstelling) aan te bieden
dan wel een dergelijke aanbieding in het vooruitzicht te stellen, (2) in of vanuit
Nederland als effectenbemiddelaar of vermogensbeheerder diensten aan te bieden
of te verrichten en (3) in Nederland een effectenbeurs te houden. Daarnaast bevat
de Wte  1995 het verbod om, indien beschikt wordt over voorwetenschap, transacties
in bepaalde effecten in of vanuit Nederland te verrichten of te bewerkstelligen.
Hoewel voor de toepasselijkheid van deze verboden de inhoud van het begrip
effecten van cruciale betekenis is, is dit begrip niet wettelijke gedefinieerd maar
in de wet omschreven middels een niet-limitatieve opsomming van waardepapieren
en rechten. Bovendien is voor de toepasselijkheid van het eerste verbod de inhoud
van het begrip besloten kring en voor de toepasselijkheid van de eerste twee
verboden tevens het begrip aanbieding van belang, terwijl deze begrippen in de
desbetreffende wetten in het geheel niet zijn gedefinieerd of omschreven. De
onduidelijkheid die dit alles in bepaalde situaties teweegbrengt, klemt te meer nu
overtreding van de verbodsbepalingen een economisch delict oplevert, de
desbetreffende toezichthouders de bevoegdheid hebben een boete en/of een
dwangsom op te leggen indien de van toepassing zijnde regels niet nageleefd worden
(zie hoofdstuk 5) en civielrechtelijke gevolgen verbonden kunnen zijn aan effecten-
transacties die verricht zijn in strijd met de relevante effectenwetgeving (zie
hoofdstuk 6).

6.1 Het begrip 'effecten'. niet-limitatieve opsomming

Wat onder effecten verstaan moet worden is - bij gebreke aan een in alle situaties
van toepassing zijnde definitie - niet eenduidig te beantwoorden. In diverse wetten
en regelingen wordt de term effecten gebruikt en niet in alle gevallen gaat het
gebruik van die term gepaard met een definiering of omschrijving.62 Schaafsma63
illustreert aan de hand van voorbeelden 'hoezeer een "principiele" definitie van
effecten wenselijk is, en tevens hoe moeilijk het is zo'n definitie te vinden'.  In de
Wte  1995 - de kernwet van het publiekrechtelijke effectenrecht - wordt niet aange-

62     Zie over het begrip effecten in algemene zin onder meer S.E. Eisma, Definitie van effecten.
Ge/dige e#ecten. Capita selecta recht van effecten- en geldverkeer. NIBE Bankjuridische reeks,
nr. 39,1999, p. 13-28; W. de Jong, Wat zijn effecten in de zin van de Wte 1995?. Lustrumbundel
1997 Vereniging voor Ejfectenrecht. Serie Monografieen vanwege het Van der Heijden Instituut,
nr. 58. KLuwer. 1997, p. 55-75; J.R. Schaafsma, Beschenning van beleggers ter beurze. Preadvies
van de Vereeniging 'Handelsrecht', Tjeenk Willink, Zwolle, 1986, p. 24-35; V.P.G. de Seriere,
Effecten (algemeen deel) Bank- en Effectenrecht deel 12. Kiuwer, Deventer, 1991, p. 1-25.

63        J.R. Schaafsma, Bescherming van beleggers ter beurze. Preadvies van de Vereeniging 'Handelsrecht
1986. Tjeenk Willink. Zwolle, 1986, p. 30-35.
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geven welke kenmerken of eigenschappen een 'goed' dient te hebben om als effect
in de zin van die wet aangemerkt te worden. Evenals bijvoorbeeld in de US
Securities  Act 1933 wordt  in  de  Wte 1995 volstaan  met een uitgebreide,  niet-
limitatieve, opsomming van waardepapieren en rechten die voor de toepassing
van die wet beschouwd worden als effecten. Hierdoor is het soms lastig te bepalen
'which of the myriad financial transactions in our society come within the coverage'

van   in  casu  de Wte 1995.64 Wel bevat  de  wet een bepaling inhoudende  dat

appartementsrechten en waarden die uitsluitend het karakter van betaalmiddel
dragen, geen effecten in de zin van de Wte 1995 zijn.65 De omschrijving van effecten
in artikel 1 sub a Wte 1995 (alsmede in artikel 1 sub g Wtb) luidt:

1.°    aandeelbewijzen. schuldbrieven, winst- en oprichtersbewijzen, optiebewij-
zen, warrants en soortgelijke waardepapieren;

2.°   rechten van deelgenootschap, opties, rechten op overdracht op termijn
van goederen, inschrijvingen in aandelen- en schuldregisters, en
soortgelijke, al dan niet voorwaardelijke, rechten;

3.°   certificaten van waarden als hiervoor bedoeld;66
4.°   recepissen van waarden als hiervoor bedoeld.67

De opsomming onder 1 °
spreekt min of meer voor zich. Zo kunnen van aandelen68

aandeelbewijzen uitgegeven worden en kan een aanspraak op een aandeel in de
winst belichaamd worden in een winstbewijs of - indien een dergelijke aanspraak

gegeven wordt aan de oprichters van de uitgevende instelling - in een oprich-
tersbewijs.69 Onder schuldbrieven worden onder meer verstaan: obligaties 71 premie-

64         Mr Justice Powell, geciteerd in Proctor & Gamble vs Bankers Trust Company. 925 F.Supp. 1270 (1996).
65           Artikel 2 Wte  1995. Zie over deze uitzondering J.R. Schaafsma, Bescherming van beleggers ter beurze.

Preadvies van de Vereeniging 'Handelsrecht' 1986, Tjeenk Willink, Zwolle, 1986, p. 33.
66     Certificaten zijn. kort gezegd, stukken die zijn uitgegeven tegen inlevering van de originele

stukken. Een bijzondere categorie van certificaten zijn de certificaten van aandelen in een

vennootschap. Het 'certificeren' houdt onder meer in dat de aandeelhouders aandelen met
stemrecht inleveren tegen afgifte van stemrechtloze certificaten.

67    Recepissen zijn voorlopige bewijzen die bestemd zijn om omgewisseld te worden tegen de
definitieve stukken.

68      Een BV mag echter geen aandeelbewijzen afgeven (zie artikel 2:175 lid 1 BW). Zie voor een
uitgebreide beschrijving over aandelen: S.E. Eisma, Definitie van effecten. Getdige effecten.
Capita selecta recht van effecten- en geldverkeer. NIBE Bankjuridische reeks, nr. 39,1999,
p. 15-18 en de aldaar vermelde literatuur.

69      Zie over winst- en oprichtersbewijzen de diverse handboeken over rechtspersonen, zoals Asser-

Maeijer. De naamloze en besloten vennootschap. deel 2-III, Tjeenk Willink, 1994. nr. 198:
Pitio/Raaijmakers, Vennootschaps- en Rechtspersonenrecht, Gouda Quint, 4e druk. 2000, §
5.25: Buijn/Storm, BV en NV, 8e druk,  1999.

70          Zie ook W.J. Horsten, Obligatieleningen, Bank- en Ellectenbedrilf, juni  1999. p, 4245: juli/augustus
1999, p. 44-48.
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obligaties, pandbrieven, bankbrieven,71 spaarbewijzen en deelnemingsbewijzen
in onderhandse leningen. Alle typen warrants,72 zowel de warrants die recht geven
op reeds aangetrokken kapitaal (uitgegeven aandelen dan wel obligaties) als de
warrants die recht geven op nog aan te trekken kapitaal (nog uit te geven aandelen
dan wel obligaties) zijn effecten in de zin van de Wte 1995.73
Zonder nadere toelichting daarentegen is niet geheel duidelijk welke rechten onder
de opsomming onder 2° vallen. Blijkens de wetsgeschiedenis worden onder rechten
van deelgenootschap onder meer verstaan: depotfractie- en participatiebewijzen,

74

rechten van deelgenootschap in fondsen voor gemene rekening en rechten die elk
voor zich het recht belichamen op een deel van een te beleggen of belegd vermogen
en die tevens verhandelbaar zijn.75 Desgevraagd antwoordde de minister van
financien dat voor de toepassing van de wet

'rechten van deelgenootschap in maatschappen en (niet rechtspersoonlijkheid
bezittende) vennootschappen terecht onderhet begrip [worden] gebracht omdat

71    PG Wte 1995. 1996. p. 175/176. Het verschil tussen pand- en bankbrieven is dat de eerste
categorie obligaties zijn die worden uitgegeven door hypotheekbanken, terwijl bankbrieven worden
uitgegeven door kredietinstellingen. Opgemerkt zij dat in de Wtk  1992 geen onderscheid wordt
gemaakttussenhypotheekbankenenkredietinstellingen. Hypotheekbankenzijnkredietinstellingen
in  de zin  van de Wtk  1992. maar onderscheiden  zich van 'gewone' kredietinstellingen  door het
feit dat zij in hoofdzaak hun actief bedrijf maken van het verrichten van kredietuitzettingen gedekt
door hypotheek op registergoederen. Zie over bank- en pandbrieven onder meer R.E. de Rooy.
Emissies op de Nederlandse markt, Bank- en Effectenrecht. deel 13. Kiuwer Deventer, 2e druk,
1996,14/15.

72 Een optiebewijs of een warrant is een waardepapier dat recht geeft om binnen een bepaalde termijn
tegen een bepaalde koers en tegen inlevering van het papier een (certificaat van een) aandeel
of obligatie te verwerven. Warrants die los van een obligatie- of aandelenemissie worden
uitgegeven en recht geven op reeds bestaande (certificaten van) aandelen of obligaties of op
betaling van het verschil tussen de uitoefenprijs van de warrant en de beurskoers van de
onderliggende effecten, vallen onder de afgeleide producten (derivaten). Zie over warrants onder
meer: J.R. Schaafsma. Bescherming van beleggers ter beurze. Preadvies van de Vereeniging
'Handeisrecht' 1986. Tjeenk Willink, Zwolle, 1986, p. 28/29, V.P.G. de Seriere en S. Perrick,
E#eden. Bank- en Effectenrecht deel  12, Kluwer, Deventer,  1991, p. 20/21.

73     PG Wte 1995. 1996, p. 111 jo p. 119.
74     V.P.G. De SeriBre, Effecten (algemeen deel). Serie Bank- en Effectenrecht, deel 12. Kluwer,

Deventer, 1991, p. 11. merkt ten aanzien van depotfractiebewijzen en participatiebewijzen op:
'Dit soort bewijzen zijn effecten die mede-eigendomsrechten in een depot van doorgaans
verschillende soorten effecten belichamen. Het verschil is, dat het effectendepot bij depotfractiebe-
wijzen in gelijke 'eenheden' is verdeeld, terwijl bij participaties een dergelijke verdeling niet
bestaat. Aldus geeft het depotfractiebewijs recht op levering van een gefixeerd gedeelte van
de  'eenheid'; het participatiebewijs geeft recht op uitlevering van een evenredig deel  van de
op het betreffende moment in het effectendepot aanwezige stukken.' Zie ook S.E. Eisma, Definitie
van effecten. Geldige effecten. Capita selecta recht van effecten- en geldverkeer. NIBE
Bankjuridische reeks nr. 39,1999, p. 23 (noten 46 en 47).

75     PG Wte 1995. 1996. p. 175. Het vereiste van verhandelbaarheid 'leidt er toe dat bijvoorbeeld
rechten van deelgenootschap in de boedel van een erfenis niet onder de begripsomschrijving
vallen.' (PG Wte /995, 1996, p. 177).
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ook bij deze bijeengebrachte vermogens de bescherming van de belangen van
beleggers aan de orde kan zijn.

,76

Opties en termijncontracten (met betrekking tot effecten of andere goederen) die

het recht of de plicht geven tot levering van de onderliggende waarden, zijn effecten.

Een optie geeft de koper van de optie het recht om gedurende een vastgestelde
termijn een vaste hoeveelheid effecten of andere goederen tegen een bepaalde (of
volgens een bepaalde formule te berekenen) prijs te kopen (call optie) of te verkopen

(put optie). De verkoper of schrijver van een optie heeft de plicht de effecten of
andere goederen te verkopen (call optie) of te kopen (put optie) indien de koper

zijn optie wil uitoefenen. Volgens Eisma is een optie pas een effect als sprake is
van bijzondere kenmerken zowel ten aanzien van het recht zelf als ten aanzien

van het goed waarop het recht betrekking heeft.

'Aannemelijk is dat er sprake moet zijn van een serie rechten met (min of meer)

gelijke voorwaarden en van goederen die zich lenen als beleggingsobject. Als
beleggingsobject beschouw ik in dit verband niet alleen effecten in ruime zin,
maar ook bijvoorbeeld goud, guldens en vreemde valuta, futures of indices.
Scherpe grenzen zijn hier niet aan te geven. Betekenis kan worden toegekend
aan een eventueel bestaande maatschappelijke opvatting.

,77

Termijncontracten of futures zijn koopovereenkomsten waarbij de koper zich
verplicht op een vastgestelde datum tegen een vastgestelde prijs een bepaalde

hoeveelheid goederen te kopen en de verkoper zich verplicht om die goederen onder

de gestelde voorwaarden te verkopen. Wanneer uitdrukkelijk of stilzwijgend is

overeengekomen dat niet geleverd zal worden en dat alleen het verschil tussen

de dagprijs op de 'leverings'-datum en de overeengekomen 'koop'-prijs zal worden

verrekend, is sprake van een koersverrekeningsovereenkomst.78 Aangezien blijkens
de toelichting bij de Wte contracten die alleen het recht geven tot verrekening in

16       PG Wte 1995, 1996, p.  178. J.R. Schaafsma, Bescherming van beleggers ter beurze. Preadvies voor
de Vereeniging 'Handelsrechf, Tjeenk Willink, Zwolle,  1986,  p. 30, oppert - kijkend naar rechten

in gemeenschappen - dat bijvoorbeeld een recht van mede-eigendom van een vakantiehuisje met
de bevoegdheid om onder uitsluiting van de andere mede-eigenaren dat huisje gedurende enkele weken
per jaar te gebruiken, als effect gedefinieerd zou kunnen worden.

77        S.E. Eisma, Definitie van effecten. Geldige efecten. Capita selecta recht van e#eden- en getdverkeer.
NIBE Bankjuridische reeks, nr. 39,1999, p. 21/22.

78      Zie O.B. de Kat, Ellectenbeheer, 1932, p 494/495; W.M. Kleijn, BO'zondere Overeenkomsten, Asser

5/IV, 1988, p. 255/256: M.L. Laumen, De Optiebeurs, Bank- en Effectenrecht, deel 16,1987, p
15/16). Koersverrekeningsovereenkomsten vallen sinds  1986  niet meer onder spel en weddenschap
(artikel 7A: 1811  lid 2 BW). Zieoverkoersverrekeningsovereenkomsten: J.B. Huizink, Overeenkomsten
tot verrekening van een koers- of prijsverschil, WPNR, 14 maart 1987. nr. 5820, p. 129-132; W.M.
Kleijn, B(/zondere Overeenkomsten, Asser 5/IV, 1988, hoofdstuk VII (kansovereenkomsten), p. 227-
232; M.L. Laumen, De Optiebeurs, Bank- en Effectenrecht, deel 16, Kluwer, Deventer, 1987, p
16/17: W.J. Slagter. Overeenkomsten tot koersverrekening, TVVS, 1986, p 204-206.
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geld, ongeacht de wijze van afwikkeling, aangemerkt worden als effecten,79 zijn
ook koersverrekeningsovereenkomsten effecten in de zin van de Wte 1995. De
Rooy vat de desbetreffende passage in de toelichting in beperkter zin op en meent
dat hier gedoeld wordt 'op (vaak beursgenoteerde) rechten als warrants en discount
rights.

,80

Aan het onderdeel 'inschrijvingen in aandelen- en schuldregisters' dat al sinds
de Beschikking Beursverkeer 1947 deel uitmaakt van de omschrijving is in de
parlementaire geschiedenis en in de literatuur nauwelijks aandacht besteed. Over
deze omschrijving merken Van der Grinten en Kortmann op:

'Fraai is deze omschrijving niet. Zo zijn inschrijvingen op zichzelf geen rechten
en zij kunnen bezwaarlijk als effecten worden aangeduid. De bedoeling is echter
wel duidelijk. Gedoeld wordt op aandelen op naam en obligaties op naam
waarvoor geen stukken zijn uitgegeven. ,81

Hoewel de visie van Van der Grinten en Kortmann aan duidelijkheid niet te wensen
overlaat, is er mijns inziens ruimte voor enige twijfel of 'inschrijvingen in
schuldregisters' niet meer omvat dan uitsluitend obligaties op naam waarvoor geen
stukken zijn uitgegeven.82 Zo is tijdens de parlementaire behandeling van artikel
3368 Srs3 opgemerkt dat waardepapieren en voor verhandeling geschikte in-
schrijvingen in registers geldswaarden zijn die effecten kunnen zijn. Of dergelijke
inschrijvingen dat ook zijn

'hangt af van de rol die zij in de economie spelen. Wanneer zij geschikt zijn
als belegging of als middel tot overdracht van koersrisico zijn het effecten.'

Behalve de met name genoemde waardepapieren en rechten worden door de werking
vande 'soortgelijk'-formule ook niet in de opsomming genoemde waardepapieren
en rechten op grond van soortgelijkheid aangemerkt als effecten in de zin van de
Wte 1995/Wtb. Opmerkelijk is dat swaps ondanks de door de 'soortgelijk'-formule
ruime begripsomschrijving van effecten geen - althans dat is kennelijk de bedoeling
van de wetgever - effecten zijn in de zin van artikel 1 sub a Wte 1995, hoewel er

19     PG Wte 1995, 1996, p. 176-178.
80      R.E. de Rooy, Spot-forextransacties onder de Wte, Bb,  1999, p. 160.
81       W.C.L. van der Grinten en S.C.J.J. Kortmann, Civie/rechtelijke gevolgen van handeten in striyd

met effectenregelgeving Serie Monografieen  vanwege het  Van der  Heijden  Instituut,  deel  51,
Kluwer, Deventer, 1996, p. 3.

82         S.E. Eisma, Definitie van effecten. Geldige decten. Capita selecta recht van decten- en ge/dverkeer,
NIBE Bankjuridische reeks, nr.  39,1999, p. 18/19 meent dat vrij snel aangenomen moet worden
dat sprake is van een schuldregister.

83      Invoering van de strafbaarstelling van misbruik van voorwetenschap (het huidige (zeer gewijzigde)
artikel 46 Wte 1995). PG Wte 1995, 1996, p. 389.
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tussen bepaalde termijncontracten en swaps een nauwe verwantschap ('soortgelijk-
heid') bestaat (zie § 6.1.2.1). De toepassing van de 'soortgelijk'-formule geeft

wegens het ontbreken van concrete criteria in de praktijk regelmatig aanleiding
tot interpretatievragen. In de volgende paragrafen zal ingegaan worden op (1) de
ontstaansgeschiedenis van artikel 1 sub a Wte 1995 teneinde na te gaan of uit de

wetsgeschiedenis wellicht concrete criteria gedistilleerd kunnen worden aan de
hand waarvan beoordeeld moet worden of een bepaald financieel product soortgelijk
is aan een van de in artikel  1  sub a Wte 1995 opgesomde effecten, (2) de oorzaken

die naar mijn mening geleid hebben tot diverse interpretatievragen, (3) de algemene
kenmerken die in de literatuur aan effecten worden toegekend en (4) een mogelijke
oplossing voor de vragen rondom de uitleg van het begrip effecten waarbij de
doelstellingen van de regulering van het effectenverkeer als uitgangspunt genomen
wordt.

6.1.1 Ontstaansgeschiedenis niet-limitatieve opsomming van effecten

De oorsprong van de opsomming van effecten inclusief de 'soortgelijk'-formule
in artikel 1 sub a Wte 1995 en artikel 1 sub g Wtb ligt in de Beschikking
Beursverkeer 1947.84 In de Weh is op onderdelen van deze opsomming afgeweken

'mede naar aanleiding van de nieuwe beleggingsvormen die sinds de inwerkingtre-
ding van de beschikking zijn gecreeerd'.85 Toegevoegd werden opties en warrants.

'Obligaties' werd gewijzigd in 'schuldbrieven', terwijl 'depotfractiebewijzen'
vervangen werd door 'rechten van deelgenootschap'. De aan de opsomming in
de Beschikking Beursverkeer 1947 mijns inziens ten grondslag liggende gedachte

dat de aldaar genoemde producten verhandelbaar dienden te zijn, werd niet expliciet
vermeld. Het ontbreken in de Beschikking Beursverkeer  1947 van het bestanddeel

verhandelbaarheid lag, zo meen ik, in feite voor de hand. De Beschikking stelde

immers regels voor de handel in effecten. Ook het Fondsenreglement AEX vermeldt
niet expliciet dat het moet gaan om verhandelbare effecten, terwijl het duidelijk
is dat de genoemde effecten verhandelbaar dienen te zijn.86 Termijncontracten

84          In de Beschikking Beursverkeer 1947 (Staatsblad H  105; op  1  mei 1986 ingetrokken bij Besluit  van
15 april 1986 (Staatsblad 1986, nr. 197)) wordt onder effecten verstaan: 'aandelen, obligatien.
pandbrieven, depotfractiebewijzen. winst- en oprichtersbewijzen, optiebewijzen en soortgelijke
waardepapieren, inschrijvingen in schuld- en aandelenregisters en soortgelijke rechten. certificaten
van aandelen als hiervoor zijn genoemd, recepissen van hiervoor genoemde waarden, uitgegeven
ter latere verwisseling tegen definitieve stukken.

85     PG Wre /995, 1996, p. 175.
86 Zie onder meer de eis van vrije verhandelbaarheid in artikel Il.a Schema A bij Richtlijn 79/279/EEG

(vindplaats: zie noot  18). Deze eis houdt in dat de effecten. in casu, aandelen waarvoor toelating tot
de notering gevraagd wordt vrij overdraagbaar zijn, dat wil zeggen dat er geen belemmeringen mogen
zijn met betrekking tot de overdracht, zoals blokkeringsregelingen. De bevoegde autoriteiten mogen

evenwel toestaan dat voor de verwerving van aandelen een goedkeuring vereist is, mits het gebruik
van de goedkeuringsclausule geen verstoring van de markt meebrengt. Terzijde zij opgemerkt dat
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maakten in de Weh nog geen deel uit van de opsomming, maar in een afzonderlijk
artikel werd de Weh mede van toepassing verklaard op

'rechten op overdracht op termijn van zaken, indien het zaken betreft waarvan
de rechten op overdracht op termijn op een termijnbeurs plegen te worden
verhandeld'.0

In de Wte werden de termijncontracten wel opgenomen in de opsomming, echter
zonder vermelding van de eis van verhandelbaarheid. Dat hiermee niet de eis van
verhandelbaarheid als (impliciet) kenmerk voor een effect in de zin van de Wte
vervallen was, althans ten aanzien van bepaalde effecten gehandhaafd werd, blijkt
uit de toelichting bij het begrip rechten van deelgenootschap. Opgemerkt werd
dat dit rechten zijn

'die elk voor zich het recht belichamen op een deel van een te beleggen of
belegd vermogen en die tevens verhandelbaar zijn [cursivering-cgr]. Dit laatste
leidt er toe dat bijvoorbeeld rechten van deelgenootschap in de boedel van een
erfenis niet onder de begripsomschrijving vallen. ,88

Tevens werden - zij het niet expliciet - spaarbewijzen die onder de Weh niet
aangemerkt werden als effecten 89 onder de reikwijdte van de Wte gebracht door
in de toelichting op te merken dat onder schuldbrieven onder meer spaarbewijzen
verstaan worden. Ook koersverrekeningsovereenkomsten'o werden aangemerkt
als effecten.

'Zowel opties als termijncontracten die het recht of de plicht geven tot levering
van de onderliggende waarden, als die welke alleen het recht geven tot
verrekening in geld [cursivering-cgr] vallen onder de definitie van effecten;
de wijze van afwikkeling van de contracten is derhalve niet relevant. '91

beursnotering aan de AEX van effecten met een se//ing restriction (bijvoorbeeld de beperking dat
de effecten uitsluitend mogen worden verhandeld onder professionele marktpartijen) niet mogelijk
is. Dit laatste is mijns inziens toe te schrijven aan de eis van vrije verhandelbaarheid waaraan de
effecten (mede op grond van de Europese toelatingsrichtlijn) moeten voldoen. Verhandeling zonder
beursnotering is sinds september 1999 wei mogelijk, mits de transacties uitsluitend plaatsvinden tussen
professionele beleggers (zie hoofdstuk 2 § 2).

87       Artikel 2 Weh. Zie over deze omschrijving J.R. Schaafsma. Bescherming van beleggers ter beurze.
Preadvies van de Vereeniging 'Handelsrecht' 1986, Tjeenk Willink. Zwolle, 1986, p. 33.

88       PG Wte 1995,1996. p.  177.
89 Zie artikel 3 sub a Weh.
90     Zie noot 78.
91     PG Wte 1995, 1996. p. 176-178. R.E. de Rooy, Spot-forextransacties onder de Wte, Bb, 18 augustus

1999, p. 160, meent daarentegen dat de wetgever met deze passage uitsluitend doelt op beursgenoteerd
of voor notering vatbaar papier of op (vaak beursgenoteeerde) rechten zoals warrants en discount
rights.
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De aldus onder de Weh en de Wte tot stand gekomen opsomming van waardepapie-
ren en rechten die aangemerkt worden als effecten alsmede de daaraan soortgelij-
ke, maar niet expliciet vermelde, waardepapieren en rechten is in de Wte 1995
ongewijzigd gehandhaafd.92 De Beschikking Beursverkeer 1947, de Weh, de Wte
noch de Wte 1995 geven een expliciet antwoord op de vraag welke eigenschappen
of kenmerken een (financieel) product dient te hebben om aangemerkt te kunnen

worden als soortgelijk aan een van de in de omschrijving opgenomen effecten.

Ook de wetsgeschiedenis geeft niet of nauwelijks aanknopingspunten, behalve

wellicht een aanwijzing dat naast of wellicht zelfs in plaats van civielrechtelijke
verwantschap met een van de met name genoemde waardepapieren of rechten

verhandelbaarheid en/of de functie van een financieel product een van de kenmerken

zou kunnen zijn. Dat de functie tevens of uitsluitend bepalend zou kunnen zijn,

zou afgeleid kunnen worden uit een passage in de toelichting bij de Wte 1995 waar,
zij het in een noot, opgemerkt wordt dat

'bijvoorbeeld overeenkomsten waarbij verrekening van koersverschillen tussen

valuta's als beleggingsprodukt [cursivering-cgr] wordt aangeboden'

soortgelijk zijn aan termijncontracten.93 Of met het woord 'als' bedoeld is aan te

geven dat een overeenkomst voorzien moet zijn van het etiket 'beleggingsproduct'
of dat voldoende is dat partijen de overeenkomst aangaan met de intentie te

beleggen, wordt in het midden gelaten.
Op het feit dat het (onder de Wte) niet altijd duidelijk was welke (financiele)

producten wel en welke niet binnen de reikwijdte van de Wte vielen, is bij de
parlementaire behandeling van de Wte 1995 wel ingegaan.94 De onduidelijkheid
heeft zich mijns inziens vooral geopenbaard toen opties, warrants en termijncon-
tracten aan de opsomming in de begripsomschrijving van effecten werden
toegevoegd. Door die toevoeging zonder gelijktijdige opname van algemene

kenmerken waaraan een financieel product moet voldoen in combinatie met de
reeds lang bestaande soortgelijk-formule werd de vraag actueel of bepaalde - reeds

bestaande dan wel nieuwe - producten of overeenkomsten die in civielrechtelijk
opzicht verwantschap vertonen met opties, termijncontracten of beide soorten

effecten (zogenaamde 'hybride' beleggingsproducten) effecten zijn in de zin van
de wet. Voorbeelden hiervan zijn bepaalde niet verhandelbare derivatengs die een

92     Materieel is de omschrijving gelijk gebleven. De enige formele wijziging is de vervanging van het
woord 'zaken'  door het woord 'goederen' bij de omschrijving van rechten op termijn (PG Wte /995,
1996, p. 178).

93      PG Wte 1995, 1996, p. 67 110Ot 62.
94 Zie onder meer PG Wte 1995,1996, p. 179-181.
95     Derivaten zijn financiele contracten waarvan de waarde afgeleid/afhankelijk is van een of meer

onderliggende activa, referentieprijzen of indices.
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termijn- en/of optiekarakter hebben96 en die afhankelijk van de intentie van de
contractspartij(en) kunnen dienen als middel voor het afdekken of vermijden van
risico's of als zuivere belegging of speculatie.

Naar aanleiding van de problematiek rondom de interpretatie van effecten
werd een amendement ingediend waarin werd voorgesteld om aan artikel 1 een
nieuw  lid toe te voegen, inhoudende dat voor de toepassing  van  de  Wte  1995  bij
algemene maatregel van bestuur (amvb) waarden en rechten gelijkgesteld kunnen
worden met effecten zoals omschreven in artikel 1 sub a Wte 1995. Volgens de
toelichting werd met het amendement vergroting van de flexibiliteit terzake van
het wettelijk gedefinieerde begrip effecten en verkrijging van duidelijkheid omtrent
de status van nieuwe financiele producten beoogd.97 De minister van financitin
gaf tijdens de openbare beraadslagingen te kennen dat hij geen  'last' zou hebben
van overneming van het amendement, omdat hij het nooit zou gebruiken. De
'soortgelijk'-formule geeft de minister, zo stelde hij, 'de vrijheid om, als hij iets
soortgelijk vindt, dat onmiddellijk onder het toezicht te brengen' en 'via de "soortge-
lijk"-formule kan hij (..) het meest slagvaardig uit de voeten'.M De opmerking van
de minister dat hij zelf kan bepalen wat een effect is, is door de Tweede Kamer
niet aangegrepen om'in te grijpen', wellicht omdat men niet voldoende doordrongen
was van het feit dat hierdoor de reikwijdte van een groot aantal, strafrechtelijk
gesanctioneerde, verbodsbepalingen op het spel stond en het lex certa-beginsel
geweld werd aangedaan. Het amendement, dat overigens werd verworpen, zou
het probleem dat mede door de 'soortgelijk'-formule wordt veroorzaakt niet hebben
weggenomen. In tegendeel, in het amendement werd voorgesteld om de amvb-
procedure in te voeren voor die producten die niet op grond van de 'soortgelijk'-
formule al onder de werking van de Wte 1995 gebracht zouden kunnen worden.
Het amendement was, zoals de minister terecht opmerkte, een toevoeging die wel
het risico bevatte dat het a contrario gebruikt zou worden, namelijk dat een
aanwijzing op grond van de 'soortgelijk'-formule aangevochten zou kunnen worden
op grond van de redenering dat de amvb-procedure niet voor niets in de wet
opgenomen zou zijn:' Aan de 'soortgelijk'-formule ontlenen de minister van
financien en de STE de bevoegdheid om, indien een nieuw beleggingsproduct
geYntroduceerd wordt en toepasselijkheid van de wet op dit nieuwe product naar
hun oordeel gewenst is, deze 'aan te wijzen' als effect in de zin van de Wte

96       Zie W. de Jong en G.T.M.J. Raaijmakers, Juridische beperkingen bij het gebruik van derivaten, Bank-
en *Uectenbedr(if, september 1995, p. 39; A. Nederveen, Derivaten en de Wet toezicht effectenverkeer,
TVVS, juni 1995, p.  146-148; J.C. Padberg, Derivaten in Ondernemingsrecht in internationaal
perspeclief. Kluwer, Deventer,  1995, p.  122-125; F.M. Schlingmann, Tien jaar effectenrecht, NK
maart 1996, p. 72.

97           PG  Wte 1995, 1996, p. 181-183.
98     PG Wte 1995. 1996, p. 181.
99 Zie vorige noot.
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(1995).1'm Afgezien van de principiele vraag waarop de bevoegdheid van de minister
van financien dan wel de STE berust om aan te wijzen wat onder 'soortgelijk'
verstaan moet worden, kleeft aan deze wijze van uitbreiding van de werkingssfeer
van de Wte 1995 een aantal bezwaren.

Het 'aanwijzen' van een bepaald product als soortgelijk aan een van de in
de wettelijke omschrijving genoemde effecten wordt niet algemeen bekend-

gemaakt."i Niet alleen blijkt het bestaan van een dergelijke 'aanwijzing' pas nadat
tengevolge van die 'aanwijzing' de STE in het kader van het toezicht en de controle

op de naleving van de wet enig initiatief ontplooit, maar ook concrete criteria aan
de hand waarvan de toezichthouders vastgesteld hebben dat sprake is van soort-

gelijkheid ontbreken. Het is dan ook jammer dat bij het opstellen van het amende-
ment niet tevens voorgesteld werd de 'soortgelijk'-formule te schrappen. Hierdoor
zou de opsomming van effecten limitatief geworden zijn met behoud van de
mogelijkheid om - indien de ontwikkelingen daartoe aanleiding geven - de
reikwijdte van de wet aan te passen door bij amvb producten aan te wijzen die

aangemerkt worden als effecten in de zin van de Wte 1995. Het voordeel van deze

systematiek, die bijvoorbeeld ook gevolgd is in de Wet melding ongebruikelijke
transacties en in de Wet identificatie bij financiele dienstverlening 1993, is
duidelijk. Er kan relatief snel ingespeeld worden op nieuwe ontwikkelingen
(flexibiliteit) en de justitiabelen zijn gelijktijdig op de hoogte (rechtszekerheid).
Bovendien dient een ontwerp-amvb voor advies voorgelegd te worden aan de Raad
van State.

6.1.2 Interpretatievragen: oorzaken

Dat behoefte bestaat aan een heldere afbakening dan wel heldere criteria blijkt
onder meer uit de in de praktijk gerezen vragen met betrekking tot specifieke
rechten op effecten, overeenkomsten die als object effecten hebben en overeenkom-
sten die niet als object effecten hebben, maar wel als beleggingsproduct kunnen
dienen. Zo kan de vraag gesteld worden of een recht op (uit)levering van effecten,

100       Zie ook de Nota naar aanleiding van het nader verslag bij de Wte  1995 (PG  Wte 1995.  1996.  p.  111  )
waar opgemerkt wordt dat over de interpretatie van de definitie van effecten in voorkomend geval
overleg met de toezichthouders zal plaatsvinden.

101 Zie in dit verband C.M. Grundmann-van de Krol, Recente wetgeving effectentransacties, Actualia

Ondernemingsrecht nr. 10,1995, p. 19 noot 39 en V.P.G. de Seriere, Enkele kanttekeningen bij de
gewijzigde Wet toezicht effectenverkeer, TVI/S. 1996, p. 61-65, die zich eveneens de vraag stelt
waarom de STE voor de rechtspraktijk relevante standpuntbepalingen niet publiceert. Hij acht het
- gezien de verzwaarde taak van de STE onder de Wte 1995 - voor de STE een belangrijke uitdaging
om haar standpunten en visies tijdig en helder ten behoeve van haar justitiabelen kenbaar te maken.
Ook F.M. Schlingmann. Tien jaar effectenrecht, NK 1996. p. 107 pleit voor bekendmaking door
de STE van 'bestendig beleid'. Pas in juli 1998 is de eerste openbare standpuntbepaling van de STE
-in casu inzake het besloten kring-beleid (zie § 6.2.2) - in de vorm van een circulaire verschenen
(Circulaire 98-001).
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welke recht verkregen wordt door- en nadat effecten aan een bewaarbedrijf in
bewaring'01 zijn gegeven, een effect is in de zin van de Wte 1995. Een dergelijk
vorderingsrecht zou wellicht, gelet op de ruime formulering van effecten,
aangemerkt kunnen worden als (soortgelijk aan) een van de in artikel 1 sub a Wte
1995 opgesomde effecten zolang niet duidelijk is welke aanvullende of vervangende
criteria gelden naast of in plaats van civielrechtelijke verwantschap.'03 Vorderings-
rechten luidende in effecten worden door de Wte-wetgever niet beschouwd als
effecten. '04 Een (civielrechtelijk) verschil tussen een vordering tot uitlevering van
niet geYndividualiseerde effecten en een vordering luidend in effecten in het kader
van een beleggersgiro ontbreekt naar mijn mening, hoewel de ontstaanswijze van
de vordering kan verschillen.'05 Een ander voorbeeld dat aanleiding geeft tot vragen
is of effectenlease-overeenkomsten ook zelf effecten zijn. Effectenlease wordt veelal
gekwalificeerd als huurkoop van effecten.'06 Een overeenkomst tot koop van
effecten wordt niet gezien als een effect, een koop op termijn van effecten
(termijncontracten) of een overeenkomst om gedurende een bepaalde termijn
effecten te (ver)kopen (opties) daarentegen wel. Het verschil tussen een koop en
een koop op termijn is dat het object van de koop gedurende de termijn dat nog
niet geleverd is in waarde kan dalen of stijgen. Ook ten aanzien van repo-contracten

102     Zie over de verschillende vormen van bewaring van effecten aan toonder en effecten op naam en
de daarvan afhankelijke wijze waarop rechten op (vorderingen tot uitlevering van) effecten (moeten)
worden overgedragen of gevestigd: M.A. Blom. Effecten en the law of the intermediairy,
Ondernemingsreclit. 1999, p. 377/378 en de aldaar vermelde literatuur.

103     W.  de Jong,  Beleggersgiro:  een  effectenrechtelijk kameleon?. Onderneming en Effecten. Serie
Onderneming en Recht, deel 13, Tjeenk Willink. 1998, p. 70, merkt de niet-verhandelbare in effecten
luidende vorderingsrechten die voortvloeien uit een overdracht ten titel van bewaarneming niet aan
als effecten in de zin van de Wte 1995 omdat dergelijke vorderingsrechten 'ver staan van effecten
in de zin van de Wte 1995.'

104      Aangezien degene die beroeps-of bedrijfsmatig de mogelijkheid aanbiedt door het openen van een
rekening vorderingsrechten te verkrijgen luidende in eyecten waarbij door middel van deze rekening
transacties in effecten kunnen worden bewerkstelligd (zogenaamde beleggersgiro) in artikel 1 sub
b onder 2 Wte  1995 aangemerkt wordt als effectenbemiddelaar. mag aangenomen worden dat
'vorderingen luidende in effecten' door de wetgever niet als effecten worden beschouwd en dat de
aanbieder niet prospectusplichtig. maar wei vergunningplichtig is op grond van artikel 1 sub b onder
2 jo artikel 7 lid 1 Wte 1995. Zie in dit verband S. Perrick, Juridisch Up to Date, 18 juni 1992, p.
10/11. die wijst op het feit dat 'vorderingen luidende in effecten, die de beleggers verkrijgen [door
het openen van een beleggersgiro-egr]. anders dan onder de Wet Effectenhan(lei [cursivering-cgr]
niet worden beschouwd als effecten in de zin van de wet I Wte-cgr].'

105 Een vordering tot uitlevering van niet geindividualiseerde effecten ontstaat in het ene geval doordat
reeds in het bezit van de belegger zijnde effecten in bewaring worden gegeven. terwijl in het andere
geval de vordering ontstaat doordat effecten ten behoeve van de belegger gekocht worden en
tegelijkertijd in bewaring worden gehouden.

106     Zie onder meer Kamersrukken 11 1993- 1994,23 544, nr. 5, p. 7 en het Jaarverslag 1996 van de STE.
p.   14.  Zie  over de civielrechtelijke kwalificatie van effectenlease en  de Wte  1995-aspecten  van
effecteniease (de vraag ofaanbieden van effectenlease-overeenkomsten aanbieding van effecten (artikel
3 Wte  1995) en/of effectenbemiddeling (artikel 7 Wte 1995) is: K. Breken, Leasing van effecten,
Onderneming en Effecten. Serie Onderneming en Recht, deel 13, Tjeenk Willink, 1998, p. 627-633
en W.A.K. Rank, Leasing van aandelen. een nieuwe vorm van beleggen, Bb, 8 augustus 1991, p.
153-155.
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en effectenleningsovereenkomsten (in- en uitlenen van effecten) kan de vraag

gesteld worden. Een repo (repurchase agreement) is een overeenkomst waarbij
de ene partij effecten verkoopt en overdraagt aan de andere partij tegen betaling
van een bepaalde koopprijs en waarbij partijen tegelijkertijd afspreken dat de
verkoper dezelfde dan wel soortgelijke effecten van de koper zal terugkopen op
een nader bepaald tijdstip ('(terug)levering op termijn' ).'07 Is nu de overeenkomst

op grond waarvan de plicht of het recht bestaat om de verkochte effecten op een
tevoren vastgesteld tijdstip terug te kopen soortgelijk aan een termijncontract of
een optie"8 of is hier sprake van een 'gewone' koopovereenkomst van effecten
dan wel - gelet op doel en strekking van repo-transacties - van geldlening?log Bij

effectenleningsovereenkomsten - ook wel securities lending genoemd - gaat het
niet om koop en terugkoop op termijn van effecten, maar om het in verbruikleen
geven van effecten en teruggave op termijn van effecten van dezelfde soort: 10 De

onzekerheid over het antwoord op deze vragen wordt mijns inziens vooral veroor-

zaakt door (1) het door de wetgever impliciet ingenomen standpunt ten aanzien

van swaps waaruit mijns inziens een tweeslachtige opvatting omtrent soortgelijkheid
blijkt (§6.1.2.1), (2) de in de praktijk gebleken interpretatie van de toezichthouder

(§ 6.1.2.2) en (3) de schaarse en in enkele opzichten tegenstrijdige dan wel voor
meerdere uitleg vatbare jurisprudentie (§  6.1.2.3).

107      Zie in dit verband onder meer W. Dijkshoorn. De repo in opmars, Bank- en E ectenbedri), september

1997. p. 39-41: C.M. van der Heijden, De repurchase agreement en het fiduciaverbod, Vijfjaar Nieuw

BW, Deventer, 1998, p. 27-33; W.A.K. Rank, De (on)hanteerbaarheid van het Nederiandse recht
roor de moderne financitle praktijk (rede), Tjeenk Willink, 1998, p. 17-20. J.P.H. Visser, Repurchase
('repo')transacties.  V&0,1993. p. 132-134. Terzijde zij opgemerkt dat artikel  2a Wte 1995 bepaalt
dat, kort gezegd. het aangaan van repo's niet met zich brengt dat de koop in strijd is met het fiducia
verbod van artikel 3:84 lid 3 BW.

108     Zie ook Kamerstukken li 1996- 1997,25 095, nr. 6, p.4,  waar naast optie ook "total return swaps"
en "repurchase agreements" worden genoemd als voorbeelden van transacties in effecten die onder

de uitzonderingsbepaling van artikel 46 lid 3 sub c Wte 1995 vallen. Wordt hiermee bedoeld aan
te geven dat repo's en swaps zelf, evenals opties, effecten zijn of dat repo's en swaps, omdat het

overeenkomsten zijn die betrekking kunnen hebben op in casu beursgenoteerde effecten onder de

reikwijdte van artikel 46 lid 1 Wte 1995 vallen? Ik ga uit van het laatste, met name omdat het
aanmerken van aandelenswaps als effecten zich niet verdraagt met de ratio voor opname van artikel
1 subb onder 5' en artikel I sub c onder 2'' Wte 1995.

109     Zie de toelichting bij artikel 44 NR 99 waar de STE met betrekking tot repo's en 'sell and buy back'
transacties opmerkt dat het karakter van dergelijke transacties 'in feite meer vergelijkbaar is met dat
van een geldlening'

110    Zie onder meer: E.M. van Ardenne-Stachiw. Effectenleningen, NIBE-Bankjuridische reeks nr. 26.
1995: C. Heijman, Securities lending in Nederland. Bank- en Effectenbedrij f, januari/februari  1993.
p. 3841.W.A.K. Rank. De (on)hanteerbaarheid van  het Nederiandse  recht voor de moderne jinancifie
praktijk (rede), Tjeenk Willink, Deventer, 1998, p. 21/22.
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6.1.2.1    Impliciete opvatting wetgever omtrent soortgelijkheid

Uit de wetsgeschiedenis valt af te leiden dat swaps en soortgelijke overeenkomsten
geen effecten zijn, althans niet in de zin van de Wte 1995, ondanks de civielrechte-
lijke verwantschap die bestaat met een of meer van de in artikel  1  sub a Wte  1995
opgesomde effecten. m

Swaps zouden omschreven kunnen worden als wederkerige
overeenkomsten die gericht zijn op het periodiek ruilen, uitwisselen, verrekenen
of afrekenen van wederzijdse schulden met zowel dezelfde looptijd als dezelfde
aanvangswaarde, maar bijvoorbeeld met verschillende rentevoorwaarden
(renteswaps) of luidend in verschillende valuta's (valutaswap). Bij renteswaps
dient de hoofdsom ('schuld') slechts als basis voor de berekening van de
renteverschillen. De hoofdsom zelf wordt niet geruild of verrekend (denkbeeldig
of fictieve hoofdsom). Ook bij valutaswaps kan sprake zijn van een fictieve
hoofdsom, zodat niet geruild maar verrekend wordt. Bij aandelenswaps gaat het
om het onderling ruilen van aandelen of van aan een aandelenindex gekoppelde
bedragen.

Over de juridische kwalificatie van swaps bestaat in de literatuur geen eensgezind-
heid. Zo worden als kwalificatie genoemd: overeenkomst tot ruil (koop),
overeenkomst van geldlening, koersverrekeningsovereenkomst, wederkerige
gemengde overeenkomst en een overeenkomst sui generis.' 12 Anderen wijzen op
het feit dat swaps een termijnkarakter (kunnen) hebben en op die grond soortgelijk

113zijn aan termijncontracten. De vraag in hoeverre een swap waarbij de hoofdsom-
men niet uitgewisseld of geruild worden, verschilt van dan wel soortgelijk is aan
bijvoorbeeld een termijncontract waarbij daadwerkelijke levering niet beoogd is

111 In het voorontwerp  Wte  1995  was de omschrij ving van effecten nog uitgebreid met 'rente-, valuta-

en aandelenswaps en soortgelijke rechten die gewoonlijk op een effectenbeurs verhandelbaar zijn'
(artikel  1  sub a onder 5 Voorontwerp Wte  1995 (d.d. 7 september 1993) en de bijbehorende toelichting
op p. 63 alsmede Bijlage E en G bij wetsvoorstel 23 874 nr. 3). Deze aanvankelijke uitbreiding is
in het uiteindelijke wetsvoorstel dat bij de Tweede Kamer werd ingediend echter weer geschrapt.
De richtlijn beleggingsdiensten (Richtlijn 93/22/EEG. PbEG L 141. 1993, p. 27-46) verplicht niet
tot harmonisatie van de regels voor aanbieding bij uitgifte van effecten. maar voor instellingen die
bepaalde diensten (deel A van de Bijlage bij Richtlijn 93/22/EEG) verienen met betrekking tot bepaaide
financiele instrumenten waaronder swaps (deel B van de Bijlage bij Richtlijn 93/22/EEG). In de Wte
1995 is dan ook niet, zoals aanvankelijk in het Voorontwerp Wte  1995 het geval was, gekozen voor
uitbreiding van de omschrijving van effecten met swaps en soortgelijke overeenkomsten tengevolge
waarvan de aanbieding van dergelijke financiele instrumenten onder de werking van artikel 3 Wte
1995 zou vallen. In plaats daarvan is de omschrijving van effecteninstelling uitgebreid (zie artikel
1 sub b 5 " en artikel  1  subc 2© Wte 1995). Laatstgenoemde uitbreidingen zouden niet noodzakelijk
geweest zijn. indien swaps aangemerkt worden als effecten in de zin van artikel  I  sub a Wte  1995.

112     M.A. Halverhout, Jundische aspecten van swaps, Bank- en Effectenbedrijf, januari/februari  1992,
p. 14; C. van Ravenhorst en J.B.L.M. van Besouw, Juridische aspecten van swaps, WVS, 1990, p
7/8, W.A.K. Rank, Ge\d, Geldschuld en Betaling, Deventer, 1996, p. 136/137.

113     A. Nederveen, Derivaten en de Wet toezicht effectenverkeer,  TVVS,  1995, p.  148; J.C. Padberg,
Derivaten, Onderneming in internationaalperspectief, Deventer, 1995. p. 123/124; F.M. Schlingmann.
Tien jaar effectenrecht, NV,  1996, p. 97; L.D. van Setten, De commissionair in effecten. 1998, p.
56 en p. 60.
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en ook niet plaatsvindt'14 of aan een koersverrekeningsovereenkomst, wordt in
de parlementaire stukken bij de Wte  1995 niet beantwoord. Waar precies de grens
ligt tussen een recht 'soortgelijk aan een recht op overdracht op termijn van een
goed' en een swap is mijns inziens dan ook moeilijk aan te geven. Wellicht kan
als onderscheidend criterium de frequentie van afrekening dienen. Een afrekening
op een vastgestelde datum duidt dan op een termijncontract, terwijl een aantal

periodieke afrekeningen gedurende de looptijd van de overeenkomst zou duiden
op een swap.115 Ik acht het verschil echter niet van dien aard dat dit tot gevolg zou

moeten hebben dat termijncontracten wel en swaps geen effecten zijn in de zin
van de Wte  1995. Dat swaps - die niet verhandeld plegen te worden - ondanks

de  verwantschap die bestaat  met een  of meer  van  de in artikel  1   sub  a Wte  1995

opgesomde effecten geen effecten zijn in de zin van de Wte  1995 zou wellicht een

argument kunnen zijn voor de visie dat verhandelbaarheid een impliciet kenmerk
van effecten is. Met andere woorden, civielrechtelijke verwantschap met een of
meer van de in artikel  1  sub a Wte 1995 genoemde effecten zou niet voldoende

zijn indien het element verhandelbaarheid ontbreekt. Anderzijds is ook mogelijk
dat de mate van soortgelijkheid een rol speelt hetgeen de vraag doet rijzen wanneer

er voldoende verwantschap bestaat en hoe die 'voldoende geachte verwantschap'

bepaald moet worden. Het antwoord op deze vraag is ook van belang voor die
overeenkomsten die gelijkenissen vertonen zowel met de in artikel 1 sub a Wte

genoemde effecten als met swaps (niet zijnde effecten in de zin van de Wte 1995),
zoals de hiervoor vermelde repo-transacties en de daarmee verwant zijnde
overeenkomsten tot in- en uitlenen van effecten. De mate van soortgelijkheid met
de ene dan wel met de andere categorie zou dan bepalend zijn of sprake is van
een  effect  in  de  zin  van  de  Wte 1995. Opgemerkt  zij  dat  het voor effectenbe-
middelaars en vermogensbeheerders nauwelijks of geen praktische betekenis heeft

of een financieel product een effect is in de zin van artikel  1  sub a Wte  1995 of

soortgelijk is aan een rente-, valuta- of aandelenswap, omdat het beroeps- of
bedrijfsmatig bemiddelen of beheren van effecten en/of swaps onder de omschrij-
ving van effecteninstelling valt.' 16  Het is daarentegen wel relevant  voor  de

toepassing van onder meer artikel 3 Wte 1995 (aanbieden bij uitgifte van effecten)
en artikel  22 Wte 1995 (houden van een effectenbeurs).

114   Zie ook J.R. Schaafsma. Bescherming yan beleggers ter beurze Preadvies van de Vereeniging
'Handelsrecht'. Tjeenk Willink, 1986, p. 200, waar gewezen wordt op het feit dat 'zowel bij termijn-
als optiezaken levering ingevolge dergelijke verbintenissen uitzondering is en verrekening regel.'

115    Zie ook L.D. van Setten. De c<immissionair in effecten, Kluwer, Deventer. 1998, p. 60.
116 Zie artikel  I  sub b onder 5' en artikel  1  sub c onder 2* Wte 1995 alsmede hoofdstuk 3 § 2.1.
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6.1.2.2 Visie toezichthouder

De toezichthouder heeft zich - zo blijkt in de praktijk - op het standpunt gesteld
dat verhandelbaarheid geen vereiste is om aangemerkt te worden als effect en dat
gestandaardiseerde - al dan niet zonder toestemming van de wederpartij
overdraagbare - overeenkomsten die als beleggingsproduct worden aangeboden
soortgelijk zijn aan effecten." Dit ongeacht het feit dat in het prospectus als een
van de kerngegevens vermeld moet worden of, en zo ja, welke beperkingen bestaan
in de overdraagbaarheid en verhandelbaarheid van de effecten.' 18 Door uit te gaan
van het weinig juridische begrip 'beleggingsproduct' lijkt niet de juridische
kwalificatie van de overeenkomst, maar de functie van de overeenkomst
doorslaggevend (geworden) te zijn. Indien deze veronderstelling juist is, dan
betekent dit dat de intentie van de contractspartijen relevant is. Immers, een
overeenkomst kan in de ene situatie de functie hebben om reele risico's af te dekken,
terwijl in een andere situatie de functie beleggen is."' Van het oogmerk (subjectief
element) zou het dan afhangen of de overeenkomst weI of niet aangemerkt moet
worden als een effect in de zin  van de Wte  1995. De kennelijke tegenzin van de
toezichthouder om verhandelbaarheid te erkennen als een essentieel kenmerk van
een effect kan wellicht toegeschreven worden aan het feit dat de toezichthouder
het met het oog op de bescherming van de belegger onwenselijk vindt dat het
effectenbemiddelingsverbod niet van toepassing zou zijn op degene die beroeps-
of bedrijfsmatig werkzaam is bij de totstandkoming van overeenkomsten waarvan
de rechten niet verhandelbaar zijn maar die wel een beleggingsfunctie kunnen
hebben of expliciet als beleggingsproduct gepresenteerd worden. Hiertegen kan
aangevoerd worden dat sinds de inwerkingtreding van de Wte 1995 120 het al dan
niet als tussenpersoon bedrij fs- of beroepsmatig werkzaam zijn bij de totstandko-
ming van niet verhandelbare beleggingsproducten wel vergunningplichtig is indien
die producten zijn aan te merken als soortgelijk aan swaps (zie hoofdstuk 3 § 2.1).
Anderzijds worden niet alle beleggingsproducten door de toezichthouder aangemerkt
als effecten. Bepalend is kennelijk of het object bestaat uit of de waarde gekoppeld
is  aan  een  van  de in artikel   1   sub  a  Wte 1995 expliciet genoemde effecten.
Beleggingsproducten waarbij niet collectief belegd wordt in effecten, maar bijvoor-

117     Zieook dein §6.1.1. geciteerde passage uit de toelichting bij de Wte 1995.
118 Zie onder meer artikel 2 sub i Nadere Regeling toezicht effectenverkeer  1999 (NR 99).
119  Zie over de functie van optie-, termijncontracten en swaps onder meer L.D. van Setten. De

commissionair in effecten, 1998, p 54-57.
120       Onder de Wte was dit niet het geval.  Pas  in de Wte  1995  is de omschrijving van effectenbemiddelaar

en vermogensbeheerder uitgebreid met 'degene die. al dan niet als tussenpersoon (..). beroeps- of
bedrij fsmatig werkzaam is bij de totstandkoming van rente-, valuta- of aandelenswaps of soortgelijke
overeenkomsten' (artikel  I   sub b onder  5°  Wte 1995) respectievelijk 'degene die beroeps-  of
bedrijfsmatig op grond van een overeenkomst het beheer voert over rente-, valuta- of aandelenswaps
of soortgelijke overeenkomsten' (artikel  I  sub c onder 2'  Wte  1995).
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beeld in plantages, teakhout, struisvogels of diamanten, worden niet aangemerkt

als  effecten. 121 Hierbij  moet wel opgemerkt worden  dat die producten meestal

gekenmerkt worden door 'koop en beheer', dat wil zeggen de aanbieder biedt aan
een bepaald goed voor de belegger te kopen en dit goed tevens te beheren. 122

6.1.2.3 Rechtspraak

Hoewel de vraag wat een effect is van cruciale betekenis is voor het toepassingsge-
bied van de publiekrechtelijke effectenwetgeving zijn er, voor zover ik weet, slechts

enkele uitspraken van rechtbanken (zowel van de burgerlijk rechter als de
strafrechter) en hofen (strafrechter) en een uitspraak van de Hoge Raad waarin
deze elementaire vraag aan de orde was. Deze uitspraken werpen wel enig - zij
het een diffuus - licht op de onderhavige problematiek.

In maart 1997 deed de rechtbank Dordrecht uitspraak in het omstreden

piramidespel Orpiton waarin zowel opzettelijke overtreding van artikel 82 lid 1
Wtk  1992 als opzettelijke overtreding van artikel  3  lid  1  Wte 1995 tenlastegelegd

was.123 Het onderhavige piramidespel hield, kort gezegd, in dat een deelnemer een

(eerste) contract 'kocht' waaronder vier nieuwe contracten werden 'gehangen'
nadat door de deelnemer nieuwe deelnemers waren aangebracht. Op dat moment

was het 'systeem doorlopen' en kon de deelnemer kiezen tussen uitbetaling van

bijna het drievoudige bedrag van het eerste contract of weer drie nieuwe contracten

sluiten. De uitspraak resulteerde in een veroordeling wegens opzettelijke overtreding
van artikel 82 lid 1 Wtk 1992 en vrijspraak van de tenlastegelegde overtreding

van artikel 3 lid 1 Wte 1995. Er was naar het voordeel van de rechtbank wel sprake
van het aantrekken van opvorderbare gelden (zie hoofdstuk 4 § 3.1), maar niet
middels uitgifte van effecten in de zin van de Wte  1995. Op grond van de strekking

van   de   Wte   1995   en de wetsgeschiedenis, concludeerde de rechtbank   dat

verhandelbaarheid een kenmerk van een effect is. Het oordeel was, kort gezegd,

gebaseerd op (1) het feit dat met de Weh een bestrijding van ongewenste
ontwikkelingen bij de handel in effecten werd nagestreefd en onder handel hier

verstaan werd het uitgeven en verder verhandelen, (2) artikel 2 Weh dat termijncon-

121     In de 'Analyse informatieverstrekking aan de consument van financiele diensten' (bijlage behorend

bij Kamerstukken II 1998-1999,26676, nr.  1 ) wordt ten aanzien van 'individuele beleggingsproducten
anders dan in effecten' opgemerkt: 'Het betreft hier veelal fondsen die het geld beleggen in plantages,
diamanten en andere producten. De laatste jaren zijn met name de zogenoemde teakfondsen en

struisvogelfondsen bekend geworden. (..) dergelijke fondsen vallen wanneer deze aangeboden worden

aan het publiek en een collectief karakter hebben onder het toezicht van de Wtb. Kennen ze geen

collectief karakter of zijn ze niet verbonden aan een verzekering dan vallen zie niet onder het toezicht

en kunnen ook geen informatievoorschriften opgelegd worden.'
122 De 'gekochte' goederen bevinden zich vaak niet in Nederiand en worden in het ergste geval in het

geheel niet gekocht. In dergelijke situaties is uiteraard sprake van bedrog.
123 Rechtbank Dordrecht van 25 maart 1997 (JOR 1997/40 m.nt. Grundmann-van de Krol).
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tracten 'die op een termijnbeurs plegen te worden verhandeld', voor de toepassing
van de Weh gelijkstelde met effecten, (3) de toelichting bij artikel 1 sub a Wte
waar opgemerkt wordt dat rechten van deelgenootschap in de zin van de Wte rechten
zijn die tevens verhandelbaar zijn en (4) het begrip effecten in de zin van de richtlijn
beleggingsdiensten 'aangezien de nationale wetgeving kennelijk reeds beoogde
eenzelfde begrip te hanteren'. Het laatstgenoemde punt lijkt mij niet geheel juist.
Allereerst ziet de richtlijn beleggingsdiensten niet, zoals de prospectusrichtlijn
89/298/EEG,124 op de openbare aanbieding van effecten, maar op het verrichten
van effectendiensten. Bovendien heeft de implementatie van de richtlijn beleggings-
diensten  in  de  Wte  1995 geen wijziging gebracht  in de regels terzake  van  het
aanbieden van effecten en evenmin, zoals de rechtbank terecht opmerkt, in het
begrip 'effect'. Ten tweede maakt de richtlijn beleggingsdiensten in tegenstelling
tot de Wte  1995 een onderscheid tussen enerzijds effecten waarvan de omschrijving
grotendeels overeenkomt met die in de prospectusrichtlijn125 en anderzijds andere
financiele instrumenten.126 Hoe een en ander ook zij, de rechtbank zag in de wetsge-
schiedenis van de Weh en Wte aanknopingspunten voor de visie dat verhandel-
baarheid een essentieel kenmerk van effecten is. In hoger beroep komt het hof 's-
Gravenhage, evenals de rechtbank, tot de conclusie dat in casu artikel 3 lid 1 Wte
1995 niet is overtreden, omdat de onderhavige contracten geen effecten zijn in
de zin van de Wte 1995.127 Het hofging niet expliciet in op de - voor de toepassing
van  de  Wte   1995 van belang zijnde - visie  van de rechtbank Dordrecht  dat
verhandelbaarheid een essentieel kenmerk is van effecten in de zin van de Wte
1995. Wel kende het hof voor het antwoord op de vraag wanneer overeenkomsten
effecten zijn, betekenis toe aan overdraagbaarheid, een voor verhandelbaarheid
elementair vereiste. Het hof oordeelde

'Uit niets blijkt dat het de bedoeling van de opsteller van de onderhavige
'contracten' is geweest, dat deze zouden kunnen worden overgedragen aan
een ander. Dit is anders bij de in de bijlage van de appelmemorie genoemde
aandelen in een besloten vennootschap en obligaties en certificaten op naam.
Ook is niet gebleken dat een van de onderhavige 'contracten' daadwerkelijk
aan een ander is overgedragen. Bovendien wekken de onderhavige contracten,
gelet ook op de daarin gestelde voorwaarden, niet de indruk het karakter te
hebben van een schuldbrief of waardepapier. Het hof acht dan ook niet bewezen
dat de onderhavige contracten effecten zijn.'

124    Zie noot 42 respectievelijk noot 41.
125 Vergelijk artikel 1 lid 4 Richtlijn 93/22/EEG met artikel 3 sub e Richtlijn 89/298/EEG.
126 Zie Bijlage B bij de richtlijn beleggingsdiensten (Richtlijn 93/22/EEG).
127      Uitspraak hof 's-Gravenhage van 5 december  1997, JOR 1998/10 m.nt. Grundmann-van de Krol.
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In cassatie laat de Hoge Raad de door het hof in aanmerking genomen factoren
voor zijn oordeel dat de contracten geen effecten zijn in de zin van de Wte  1995
in stand.128 Die factoren zijn: het karakter van de contracten, de niet-overdraagbaar-
heid van de contracten, het feit dat ook niet van overdracht van de rechten uit de
contracten is gebleken  en de bedoeling van de contractanten.  Ik  neem  aan  dat de

Hoge Raad, evenals het hof, door de cumulatieve opsomming van factoren naast

het karakter van de contracten, waaronder ik begrijp de civielrechtelijke verwant-

schap met een of meer van de in artikel 1 sub a Wte 1995 genoemde effecten,

overdraagbaarheid ziet als een aanvullend vereiste om de kwalificeren als een effect.

Het vereiste van overdraagbaarheid roept wel de vraag op of de overdraagbaarheid
van aanvang aan aanwezig moet zijn. Zo kan gedacht worden aan contracten of
financiele instrumenten waarvan de overdraagbaarheid is uitgesloten en waarbij
het ook de bedoeling van partijen is om onoverdraagbare rechten te creeren, maar
die in bijzondere met name genoemde situaties, bijvoorbeeld in geval van
wanprestatie, wel overdraagbaar zijn. Vooralsnog ga ik ervan uit dat pas aan
overdraagbaarheid als bijkomend kenmerk van een effect voldaan is indien de

(rechten uit) het contract te allen tijde overdraagbaar zijn/is.
In andere mij bekende uitspraken ging het eveneens om de soortgelijkheids-

vraag maar dan met betrekking tot spot-forextransacties.  Op 15 april  1997  werd

in een kort geding procedure 129 een vordering tot vernietiging van spot-forextransac-
ties geweigerd, omdat volgens de president onzekerheid bestaat over de vraag of
de transacties (en dus ook de bemiddeling in die transacties) onder de werking
van de Wte vallen. Vervolgens werd in juni  1997 een verdachte vrijgesproken,

131)

omdat niet was komen vast te staan dat de door de verdachte aangeboden en/of

verrichte diensten betrekking hadden op effecten in de zin van de Wte. Het ging
hier eveneens om spot-forextransacties. Nog geen maand later besliste dezelfde
rechtbank dat spot-forextransacties op grond van soortgelijkheid met de in artikel
1 sub a Wte vermelde termijncontracten effecten zijn in de zin van de Wte.13' Mede

uit de laatstgenoemde uitspraak van de rechtbank en het hierna te bespreken arrest

van het hof kan mijns inziens de volgende civielrechtelijke kwalificatie van spot-
forextransacties gegeven worden. Een spot-forextransactie bestaat uit ten minste

twee tegengestelde overeenkomsten. Allereerst een (ver)koopovereenkomst van
vreemde valuta tegen een op dat moment geldende koers waarbij directe levering

128 Hoge Raad 29 juni 1999 (JOR 1999/150 m.nt. Grundmann-van de Krol), eveneens besproken door

A.R. Filius in TvE. 1999, p 107/108.
129 President rechtbank Haarlem. 15 april 1997, zaaknr. 34365.

130     Uitspraak van  12 juni 1997 van de rechtbank Amsterdam (parketnr 13/059525-96).
131 Rechtbank Amsterdam van 10 juli 1997 (JOR 1998/8 m.nt. Grundmann-van de Krol). besproken

door F.M.A.  't Hart. Wisselen of beleggen?. 1/&0. november 1997, p 114-116 en door W. de Jong.

War zijn effecten in de zin van de Wte 95?, Lustrumbundel 1997 Vereniging roor Effectenrecht.
Serie Monografieen vanwege het Van der Heijden Instituut, deel 58, Kluwer, Deventer, 1997. p. 72-74.
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en betaling is overeengekomen, maar waarbij de afwikkeling enige dagen later
plaatsvindt. Vervolgens bestaat het sluiten van de aldus ingenomen positie (long-
positie bij koop; short-positie bij verkoop) daarin dat een tegengestelde overeen-
komst (de (ver)koop van de tevoren ge(ver)kochte vreemde valuta) gesloten wordt.
De periode die ligt tussen beide tegengestelde overeenkomsten is in beginsel
onbepaald. De tegengestelde overeenkomst wordt gesloten op het moment dat een
bepaalde door de (ver)koper aangegeven koerslimiet is bereikt. Echter, de
ingenomen positie wordt dagelijks automatisch gesloten en vervolgens weer
ingenomen (het zogenaamde 'doorrollen' van de overeenkomsten), zodat de
transacties in economische zin voortduren tot het bereiken van de aangegeven
koerslimiet. De (ver)koopovereenkomsten worden afgesloten op de niet gereguleer-
de valutamarkt. 132 De rechtbank vergeleek spot-forextransacties met valutatermijn-
contracten en concludeerde dat het verschil zit in de termijn die aan het sluiten
van de positie is verbonden en de verhandelbaarheid van het risico. Deze verschillen
achtte de rechtbank niet van zodanige aard en betekenis dat dit tot consequentie
zou moeten hebben dat de spottransacties niet als effecten kunnen worden
gekwalificeerd.

'In alle gevallen gaat het om het behalen van winst voortvloeiende uit
koersverschillen bij de aan- en verkoop van vreemde valuta - op lange dan
wel op korte termijn - waarbij de termijn slechts van belang is voor de aard
van het risico en de verhandelbaarheid. (..) Hoewel spottransacties niet ter
beurze plegen te worden verhandeld, is het tevens geenszins uitgesloten dat
dergelijke contracten v66r het sluiten van de positie worden overgedragen aan
derden. (..) Een restrictieve uitleg van het begrip effect (..) strookt niet met
de bedoeling van de wetgever. Een niet-restrictieve bedoeling van de wetgever
ligt opgesloten in de niet limitatieve opsomming van artikel  1 aanhef onder
a ten 2 ° van de wet, waar met betrekking tot het begrip effect wordt gesproken
van "rechten op overdracht op termijn van zaken (..) en soortgelijke, al dan
niet voorwaardelijke, rechten." In de Memorie van Toelichting (..) is dit als
volgt toegelicht: "Zowel opties als termijncontracten die het recht of de plicht
geven tot levering van de onderliggende waarden, als die welke alleen het recht
geven tot verrekening in geld vallen onder de definitie van effecten: de wijze
van afwikkeling van de contracten is derhalve niet relevant."'

132     Vergelijk de activiteiten van de APX Spot Market van de Amsterdam Power Exchange (APX een
markt voor (ver)koop van electriciteit) die blijkens het APX-prospectus (p. 18 en 24) volgens het
ministerie van financien geen betrekking hebben op effecten in de zin van de Wte 1995. Om die reden
is een erkenning van de APX op grond van artikel 22 Wte 1995 niet noodzakelijk omdat de APX
geen e/lec·tenbeurs is. Overigens is het wei de bedoeling dat op de APX termijncontracten in electriciteit
verhandeld zullen worden en dat daarvoor beurserkenning aangevraagd wordt.
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De rechtbank heeft kennelijk de begin- en eindhandelingen als uitgangspunt
genomen, dat wil zeggen, de koopovereenkomst (beginhandeling) en de
verkoopovereenkomst (eindhandeling) worden als 66n geheel gezien, hoewel
civielrechtelijk sprake is van twee overeenkomsten die elk voor zich mijns inziens
niet kwalificeren als effect in de zin van de Wte 1995, omdat geen van beide
overeenkomsten een termijnkarakter hebben. 133 Alleen indien de aan- en

verkoopovereenkomsten opgevat worden als 66n (samengestelde) overeenkomst
kan aan een spot-forextransactie, zoals de rechtbank doet, een termijnkarakter
toegekend worden, nog afgezien van de vraag of de doorgaans zeer korte tijdspanne
tussen de twee tegengestelde overeenkomsten dan wel het 'doorrollen' voldoet
aan het begrip 'termijn'.134 Uit de zinsnede dat het 'tevens geenszins uitgesloten
is dat dergelijke contracten vddr het sluiten van de positie worden overgedragen
aan derden' valt mijns inziens af te leiden dat de rechtbank verhandelbaarheid,
of op zijn minst overdraagbaarheid, (tevens) ziet als een vereiste om een overeen-
komst te kwalificeren als effect in de zin van de Wte 1995.135 In hoger beroep

136oordeelt het hof Amsterdam ten aanzien van de spot-forextransacties:

'De (..) transactie wordt gekenmerkt doordat voor onbepaalde tijd relatief grote
volumina in vreemde valuta worden gekocht met als uitsluitend dan wel
nagenoeg uitsluitend oogmerk van de client het door middel van een verkoop
realiseren van positieve koersverschillen van die valuta. Deze verschillen treden
bij het verstrijken van enige tijd op in de relatie tot andere valuta. (..) Hierbij
is overigens geen sprake van termijncontracten in valuta, in die zin dat bij het
aangaan van de transactie een bepaalde termijn is overeengekomen als tijdstip
van de betindiging van die transactie. (..) De onderwerpelijke speculatieve
transactie in vreemde valuta verschilt naar het oordeel van het hof op geen,
althans niet op een voor de toepassing van de Wte 1991 relevante wijze,  van

speculatieve transacties in andere waarden die meer expliciet in artikel 1 Wte
1991 zijn genoemd, zoals aandeelbewijzen en optiebewijzen. De onderwerpelij-
ke transacties in valuta dienen dan ook te worden beschouwd als transacties
in soortgelijke waardepapieren of soortgelijke rechten als bedoeld in artikel
1 Wte 1991.'

133 In zoverre verschilt een spot-forextransactie van een effectenleenovereenkomst en een repocontract.

Bij de laatstgenoemde overeenkomsten is weliswaar sprake van twee parallelle tegengestelde
verbintenissen met betrekking tot hetzelfde object, in casu effecten, waarbij de tweede verbintenis
een termijnkarakter heeft, maar deze verbintenissen vloeien voort uit 66n en dezelfde overeenkomst.

134 Zie in dit verband F.M.A. 't Hart, Wisselen of beleggen?, 1/&0, november 1997, p. 115.
135 Zie in dit verband F.M.A.  't Hart, Wisselen of beleggen?, V&0, november 1997, p.  115; W. de Jong,

Wat:ijneffecten in de zin van de Wte 1995? Lustrumbundel 1997 Vereniging voor Effectenrecht,
Kluwer, 1997. p. 74.

136 HofAmsterdam 19 maart 1999 (JOR 1999/122 m.nt. Grundmann-van de Krol: AU 1999/457), eveneens

besproken door F.M.A. 't Hart, TvE, 1999, p. 88/89 en R.E. de Rooy, Spot-forextransacties onder
de Wte, Bb, 18 augustus 1999, p. 160.
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Vervolgens verwijst het hof naar dezelfde passage uit de toelichting bij de Wte
als de rechtbank. Anders dan de rechtbank vergelijkt het hof een spot-forextransactie
niet expliciet met een valutatermijncontract, maar geeft wel aan dat in casu geen
sprake is van valutatermijncontracten in de betekenis dat een vaste (leve-
rings)termijn is overeengekomen. Evenals de rechtbank beschouwt het hof de
tegengestelde overeenkomsten als 66n geheel waardoor ook het hof een parallel
kan trekken met de koersverrekeningsovereenkomst waarop mijns inziens gedoeld
wordt in de door het hof geciteerde passage uit de toelichting bij de Wte. Mij is
echter niet duidelijk welke betekenis toegekend moet worden aan de laatst
geciteerde overweging. Enerzijds lijkt het hof speculatieve transacties in valuta
op tan lijn te stellen met speculatieve transacties in bijvoorbeeld aandelen, waardoor
de soortgelijkheid uitsluitend zou bestaan in het speculatieve karakter van de
transactie en de indruk gewekt wordt dat speculatieve transacties wel en niet-
speculatieve transacties geen effecten in de zin van de Wte zijn. Anderzijds lijkt
het hof aan de in artikel 1 opgesomde effecten een speculatief karakter toe te
schrijven, waardoor de soortgelijkheid zou bestaan in het speculatieve karakter
van het object van de transactie. Mogelijk is ook dat het hof alleen doelt op de
combinatie van kwantiteit (grote hoeveelheden) en aard van het object (goederen

(in casu vreemde valuta niet zijnde effecten in de zin van de Wte) die op korte
termijn aan waarde- of koersfluctuaties onderhevig kunnen zijn) die de transactie
tot een speculatieve transactie maakt. Geen van deze mogelijkheden bieden naar
mijn mening voldoende houvast. Speculatie als criterium voor een overeenkomst
of transactie schept evenals het criterium 'beleggingsproduct' het probleem dat
niet de juridische kwalificatie, maar de functie van de overeenkomst (speculatie
ofjuist vermijden van risico's) en de intentie van (een van de) partijen bepalende
en doorslaggevende factoren worden. Speculatie als inherent bestanddeel van een
effect lijkt een onhoudbaar criterium. Ieder goed dat aan waarde- of koersfluctuatie
onderhevig is leent zich in beginsel voor speculatie. Het ene goed leent zich pas
voor speculatie indien daarvan grote hoeveelheden ge- en verkocht worden al dan
niet op termijn en al dan niet met geleend geld (zoals vreemde valuta, ruwe
grondstoffen), terwijl het andere goed zich al leent voor speculatie indien daarvan
slechts een exemplaar ge- of verkocht wordt (zoals kunstvoorwerpen, onroerende
zaken). Ik blijf dan ook gissen wat het hof met de hierboven geciteerde overweging
bedoeld heeft en op welke (andere) soortgelijkheid met welk van de in artikel 1
sub a Wte genoemde effecten het hof het oog gehad heeft naast of in plaats van
de soortgelijkheid met koersverrekeningsovereenkomsten. Tegen de uitspraak van
het hof is cassatie ingesteld. Wellicht dat de Hoge Raad zich concreter uitlaat over
de 'soortgelijkheids'-vraag en - indien de beide tegengestelde overeenkomsten
als edn geheel gezien moeten worden - of. en zo ja, in hoeverre spot-forextransacties
in civielrechtelijk opzicht eveneens gelijkenissen vertonen met (niet als effecten
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in de zin van de Wte 1995 aangemerkte) valutaswaps waarbij uitsluitend verrekening
plaatsvindt.

6.1.3 Mogelijke kenmerken van een effect: literatuur

Doordat de privaatrechtelijke kenmerken van de in artikel 1 sub a Wte 1995
genoemde effecten divers zijn, is het moeilijk daaruit algemene kenmerken te
distilleren. In de literatuur is door enkele schrijvers aandacht besteed aan de vraag
aan welke algemene kenmerken een financieel product zou moeten voldoen om
aangemerkt te worden als effect. Zo worden in recente 137 literatuur onder meer

genoemd: standaardisatie, uitwisselbaarheid, verhandelbaarheid en het zijn van
een beleggingsproduct Verschil van mening lijkt te bestaan omtrent de vraag of
verhandelbaarheid in de betekenis van overdraagbaarheid en/of standaardisatie
en/of uitwisselbaarheid een essentieel kenmerk is. Daarnaast wordt in de literatuur
met betrekking tot het effectenbegrip een onderscheid gemaakt al naar gelang het
betreft toepasselijkheid van hoofdstuk II van de Wte 1995 (prospectusplicht en

138

periodieke informatieverstrekking door de uitgevende instelling) of hoofdstuk
III van de Wte 1995 (vergunningplicht voor effecteninstellingen). 139

Eisma geeft drie algemene objectieve kenmerken: (1) effecten zijn goederen
en   'in de regel vorderingsrechten', (2) effecten creeren rechten  die  door  de
rechthebbende kunnen worden uitgeoefend jegens een uitgevende instelling en
(3) effecten zijn "'soortgoederen"; hun voorwaarden plegen te zijn gestandaardi-
seerd; zij worden in series uitgegeven en zijn daardoor substitueerbaar voor elkaar,
althans in economische zin:140 Het eerste kenmerk lijkt mij in zoverre niet

bruikbaar, omdat het geen onderscheidend vermogen heeft. Goederen zijn immers
zaken en vermogensrechten en de problematiek of een bepaalde zaak of141

vermogensrecht een effect is wordt hierdoor niet opgelost. Het Aveede kenmerk

raakt aan de problematiek wie als uitgevende instelling beschouwd moet worden
bij afgeleide producten, zoals opties en termijncontracten die geen betrekking
hebben op instrumenten die door de aanbieder zijn of worden uitgegeven. Zo merkt

Nederveen op dat het niet wenselijk is dat de belegger, die door het schrijven van
een optie- of termijncontract een optie respectievelijk termijncontract cretert, wordt

137      Inoude literatuur wordt door bijvoorbeeld J.J. Polderman, Effecten en effectenhandel, Tjeenk Willink.
Zwolle.  1935, p.  11- 16, de volgende juridische eigenschappen aan effecten toegekend. Effecten zijn
( l ) legitimatiepapieren. (21 roerende zaken en (3) vervangbaar of onvervangbaar. W.H.C. Schukking.
Beurswelgering· Wettelijke regeling van effectenhandel, beurs- en emissiewe:.en. 1.8. Wolters.
Groningen.  1947. p. 12. merkt daarentegen op dat effecten van nature vervangbare zaken zijn.

138 Artikelen 3 t/m 5 Wte 1995.

139 Artike'len 7 e.v. Wte 1995.

14() S.E. EiKma. Definitie van effecten. Geldige effecteit. Capita selecta recht ,·iut e/fh·kn- e,1 4.ehli·erkee/'.
NIBE Batikjuridische reeks ni. 39.1999. p. 27/28.

141 Artikel 3: 1 BW.
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aangemerkt als uitgevende instelling. 142 Ten aanzien van ter beurze genoteerde
opties en termijncontracten zou wellicht de desbetreffende effectenbeurs als
uitgevende instelling gezien kunnen worden.143 Met andere woorden, op wie rust
de plicht een prospectus algemeen verkrijgbaar te stellen, wat dient in een dergelijk
prospectus opgenomen te worden en wie dient (half)jaarlijks financiale cijfers en
koersgevoelige informatie te publiceren wanneer het gaat om opties of termijncon-
tracten met betrekking tot bijvoorbeeld edele metalen, vreemde valuta of indices. 144

Met behulp van het derde kenmerk kan bijvoorbeeld 66n bepaalde optic op 66n

bepaalde onroerend zaak onderscheiden worden van gestandaardiseerde, in serie
uitgegeven opties die in artikel  1  sub a Wte 1995 aangemerkt worden als effecten.
Maar ook dit kenmerk doet de vraag rijzen of een niet in serie uitgegeven 'financieel
product' derhalve geen effect is. Ik denk hierbij aan het zogenaamde Bijzonder
Aandeel en aan de optie die indertijd bij de beursintroductie van KPN aan de Staat
der Nederlanden is uitgegeven respectievelijk verleend.145 Hoewel ook Eisma meent
dat  uit de definities  van de diverse Europese richtlijnen 146 blijkt  dat men steeds
gedacht heeft aan verhandelbare rechten, is het zijns inziens twijfelachtig of, gelet
op de strekking van de Wte 1995 en de Wtb (beleggersbescherming), een vierde
kenmerk verhandelbaarheid is.  Voor de toepassing van de Wte  1995  en de Wtb
acht hij verhandelbaarheid - naar ik aanneem in de restrictieve betekenis van
overdraagbaarheid147 -dan ook geen kenmerkend element. Opgemerkt zij dat de
wetgever bij rechten van deelgenootschap juist weI is uitgegaan van verhandelbaar-
heid.148

Ook Van Setten vraagt zich af of voor de toepassing van de Wte 1995 verhan-
delbaarheid - in de betekenis van overdraagbaarheid an aanwezigheid van een
actieve markt - een juist criterium is. Hij stelt dat de grens van de toepasselijkheid
van publiekrechtelijke regels weliswaar lijkt te liggen bij die instrumenten, waarvan
vanwege het maatwerkkarakter niet meer gesteld kan worden dat zij worden

142    A. Nederveen, Derivaten en de Wet toezicht effectenverkeer, TVVS, 1995, p. 149.
143    Vergelijk PG Wte 1995, 1996, p. 179. Zie ook noot 168.
144       Zie de artikelen  3  en 5  Wte  1995.  Zie ook J.R. Schaafsma, Bescher,ning van beleggers ter beurze.

Preadvies van de Vereeniging 'Handelsrecht', Tjeenk Willink, 1986, p. 29/30 die opmerkt: 'Als men
bijvoorbeeld voor de aanbieding van opties een prospectus voorschrijft [zoals dat het geval is in artikel
3  Wte  1995 -cgr] dient men  aan te geven wie  als de emittent van opties wordt aangemerkt en  wat
wordt aangeboden.'

145 De Staat had zich door middel van een Bijzonder Aandeel verzekerd van het behoud van een aantal
specifieke statutaire rechten. Bovendien had de Staat een optie bedongen tot het verkrijgen van, in
casu, preferente aandelen (zie prospectus 1994 van KPN, p. 67). Zie ook S.R. Schuit, Het Golden
Share naar Nederlands recht, Overheid en Onderneming. Serie Onderneming en recht, deel 10, Tjeenk
Willink, Deventer, 1998, p. 48.

146 Richtlijn 89/298/EEG (vindplaats zie noot 41), Richtlijn 89/592/EEG (vindplaats zie noot 22) en
Richtlijn 93/22/EEG (vindplaats zie noot 42).

147 Onder verhandelbaarheid verstaat Eisma kennelijk alleen overdraagbaarheid. Standaardisatie en
uitwisselbaarheid ziet hij namelijk wei als kenmerken van effecten.

148       Zie  §  6.1. bij rechten van deelgenootschap.
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'verhandeld', maar dat men zich kan afvragen of dit een juiste benadering is. De
definitie moet zijns inziens geinterpreteerd worden vanuit de gedachte dat de Wte
1995 de investerende belegger wil beschermen. Aangezien investeren niet beperkt
is tot verhandelbare instrumenten, stelt hij dat de vraag niet moet zijn of de
instrumenten verhandelbaar zijn, maar of het om een beleggingsproduct gaat.

149

Hierbij verwijst hij (in een noot) naar de 'investnient contract'-doctrine zoals deze
in het kader van de US Securities Act 1933 ontwikkeld is. 150 Overeenkomstig die
doctrine gaat het, kort gezegd, om instrumenten waarbij de belegger middelen ter
beschikking stelt aan een instelling teneinde te profiteren van de inspanningen van
die instelling. Handelscontracten ('commercial contracts') vallen daar evenwel
niet onder. 15' Met andere woorden, de waarde van de desbetreffende instrumenten

is afhankelijk van de inspanningen van de uitgevende instelling of van derden.
Hieronder vallen derhalve niet die instrumenten waarvan de waarde afhankelijk
is van bijvoorbeeld de geld-, goud/zilver- of grondstoffenmarkt, zoals rente-opties
en valutatermijncontracten. Van Setten lijkt dan ook uit te gaan van een effectenbe-

grip dat verhandelbare (overdraagbare) beleggingsinstrumenten omvat alsmede
niet-verhandelbare beleggingsinstrumenten waarmee geYnvesteerd wordt in een
onderneming of instelling of waarbij de inspanningen van de onderneming of
instelling indirect de waarde bepalen (afgeleide instrumenten). De 'investment
contract'-doctrine was voor Nederveen aanleiding om voor te stellen hoofdstuk
II van de Wte 1995 alleen van toepassing te laten zijn op die effecten waarvan de
waarde dan wel de onderliggende waarde afhankelijk is van de inspanningen van
de uitgevende instelling of van derden:51 Met betrekking tot die instrumenten zijn

de informatieplichten (het verstrekken van informatie middels een prospectus dat

149 L.D. van Setten. De commissionair in effecten. Kiuwer, 1998. p. 58/59.

150 in de US Securities Act 1933 wordt evenals in artikel 1  suba Wte 1995 een niet limitatieve opsomming
gegeven van effecten. Hiertoe behoren onder meer 'investment contracts' en 'in general, any interest
or instrument commonly known as a 'security" C vergelijkbaar met 'en soortgelijke instrumenten
in artikel I sub a Wte 1995).

151 De zogenaamde Howey-test. Deze test wordt door de Supreme Court gebruikt voor de interpretatie

van 'investment-contract' en voor de uitleg van instrument commonly known as a 'security''. Zie
US District Court Ohio 8 mei 1996 Proctor & Gamble rs  Bankers Trust Company, 915 F.Supp. 1270
( 1996) waarin de vi.sie van de Supreme Court (uit 1985) aangehaald wordt: 'We perceive nodistinction.
for present purposes. between an investment contract' and an instrument c<)mmonly known as a
'security''. In either case, the basic test for distinguishing the transaction from other commercial
dealings is 'whether the scheme involves an investment of money in a common enterprise with profits
to come solely from the efforts of others.'' en 'the Court emphazised that when a party seeks to fit
financial instrument; into the non-specific categories ot securities, those instruments must nevertheless
comport with the Howey test (.) The touchstone is the presence of an investment in a common venture
preniived on an reasonable expectation of profits to be derived from the entrepreneurial or managerial
eft<irts of others'. Zie ook L. Loss. Fundamentals of Securities Regulation. Little. Brown & Company.
Boxton, 1988. second edition, p. 184-203.

152 A. Nederveen, Derivaten en de Wet t crzicht effectenverkeer. 71'VS. 1995. p.  149 e., . Zijn \·oorstel

is echter dcxir de wetgever niet overgenomen. Zie de reactie van de minister van financien in de Not:i
naar aanleiding van het Nader verslag bij de Wte 1995 waaruit mijn.s inzien* blijkt dat Neder·veen'*
e·<,01·+tel wellicht niet goed begrepen is (PG Wle /995,1996. p. 179).
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onder meer de relevante gegevens omtrent de uitgevende instelling bevat en het
na de emissie verstrekken van financiele en koersgevoelige informatie door de
onderneming of instelling wier prestaties de waarde van de effecten of de daarvan
afgeleide effecten bepalen) niet alleen doelmatig, maar ook uitvoerbaar.

De Jong ziet verhandelbaarheid - in de betekenis van overdraagbaarheid,
standaardisatie en uitwisselbaarheid153 - wel als een algemeen kenmerk van een
effect. Naar aanleiding van een passage uit de memorie van antwoord bij het
wetsvoorstel tot strafbaarstelling van voorwetenschap154 definieert hij effecten als:
(1) vermogensrechten aan toonder en (2) niet aan toonder luidende verhandelbare
vermogensrechten, die ieder, gezien hun rol in de economie, als belegging of als
middel tot overdracht van koersrisico geschikt zijn. Bovendien maakt ook hij,
evenals Nederveen, een onderscheid wanneer het gaat om de toepassing van
hoofdstuk II Wte  1995 dan wel hoofdstuk III Wte 1995.Voor de toepassing van
hoofdstuk III Wte 1995 vereist de stabiliteit van het financieel stelsel zijns inziens
een andere begripsomschrijving van effecten waarin de verhandelbaarheid als
criterium geen rol hoeft te spelen. De 'investment contract'-doctrine is voor De
Jong 'minder geschikt als algemene lakmoesproef voor effecten in de zin van de
Wte  1995 mede omdat zijn definiering van effecten tevens omvat verhandelbare
vermogensrechten die als middel tot overdracht van koersrisico geschikt zijn. 155

De Rooy, tenslotte, merkt naar aanleiding van de uitspraak van het hof
Amsterdam van 19 maart  1999 (zie  § 6.1.2) op dat uit de opsomming van artikel
1  sub  a Wte 1995 alsmede  uit de context van zowel  de  wet als de toelichting
duidelijk valt op te maken dat de wet zich richt op die papieren, die of reeds

beursgenoteerd zijn, of daarvoor theoretisch in aanmerking zouden kunnen komen,
dan wel op rechten waaruit dergelijke papieren voort zouden kunnen komen. 156

Zoals in de voorgaande paragrafen al naar voren is gekomen, heb ik die duidelijk-
heid niet in de wet(sgeschiedenis) kunnen ontdekken.

153 Hieronder verstaat hij het vereiste 'dat er voldoende gelijke - en daarmee onderling uitwisselbare -
rechten zijn waardoor zij zich in principe kunnen lenen voor publiekelijke verhandeling. Zo is Un
optie op een onroerende zaak geen effect terwijl, indien deze optie is gesplitst in 10.000 gelijke c.q.
gestandaardiseerde verhandelbare rechten, deze afzonderlijke rechten m.i. wel kunnen kwalificeren
als effect in de zin van de Wte 95.' (W. de Jong. Wat zijn effecten in de zin van de Wte 1995?,
Lustrumbundel 1997 Vereniging voor Effectenrecht, Kluwer, Deventer, 1997, p. 67).

154     Zie PG van de  Wte 1995. 1996, p. 389: 'Waardepapieren en voor verhandeling geschikte inschrijvingen
in registers zijn geldswaarden die effecten kunnen zijn. Of zij dat zijn. hangt af van de rol die zij
in de economie spelen. Wanneer zij geschikt zijn als belegging of als middel tot overdracht van
koersrisico zijn het effecten.'  Zie  ook  §  6.1.

155    W. de Jong, Wat zijn effecten in de zin van de Wte 1995?, Lustrumbundel 1997 Vereniging voor
EjIectenrecht. Kluwer, Deventer,  1997, p.  59, p. 66 en p. 69.

156    R.E. de Rooy, Spot-forextransacties onder de Wte, Bb, 19 augustus 1999. p. 160.
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6.1.4 Aanzet voor een mogelijk bruikbare oplossing

Toepassing van de in de literatuur aangedragen criteria heeft niet in alle situaties
het gewenste gevolg voor zover de doelstellingen van met name de Wte  1995 en
de Wtb als uitgangspunt genomen worden. Zo kan toepassing van het kenmerk
verhandelbaarheid ertoe leiden dat aandelen of obligaties waarvan de overdraagbaar-
heid beperkt is, 157 niet tot de categorie effecten gerekend zouden kunnen worden,
terwijl het niet alleen de uitdrukkelijk bedoeling van de wetgever is dat dergelijke

'producten' aangemerkt worden als effecten, maar ook in het maatschappelijke
verkeer als zodanig gezien worden. Het vereiste dat de 'producten' in serie worden

uitgegeven betekent dat tan specifiek product geen effect is ook wanneer het

product in civiel- of vennootschapsrechtelijk opzicht overeenkomt met een of
meerdere in artikel  1  sub  a Wte 1995 opgenomen effecten, zoals  het  in de vorige
paragraaf vermelde Bijzondere Aandeel van de Staat in KPN. Daarnaast zijn er
bepaalde overeenkomsten die nauwelijks of geen verwantschap vertonen met de
in  artikel  1  sub a Wte 1995 genoemde effecten en die evenmin voldoen aan de
in de literatuur genoemde criteria, maar waarop - ter bescherming van de belegger
-  toepasselijkheid  van het bemiddelingsverbod van hoofdstuk  III  Wte  1995  als

wenselijk gezien wordt, zoals de bemiddeling bij spot-forextransacties. Schaafsma
stelt in zijn beschouwing over de vraag wat effecten zijn, dat het er maar van afhangt
wat men met een bepaalde regeling wenst te bereiken.158 Dat laatste is in de Wte
1995 mijns inziens niet, althans niet duidelijk, tot uitdrukking gebracht. Evenals

het effectenbegrip in de prospectusrichtlijnen verschilt van het veel ruimere begrip
financiele instrumenten in de richtlijn beleggingsdiensten,159 omdat de richtlijnen
een ander doel en daarmee een ander gebied van het effectenverkeer bestrijken,
zo zou ook in de Wte  1995 een onderscheid gemaakt moeten worden overeenkom-

stig de verschillende doelstellingen van hoofdstuk II en III van de Wte 1995. De
prospectusrichtlijnen beogen harmonisatie van de informatieverstrekking aan
beleggers wanneer effecten worden toegelaten tot een beursnotering (Richtlijn
80/390/EEG)160 dan wel buiten de beurs om worden aangeboden (Richtlijn
89/298/EEG).16' De harmonisatie ziet op coordinatie van de - in de vorm van een
prospectus - te verstrekken informatie met betrekking tot de

157 Obligaties waarvan de overdraagbaarheid in het geheelis uitgesloten kunnen op een lijn gesteld worden

met onderhandse geldleningen.
158 J.R. Schaafsma, Bescherming van beleggers ter beurze. Preadvies van de Vereeniging 'Handelsrecht',

Tjeenk Willink, 1986, p. 30.
159 Richtlijn 93/22/EEG (vindplaats: zie noot 42).
160 Zie  noot  19.

161 Zie noot 41. Opvallend is dat de Engelse titel van de richtlijn spreekt over 'transferable securities'.

terwijl de Nederlandse titel alleen spreekt over effecten.
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'aangeboden effecten en de uitgevende instellingen, zodat de beleggers in staat
zijn zich een verantwoord oordeel te vormen over het vermogen, de financiele
positie, het resultaat en de vooruitzichten van deze uitgevende instellingen,
alsmede over de aan deze effecten verbonden rechten ,162

Deze  doelstelling is terug te vinden in hoofdstuk II Wte  1995.  In dit hoofdstuk
wordt het streven naar bescherming van de belangen van beleggers

'(..) bovenal vorm gegeven door een bevordering van de doorzichtigheid van
de financiele markten. Kern hiervan is informatieverschaffing aan beleggers
en spaarders, bij voorbeeld in de vorm van prospectussen bij de uitgifte van
effecten en periodieke financiele verslaggeving betreffende uitgevende
instellingen, zodat beleggers zich een goed beeld kunnen vormen van de risico's
en het le verwachten rendement van de aangeboden effecten. ,163

Doelstelling van hoofdstuk II Wte  1995 is derhalve het aan beleggers verstrekken
van specifieke informatie omtrent zowel de uitgevende instelling als de effecten
die door die instelling worden of zijn uitgegeven.164 Dit betekent dat ook
daadwerkelijk sprake moet zijn van een bepaalde onderneming of instelling waarin
beleggers investeren of waaraan beleggers geld lenen. De financiale positie van
de betrokken instelling dient voor beleggers kenbaar te zijn niet alleen op het
moment van uitgifte, maar ook na de emissie, zodat zij zich een goed oordeel
kunnen vormen over de risico's die gepaard gaan met het ter beschikking stellen
aan de onderneming of instelling van eigen vermogen (in de vorm van aandelen)
of van vreemd vermogen (in de vorm van obligaties). Bij deze doelstelling past
een restrictief effectenbegrip. 165 Bovendien is met hoofdstuk II Wte 1995 beoogd
aan te sluiten bij de informatieverplichtingen die voor beursgenoteerde instellingen
gelden.

'(..) het belang van een behoorlijke beleggersbescherming en de vermijding
van concurrentiedistorsies [vergen] dat de informatie over instellingen die
effecten hebben uitgegeven buiten de beurs aan gelijke verplichtingen worden

162 Zie vijfde en zesde overweging bij Richtlijn 89/298/EEG. Zie ook E. Wymeersch, De richtlijn inzake
admissie ter beurze. SEW. februari 1980, p. 77-87: E. Wymeersch. Europese effectenreglementering.
Preadries van de Vereeniging 'Handelsrecht' 1986. Tjeenk Willink, Zwolle. 1986, p. 327 e.v.; E.
Wymeersch, The EU Directives on financial disclosure. European  Financial  Services Law. februari
1996, p. 34-45.

\63   Kanierstickken 11 1988-1989,21 038. nr. 3, p. 3.
164    Zie ook Kamerstukken 11 1988-1989,21 038, nr. 3, p. 8.
165 Vergelijk artikel 3 van de prospectusrichtlijn 89/298/EEG. in artikel 3 sub e wordt onder eft'ec ten

verstaan:  aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen verhandelbare waardepapieren. obligaties
met een looptijd van ten minste een jaar en andere met obligaties gelijk te stellen verhandelbare
waardepapieren. alsmede alle andere verhandelbare waardepapieren waarmee die effecten verworven
kunnen worden via inschrijving of omwisseling'
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onderworpen als die, welke voor genoteerde instellingen gelden. Een goede
informatie is van groot belang voor de prijsvorming van effecten die worden
verhandeld in een markt (buiten de beurs) waar van een dagelijkse (openbare)
notering alsmede grote omzetten in verhandelde titels geheel geen sprake is.

,166

De prospectusplicht en de verplichting periodiek informatie te verschaffen strekt
zich wat aan de AEX-Effectenbeurs genoteerde effecten betreft ook niet verder
uit dan tot (certificaten van) aandelen, obligaties en participatiebewijzen 167 alsmede
tot daarvan afgeleide (aan de AEX-Optiebeurs genoteerde) producten die als 'special
products' door een ander dan de desbetreffende beurs worden uitgegeven. 168 Het

belang van een prospectus en van periodieke informatieverstrekking door de
uitgevende instelling ontbreekt naar mijn mening wanneer de waarde van de
instrumenten op andere wijze kenbaar is en geen specifieke uitgevende instelling
aan te wijzen is, zoals bij opties en termijncontracten met betrekking tot edele
metalen, vreemde valuta of indices. Voor de toepassing van hoofdstuk II Wte  1995

lijkt mij dan ook dat uitgegaan moet worden van een eng effectenbegrip.
Voor de toepassing van hoofdstuk III Wte 1995 daarentegen  is  met het  oog

op de doelstelling van dat hoofdstuk een ruim effectenbegrip wenselijk. De
doelstelling van dit hoofdstuk is

'de betrouwbaarheid van intermediairs (in economische of juridische  zin) te
bevorderen, waardoor het vertrouwen in de afwikkeling van transacties en
aangegane verplichtingen wordt vergroot. 1169

In hoofdstuk III van de Wte 1995 is de richtlijn beleggingsdiensten geYmplemen-
teerd. Deze richtlijn verplicht de lidstaten ter bescherming van de beleggers en

met het oog op de stabiliteit van het financieel stelsel het verrichten van beleggings-
diensten afhankelijk te stellen van een vergunning die alleen verkregen kan worden
indien aan een relatief groot aantal eisen voldaan wordt. In de richtlijn is aangege-

166 PG Wte 1995, 1996, p. 207/208.
167 Artikel 8 FR AEX en de bijbehorende schema's A tot en met C.

168 Behalve de zogenaamde special products (zie rule 4 van de Listing and Trading Rules van de AEX-

Optiebeurs) ontstaat een EOE-optie door toedoen (bemiddeling) van de AEX-Optiebeurs die de
gestandaardiseerde specificaties van een bepaalde optieklasse vaststelt (zie rule 3 van de Listing and
Trading Rules van de AEX-Optiebeurs). Bij EOE-opties wordt de effectenbeurs beschouwd als
'uitgevende instelling'. Zie in dit verband PG Wte 1995, 1996, p. 179: 'Het bij uitgifte aanbieden
van ter beurze genoteerde opties en termijncontracten is en blijft vrijgesteld van een prospectusverplich-
ting uit hoofde van de wet. omdat voor deze instrumenten reeds door de beurshouder, die tevens als
aanbieder kan worden aangemerkt [cursief-cgr], op basis van zelfregulering informatie verkrijgbaar
wordt gesteld die gelijkwaardig is aan die van een prospectus.' Met de aan een prospectus
gelijkwaardige informatie wordt gedoeld op de (middels het Officieel Bericht) verstrekking van
algemene informatie over de risico's en verplichtingen verband houdend met de handel in opties.

169 Kamerstukken II 1988-1989,21 038, nr. 3, p. 3.
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ven om welke diensten het gaat met betrekking tot welke instrumenten.lm De
doelstelling van hoofdstuk III Wte 1995 komt overeen met die van de richtlijn.
Voor het bereiken van deze doelstelling is een ruim effectenbegrip noodzakelijk
al was het alleen al om te voldoen aan de verplichtingen voortvloeiend uit de
richtlijn beleggingsdiensten. Beleggers die benaderd worden om bepaalde financiale
producten af te nemen dienen tegen dergelijke aanbieders beschermd te worden.
De bescherming is gelegen in de eisen die aan vergunninghouders gesteld worden,
zoals de eisen ten aanzien van betrouwbaarheid en deskundigheid, financiele
waarborgen, vermogensscheiding en last but not least de informatie die verstrekt
moet worden over onder meer de desbetreffende producten. Met het oog op deze
bescherming moet uitgegaan worden van een effectenbegrip dat een veelheid aan
financiele producten (kan) omvat(ten). Een aan de doelstelling gerelateerd
effectenbegrip wordt ook door enkele van de in § 6.1.3 genoemde schrijvers
expliciet dan wel impliciet bepleit. 171 Opvallend is ook dat in de in § 6.1.2 vermelde
rechtspraak met betrekking tot spot-forextransacties alleen overtreding van het
bemiddelingsverbod en niet tevens van het aanbiedingsverbod tenlastegelegd was.
Wellicht is dit een aanwijzing dat ook de toezichthouder en het OM impliciet van
een dergelijk onderscheid uitgaan. Zonder wetswijziging zou het al eerder door
mij bepleite onderscheid toegepast kunnen worden door die financiele producten
waarvoor - gelet op de doelstelling - hoofdstuk II van de Wte 1995 niet geschreven

170     In  deel  B  van de Bijlage  bij de richtlijn beleggingsdiensten (Richtlijn 93/22/EEG) worden  de
instrumenten waarop de (in deel A van de Bijlage beschreven) diensten betrekking hebben, omschreven.
Het betreft:
1. a) effecten. waaronder blijkens artikel 4 lid 4 verstaan wordt:

- aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren en obligaties en andere
schuldinstrumenten die op de kapitaalmarkt verhandelbaar zijn, en
- alle andere gewoonlijk verhandelde waardepapieren waarmee die effecten via inschrijving
of omruiling kunnen worden verworven of die in contanten kunnen worden afgewikkeld met
uitsluiting van betaalmiddelen:

1. b) geldmarktinstrumenten. waaronder blijkens considerans 9 verstaan wordt instrumenten die
gewoonlijk op de geldmarkt worden verhandeld. zoals schatkistpapier, depositocertificaten
en commercial paper:

3. financiele futures. met inbegrip van gelijkwaardige instrumenten die aanleiding geven tot
afwikkeling in contanten;

4.       rentetermijncontracten ('FRA's'):
5.       rente- en valuta-swaps en swaps betreffende aan aandelen of een aandelenindex gekoppelde

cash-flow4 ('equity-swaps'),
6.       opties ter verwerving of vervreemding van onder dit deel van de bijlage vallende instrumenten.

met inbegrip van gelijkwaardige instrumenten die aanleiding geven tot afwikkeling in contanten.
Deze categorie omvat met name valuta- en renteopties.

171 Behalve De Jong en Nederveen kan ook gewezen worden op F.M. Schlingmann. Tien jaar effectenrecht.

NK maart 1996. p. 72. Zij merkt ten aanzien van +pot-forextransacties op: 'Wellicht moet men het
zo zien dat de traditionele zogenaamde 'spot en 'forward' valutahandel niet onder de Richtlijn
Beleggingsdiengen valt. maar dat diensten met betrekking tot valutatermijnprodukten. valuta-opties
en valutaswaps, die als beleggingsprodukten moeten worden beschouwd, daar wel onder vallen en
dientengevolge ook onder de bepalingen van de Wte  1995 over effectenbemiddeling en vermogensbe-
heer.
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lijkt te zijn, soortgelijk te achten aan swaps die immers niet aangemerkt worden
als effecten in de zin van de Wte  1995 (zie § 6.1.2.1). In dat geval is niet hoofdstuk
II, maar hoofdstuk III Wte 1995 van toepassing voor zover het gaat om het (al dan
niet als tussenpersoon) beroeps- of bedrij fsmatig werkzaam zijn bij de totstandko-

ming of het beroeps- of bedrijfsmatig beheren van dergelijke instrumenten. 172

Een andere en betere oplossing zou naar mijn mening zijn wanneer voor de

toepassing van hoofdstuk  II  Wte  1995  de  in de prospectusrichtlijn genoemde
waardepapieren of rechten'73 expliciet vermeld worden als effecten en voor de
niet genoemde waardepapieren of rechten verhandelbaarheid - in de betekenis
van overdraagbaarheid, standaardisatie en uitwisselbaarheid - als algemeen kenmerk
van effecten in de wet opgenomen wordt. Daarnaast zou. zoals door Nederveen 174

bepleit, als criterium voor de niet expliciet genoemde effecten opgenomen moeten
worden dat effecten instrumenten zijn (a) waarmee rechtstreeks belegd kan worden
in een onderneming of (b) waarvan de waarde afhankelijk is van de resultaten van
een specifieke onderneming (investment-doctrine). Aandelen, obligaties en rechten
ter verkrijging van aandelen of obligaties zijn dan effecten, ook indien in bepaalde
situaties de verhandelbaarheid van die soort niet aanwezig is hetzij omdat de

overdraagbaarheid is beperkt of uitgesloten zoals bij werknemersopties hetzij omdat

er (op een bepaald moment) geen markt voor is en ook indie,z slechts dan aandeel.

obligatie of optie wordt uitgegeven. De prospectusplicht zal, indien dergelijke
unica's' uitgegeven worden, alleen dan van toepassing zijn indien de aanbieding

buiten besloten kring plaatsvindt hetgeen in dergelijke situaties meestal niet het

geval zal zijn (zie § 6.2).
Overeenkomsten, zoals opties en termijncontracten die geen betrekking hebben

op de aldus omschreven effecten alsmede koersverrekeningscontracten zouden
voor de toepassing van hoofdstuk II Wte  1995 geen effecten ('no-effecten') maar
financiele instrumenten zijn mits de voorwaarden gestandaardiseerd zijn en de
prijsvorming afhankelijk is van de financiele markten. Hoofdstuk III Wte  1995
zou dan van toepassing zijn op het verrichten van diensten met betrekking tot
effecten of financiele instrumenten. Een dergelijke systematiek doet niet alleen
recht aan de verschillende doelstellingen van hoofdstuk II en III Wte  1995, maar
heeft tevens het voordeel dat een betere aansluiting verkregen wordt met de
prospectusrichtlijn en de richtlijn beleggingsdiensten en derhalve met andere
Europese landen die eenzelfde systematiek hebben toegepast. Bovendien zal ook

172 Zie C.M. Grundmann-van de Krol, Aanhieden van effectenbemiddeling. van effecten (11' (geen) van

beide'. On lerneining en Effecten. Serie Ondernemingen Recht, deel 13, Tjeenk Willink, 1998, p
31-52. In dit opxtel heb ik argumenten aangedragen ,·oor een dergelijke 'oplossing zonder

w'ets.'i izi Ming.
173 Zie noot 165.
174 A. Nederveen, Deri,·aten en de Wet toezicht etfectenverkeer. Trl/S. 1995. p. 149.
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de implementatie van toekomstige wijzigingen van de richtlijnen minder
problematisch zijn. 175

Blijven over die overeenkomsten die (1) afhankelijk van de omstandigheden
het karakter van geldlening hebben (vergelijk de Orpiton-zaak (§ 6.1.2.3)) of (2)
het karakter hebben van spel en weddenschap. De eerste categorie overeenkomsten
zou buiten de reikwijdte van de Wte 1995 moeten vallen omdat zij (uitsluitend)
onder het verbod van artikel  82 Wtk 1992 (zouden moeten) vallen evenals degene
die daarbij een bemiddelende rol vervult (zie hoofdstuk 4 § 3.1). Doordat het in
artikel  82  Wtk 1992 neergelegde verbod  op het bedrij fsmatig aantrekken  van
opvorderbare gelden van het publiek niet van toepassing is indien dit geschiedt
door middel van uitgifte van effecten conform de  Wte  1995 (zie hoofdstuk 4  §
3.1.1), wordt de reikwijdte van dit verbod aanzienlijk (en mijns inziens onbedoeld)
'uitgehold' indien uitgegaan wordt van een (te) ruim effectenbegrip in de zin van
de Wte 1995. Er vindt dan immers een verschuiving plaats van bescherming van
crediteuren door  de   'eis'   van  solide  debiteuren  (artikel   82  Wtk   1992)  naar
bescherming van beleggers door de eis van een adequate informatievoorziening
(artikel 3 Wte 1995). De tweede categorie overeenkomsten zou eveneens buiten
de reikwijdte van de Wte 1995 moeten vallen omdat daarop een specifieke wet,
de Wet op de kansspelen, van toepassing is dan wel van toepassing zou moeten
zijn.

6.2 Begrip 'besloten kring'

De inhoud van het begip 'besloten kring' is met name van belang voor de reikwijdte
van de aanbiedingsverboden van de Wte  1995 en de Wtb.176 Het 'besloten kring'-

175     Vergelijk de Nederlandse opiossing  voor  de  uit de richtlijn beleggingsdiensten voortkomende
verplichting om bemiddeling in en beheer van swaps aan een vergunningplicht te onderwerpen.
Teneinde te voorkomen dat de aanbieding van swaps en soortgelijke overeenkomsten onder de werking
van artikel 3 Wte  1995 zou vallen, is de omschrijving van effectenbemiddelaar en vermogensbeheerder
aangepast (zie noot 1 1 1) . Zodra de onder de richtlijn beleggingsdiensten vallende financiele
instrumenten worden uitgebreid, zal voor de aanpassing van de  Wte 1995 wederom de omschrijving
van effectenbemiddelaar en vermogensbeheerder aangepast moeten worden, tenzij het huidige
effectenbegrip met behulp van de soortgelijk-formule 'opgerekt' wordt en in het kielzog daarvan de
prospectusplicht onnodig uitgebreid wordt. Het zou naar mijn mening beter geweest zijn indien in
de Wte 1995 een omschrijving van effecten, van financiele instrumenten en - in plaats van een
omschrijving van effectenbemiddelaar en vermogensbeheerder - van effectendiensten was opgenomen
(vergelijk in dit verband artikel 1 sub g (definitie financiale instrumenten) en artikel I sub h (definitie
van effectendiensten) in de NR 99). De systematiek zou dan geweest zijn: het aanbiedingsverbod
van artikel 3 Wte 1995 is alleen van toepassing op effecten. terwijl artikel 7 Wte 1995 het verrichten
van effectendiensten met betrekking tot effecten en financiele instrumenten afhankelijk stelt van een
vergunning.

176     Artikel 3 lid I Wte 1995 bepaalt:  'Het is verboden in of vanuit Nederland buiten een besloten kring
bij uitgifte effecten aan te bieden dan wei zodanige aanbieding door middel van advertenties of
documenten in het vooruitzicht te stellen.' Artikel 4 lid 1 Wtb bepaalt: 'Het is verboden in of vanuit
Nederland buiten een besloten kring gelden of goederen ter deelneming in een beleggingsinstelling
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criterium is in de Weh geYntroduceerd en vervolgens in de Wtb, de Wte en de Wte
1995 ongewijzigd overgenomen, ondanks het feit dat zowel in de praktijk als in
de literatuur kritiek geuit is op de vragen en problemen die bij de toepassing van
dit weinig concrete criterium rijzen. 177  Ook de bij de behandeling van de Wte in
de Eerste Kamer geplaatste kritische kanttekeningen wegens het ontbreken van
een wettelijke definitie hebben tot op heden niet geleid tot een nadere wettelijke
concretisering. Voor de betekenis van het begrip moet men zich dan ook 'behelpen
met de Memorie van Toelichting die slechts 'overwegingen van belang' en een
enkel voorbeeld vermeldt', aldus het voorlopig verslag van de Eerste Kamer bij
de Wte. 178 Hierbij werd gedoeld op de volgende passage waarin drie overwegingen
of sub-criteria gegeven worden:

'Hoewel aspecten van het individuele geval een rol spelen, zijn bij de
beantwoording van de vraag of men zich tot een besloten kring wendt, de
volgende overwegingen van belang:
-         de groep personen tot wie men zich wendt is beperkt van omvang alsmede

nauwkeurig omschreven dan wel bepaald:
-      deze personen staan in een zekere relatie tot degene die het aanbod doet,

respectievelijk de deelneming openstelt; dit impliceert dat er naast de
financiele relatie tussen de betrokken partijen nog andere relaties aanwezig
moeten zijn;

-    bij de presentatie is duidelijk kenbaar gemaakt dat het ingaan op het
aanbod of het deelnemen uitsluitend aan de groep personen is voorbehou-
den waarop de eerste en tweede overweging van toepassing is.

Zo zal er sprake kunnen zijn van een besloten kring indien de handelingen zich
richten tot bijvoorbeeld de leden van een kleinschalige vereniging. ,179

In de toelichting bij de Wtb worden nog enkele voorbeelden gegeven:

waaraan geen vergunning is verleend, te vragen of te verkrijgen  dan wel rechten van deelneming  i n
een dergelijke beleggingsinstelling aan te bieden.'

177 Zie onder meer P.E.B. Corten, Het element besloten kring in de Nederlandse effectenwetgeving, TV'i/S,

juni  1997, p,  168-173; M.C.M. van Dijk, De Wet toezicht effectenverkeer in vogelvlucht, TVI/S,
1991, p. 204-205: D.R. Doorenbos, Financieel strafrecht. Serie Monografieen vanwege het Van der
heijden Instituut deel 40, Kluwer. Deventer, 1992, p. 181-188: M.R. Mok, Regulering effectenhandel.
TVI/S, 1985. p. 22: F.J. van Ommeren en B.Wessels, Het begrip 'besloten kring' in de Wet effec-
tenhandel. 71/1/S, 1988. p. 43-47: H.J. Sachse, De onvermoede gevolgen van een overname d: het
begrip 'besloten kring' in de huidige en toekomstige effectenwetgeving, TVVS. 1989, p. 299-300:
V.P.G. de Sentre en S. Perrick. Effecten (algemeen deel). Serie Bank- en Effectenrecht nr 12.  1991.
p. 51-52: H.L.M. Rek, De wet toezicht beleggingsinstellingen in de praktijk. TV1/S. 1994, p. 324-325:
V.P.G. de Seri0re, Enkele kanttekeningen bijde gewijzigde Wet toezicht effectenverkeer, TVVS.
1996. p. 61: F.M. Schlingmann. Tien jaar effectenrecht, NV, 1996. p. 76.

178 PG Wte j995. 1996. p. 209.

179 PG Wte 1995. 1996. p. 200.
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'Een voorbeeld van een besloten kring is een fonds dat door een groep personen
in kleinschalig verenigingsverband wordt gevormd en waarbij de toetreding
tot het fonds tot de verenigingsleden beperkt is. Indien de toetreding tot de
vereniging zelf niet of nauwelijks aan beperking onderhevig is dan zou
geconstateerd kunnen worden dat dan buiten een besloten kring opgetreden
wordt: het deelnemen in het fonds is daardoor immers gemakkelijk te
bewerkstelligen. Een ander voorbeeld waarbij er sprake van een besloten kring
is, betreft de aanbieding van eigen aandelen door een vennootschap aan de
eigen werknemers. Hierbij speelt vooral een rol dat degenen tot wie het aanbod
gericht is, nauwkeurig is beschreven terwijl er door de arbeidsrechtelijke
verhouding duidelijk een andere dan uitsluitend financiele relatie aanwezig
is. Voorts is in dit kader van belang dat het ingaan op het aanbod niet voor
een ieder openstaat: men moet immers werknemer zijn. Echter, een apart door
de werkgever beheerd fon(is dat tot doel heeft ten behoeve van de werknemers
te beleggen, zou in principe wel onder de Wtb vallen. Doorslaggevend daarbij
is dat de aanbieding door het fonds zelf wordt gedaan zodat de werknemers-
/gevers relatie in wezen doorbroken is. Opgemerkt zij dat met deze voorbeelden
slechts een zeer globale indicatie wordt gegeven van de wijze waarop de criteria
gehanteerd kunnen worden, daar elk geval op zijn eigen merites en specifieke
kenmerken beoordeeld moet worden. ,180

Uit het eerste voorbeeld waar een beperking gesteld wordt aan de toetreding tot
de kring, distilleert Klompt een vierde sub-criterium: beperkte toe- of uittreding
tot de groep waardoor de kring besloten blijft.'81 De toevoeging van het vierde sub-
criterium wordt door Rek als 'niet erg waardevol' gezien. Het woord 'besloten'
schrijft zijns inziens niet exclusiviteit voor. Bovendien zou de toevoeging zijns
inziens het merkwaardige gevolg hebben dat 'hockeyclubs die ballotage hanteren
wel een spaarpot-actie mogen opzetten, maar dat dit verboden is voor hockeyclubs
waar elk nieuw lid welkom is. ,182

Ondanks het feit dat aan aspecten van het individuele geval een zeker gewicht
moet worden toegekend, blijkt dat de vraag of sprake is van een besloten kring
door de STE en DNB uitsluitend getoetst wordt aan de hand van de hiervoor
weergegeven sub-criteria. Met name de toepassing van de eerste twee sub-criteria
leidt nog al eens tot interpretatievragen. In de volgende paragrafen wordt ingegaan

op (1) een voor de uitleg van het besloten kring-criterium belangrijk arrest van
de Hoge Raad, (2) het beleid van de STE en DNB inzake uitleg en toepassing van

180   Kamerstukken Il 1988-1989,21 127, nr. 3, p. 6.
181   M.E.J. Klompt. Wet toezicht beleggingsinstellingen, NIBE-Bankjuridische reeks nr. 12,1992, p.

24. P.E.B. Corten, Het element besloten kring in de Nederiandse effectenwetgeving, TV'l/S, 1997,
p. 170, gaat eveneens uit van 'begrensd in omvang' in de betekenis dat er geen vrije toetreding tot
de groep kan plaatsvinden zonder de beslotenheid van de kring te doorbreken.

182       H.L.M.  Rek. De Wet toezicht be/eggingsinste//ingen in de praktilk, TVVS, december  1994,  p.  325.
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het besloten kring-criterium zoals dat tot nu toe is gevoerd en is neergelegd in

beleidscirculaires, (3) de toepassing in de praktijk, (4) suggesties voor een nadere

concretisering en (5) de overeenkomsten en verschillen tussen het begrip besloten

kring en het begrip publiek.

6.2.1 Uitleg door de Hoge Raad (Tjoeroeg-arrest): besloten kring en 5#n-op-

een relatie

De Hoge Raad heeft in het Tjoeroeg-arrest van 17 december 1996183 overwogen
dat van een besloten kring slechts sprake kan zijn

'voorzover tussen de effecten uitgevende instelling en de el'fecten nemende
leden van die kring tevoren reeds een zodanige relatie bestond dat die leden
daardoor [cursivering-cgr] van de bijzonderheden van de uitgevende instelling
en van de aangeboden effecten redelijkerwijze op de hoogte konden zijn (..)'

Deze omschrijving wijkt in twee opzichten af van de in § 6.2 geciteerde overweging-
en of sub-criteria. De soort relatie lijkt in de opvatting van de Hoge Raad niet
relevant te zijn. Het vereiste dat naast de financiele relatie nog andere relaties
aanwezig moeten zijn wordt niet expliciet genoemd. Anderzijds wordt wel de -
niet in de sub-criteria voorkomende - eis gesteld dat die bestaande relatie zodanig
is dat de betrokkenen door die relatie redelijkerwijze op de hoogte kunnen zijn
van relevante informatie omtrent de aanbieder en het aangebodene ('kenniscri-
terium').184 Wanneer de overweging van de Hoge Raad inderdaad zo opgevat mag
worden dat van een besloten kring sprake is indien voor het tijdstip van de
aanbieding tussen aanbieder en potentiele acceptanten een relatie bestaat op grond
waarvan de betrokkenen over voldoende informatie (kunnen) beschikken om zich
een (adequaat) oordeel te vormen over de aanbieder en de aangeboden effecten,
dan sluit die uitleg in vergelijking met de in de toelichting genoemde sub-criteria
weliswaar beter aan bij doel en strekking van de aanbiedingsverboden van de Wte
1995 en de Wtb, maar ook die uitleg roept nieuwe vragen op. Niet duidelijk is aan

183 Hoge Raad 17 december  1996, JOR 1997/7 m.nt. Grundmann-van de Krol. N./ 1998/21 m.m. Knigge.

Zie ook P.E.B. Corten, Het element besloten kring in de Nederlandse effectenwetgeving. TVVS. juni
1997, p. 168-173; J. Molenaar, Aanbieding van effecten buiten besloten kring: het Tjoeroeg arrest.

V&0, januari 1997, p. 4-6, R.E. de Rooy, Uitleg van het begrip 'aanbieden van effecten buiten een
besloten kring', Bb, 18 februari 1998, p. 45-47 en N.R. van de Vijver, Aanbieding buiten besloten
kring. Juridisch Up 10 Date. 6 februari  1997. p.  3-6.

184     Deze door de Hoge Raad gegeven omschrijving van een besloten kring doet denken aan Schlingmann
die stelt dat de gedachte die aan het begrip besloten kring ten grondslag ligt, vooral zou moeten zijn
dat 'tussen de aanbieder en degenen aan wie aangeboden wordt een juridisch te duiden betrekking
bestaat op grond waarvan degenen aan wie aangeboden wordt, geacht moeten worden voldoende kennis
te hebben van feiten en omstandigheden die van belang zijn voor de beslissing wel of niet op het
aanbod in te gaan.' (F.M. Schlingmann, Tien jaar effectenrecht. NV. 1996, p. 76).
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de hand van welke criteria beoordeeld moet worden of de relatie inderdaad zodanig
is dat 'die leden daardoor van de bijzonderheden van de uitgevende instelling en
van de aangeboden effecten op de hoogte konden zijn'. Evenmin is geheel duidelijk
of die relatie dan wel de uit die relatie voortvloeiende informatie voor alle
betrokkenen dezelfde moet zijn. Hoeft die relatie niet voor alle potentiele
acceptanten dezelfde te zijn, dan zal van gelijk(waardige) informatie bij de
potentiele acceptanten niet snel sprake zijn. Knigge stelt dat het hem niet zou
verbazen indien de Hoge Raad met de formulering van het 'kenniscriterium' beoogd
heeft de destijds in de memorie van toelichting gegeven criteria te vervangen. 185

Uit de in de volgende paragraaf te bespreken circulaires van de STE en DNB blijkt
evenwel dat deze door Knigge gesuggereerde uitleg niet door de toezichthouders
onderschreven wordt. Zij zien het door de Hoge Raad geformuleerde kenniscriteri-
um als een nadere uitwerking van de eis dat voorafgaand aan de aanbieding een
juridisch objectiveerbare relatie tussen aanbiederen potentiele acceptanten bestaat.
In het Tjoeroeg-arrest heeft de Hoge Raad tevens een einde gemaakt aan de in de
literatuur' 86 gerezen twijfels over de vraag of een aanbieding aan 66n (rechts)persoon
waarmee de aanbieder geen voorafgaande juridisch objectiveerbare relatie heeft
- de zogenaamde tan-op-an relatie - beschouwd moet worden als een aanbieding
binnen dan wel buiten een besloten kring. De Hoge Raad acht het aanbiedingsver-
bod in dergelijke situaties niet van toepassing.

'Opmerking verdient dat toepassing van het in art. 4, eerste lid [= thans artikel
3  lid  1 Wte 1995-cgr] vervatte verbod door de wetgever klaarblijkelijk niet
is beoogd voor die gevallen waarin sprake is van een aanbieding van effecten
aan 66n persoon of rechtspersoon. Daarbij kan worden gedacht aan die
transacties waarbij twee partijen onderhands onderhandelingen voeren over
een overname of een deelname in het kapitaal van een vennootschap, waarbij
immers het belang van een dergelijke potentiele deelnemer bij een adequate

185    Zie zijn noot bij HR 17 december 1996 in NJ 1998/21.
186 H.J. Sachse, De onvermoede gevolgen van een overname of: het begrip 'besloten kring' in de huidige

en toekomstige effectenwetgeving, TVVS, 1989, p. 300, stelt dat bij een strikte toepassing van het
besloten kring-criterium een 'gewone' tweepartijen aandelenovername een aanbieding buiten besloten
kring is, terwijl het zijns inziens niet de bedoeling is geweest om dergelijke transacties onder de
reikwijdte van de Wte te brengen. Zijn conclusie is dan ook dat het 'in vele gevallen ontbreken van
een andere dan een financiele relatie tussen aanbieder en (potentiele) acceptant maakt dat ook
transacties die zich geheel  in de

"
private sfeer" afspelen onder het verbod vallen'. Naar aanleiding

van het door de STE in bepaalde gevallen ingenomen standpunt dat een aanbieding van op Jn
specifieke belegger toegesneden effect(en) niet onder artikel 3 lid 1 Wte 1995 valt, merkt F.M.
Schlingmann, Tien jaar effectenrecht, NK 1996, p. 73, noot 22, op dat de gedachte hierbij wellicht
is dat geen sprake is van een 'kring'. Ik acht het niet uitgesloten dat de STE de niet-toepasselijkheid
van artikel 3 Wte 1995 (impliciet) baseert op de gedachte dat niet sprake is van effecten en/of van
een aanbieding in de zin van de Wte 1995. V.P.G. de Seriere, Enkele kanttekeningen bij de gewijzigde
Wet toezicht effectenverkeer, TVI/S, 1996, p. 62, noot 7, tenslotte, lijkt ervan uit te gaan dat 'Edn
op den'-transacties aitijd transacties zijn binnen een besloten kring.
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informatievoorziening omtrent  "de  aard van het aangebodene  en de risico' s
die men loopt" (..) geen wettelijke bescherming behoeft'.

Of de Hoge Raad van oordeel is dat in een dergelijke situatie het verbod niet van

toepassing is omdat sprake is van geen kring dan wel van een besloten kring, is
niet met zekerheid te zeggen. 87 Hoewel de Hoge Raad voor niet toepasselijkheid
van het verbod in een Wn-op-66n relatie niet expliciet de eis stelt dat partijen over
het aanbod onderhandelingen voeren, wordt dit element in het door de Hoge Raad
gegeven voorbeeld wel genoemd. In de literatuur is naar aanleiding hiervan
opgemerkt dat niet toepasselijkheid van het verbod ook zou moeten gelden voor
een overname waarbij meer dan twee partijen betrokken zijn,188 terwijl Knigge

opmerkt dat door het voorbeeld de indruk gewekt wordt dat niet het getal van de
onderhandelende partijen, maar de aard van de transactie bepalend is.189 Het maakt

zijns inziens verschil of het alleen maar gaat 'om de vergroting van het bedrij fska-

pitaal, waarbij de aandelen voor de afnemers slechts een interessant beleggingsob-
ject zijn, dan wel of de zeggenschap in de onderneming de inzet van de onderhande-

lingen vormt.' Afgezien van de vraag wanneer sprake is van zeggenschap en of
het onderscheid beleggen/zeggenschap dan zou moeten zijn dat bij beleggen niet
de intentie aanwezig mag of moet zijn de aan de belegging verbonden zeggenschap
uit te oefenen, is een dergelijk onderscheid alleen relevant indien het gaat om
aandelen waaraan stemrechten zijn verbonden. Voor de aanbieding van andere

effecten is het onderscheid geen bruikbaar criterium. Knigge's visie komt voor

een groot deel overeen met die van Van Dijk die voor de vraag of sprake is van
een louter financiele relatie tussen een vennootschap en haar aandeelhouders een

onderscheid aanbrengt tussen een beperkt aantal aandeelhouders die ervoor gekozen
hebben om hun onderneming gezamenlijk te drijven en een groot aantal aandeelhou-

ders die de aandelen hebben genomen als belegging. In het eerste geval acht zij
wel een andere dan zuiver financiale relatie aanwezig, terwijl zij in het tweede
geval de relatie tussen de vennootschap en haar aandeelhouders ziet als een louter
financidle relatie. 190

187 Het antwoord hierop is voor de toepassing van artikel 3 lid I Wte 1995 niet, maar voor de toepassing
van artikel 5 Wte  1995 weI van belang (zie hoofdstuk 2 § 4.1.3). Bovendien is het antwoord van belang
voor de toepassing van artikel 82 Wtk 1992 (zie § 6.2.5).

188 P.E.B. Corten, Het element besloten kring in de Nederlandse effectenwetgeving, TVVS, juni  1997,
p.  172; J. Molenaar, Aanbieding van effecten buiten besloten kring: het Tjoeroeg arrest, 1/&0, januari
1997, p. 6: R.E. de Rooy, Uitleg van het begrip 'aanbieden van effecten buiten een besloten kring',
Bb.  18 februari  1998, p. 47.

189    Zie zijn noot bij HR 17 december 1996 in NJ 1998/21.
190 M.C.M. van Dijk, TVVS, 1992, p. 304.
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6.2.2 Uitleg door de toezichthouders

In hun circulaires  van  6 juli  1998  en  van  20 mei 1999 inzake de uitleg van het
besloten kring-criterium191 worden de in § 6.2 gegeven sub-criteria door zowel
de STE (Wte 1995) als DNB (Wtb) als uitgangspunt genomen. De meeste aandacht
gaat daarbij uit naar de eerste twee sub-criteria.

6.2.2.1    Beperkt van omvang en nauwkeurig bepaaid

Wat betreft het eerste sub-criterium, beperkt van omvang, worden noch door DNB
noch door de STE getalscriteria gegeven. Wel acht DNB in beginsel de omvang
van de groep waaraan wordt aangeboden doorslaggevend en niet de groep van
uiteindelijke deelnemers. Indien rechtspersonen tot de deelnemers behoren, beziet
DNB welke natuurlijke personen middellijk deelnemen aan in casu de
beleggingsinstelling teneinde vast te stellen aan hoeveel natuurlijke personen
uiteindelijk wordt aangeboden. Bovendien kent DNB extra gewicht toe aan het
tweede sub-criterium naarmate de groep personen groter wordt. Dit lijkt erop te
duiden dat impliciet toch met getalscriteria gewerkt wordt en dat het onderscheid
tussen het eerste en tweede sub-criterium niet scherp getrokken wordt. Immers,
wat moet verstaan worden onder extra gewicht toekennen aan het tweede sub-
criterium nu het juist een vereiste is dat ook aan het tweede sub-criterium wordt
voldaan? Overigens is ook voor de STE de aard van de relatie (tweede sub-criteri-
um) bepalend voor het antwoord op de vraag of de omvang voldoende beperkt
is (eerste sub-criterium). De eis van beperkte omvang wordt in feite alleen bij de
verenigingsrechtelijke relatie expliciet gesteld door deze eis te 'vertalen' in de eis
van beperkte toetreding tot de vereniging (zie § 6.2.2.2).

]91 Circulaire 98-001  van de STE van 6 juli 1998: Beleid van de STE inzake besloten kring (gepubliceerd
in NK september 1998, p. 196-199). De Circulaire is besproken door R.J. Botter, Beleid STE inzake
besloten kring, 71/1/S, september 1998,p. 266-268; C.M. Grundmann-van de Krol, Effecteninstellingen:
uitbreiding regelgeving, Bb, 19 augustus 1998, p. 150/151; L.J. Hijmans  van den Bergh, Beleid  van
de Stichting Toezicht Effectenverkeer inzake de 'besloten kring', V&0, september  1998,  p.  91-93;
A. Nederveen, De circulaire van de Stichting Toezicht Effectenverkeer inzake het begrip besloten
kring, Onderneming en IOTecten. Serie Onderneming en Recht, deel 13, Tjeenk Willink, 1998, p.
73-81, P. Riemer, Dutch regulators clarify restricted circle concept, International Financial Law
Review, July  1999. 23-25.  Circulaire van  20 mei  1999  van DNB,  gepubliceerd in Staaiscourant 20
mei 1999, besproken door R.J. Botter in Ondernemingsrecht  1999, p. 245/246: C.M. Grundmann-van
de Krol in TvE, 1999, p. 68/69; F.M.A. 't Hart in Het Financieele Dagbiad van 3 juni 1999 en P.
Riemer, Dutch regulators clarify restricted circle concept, International  Financial  Law Review, July
1999,23-25.
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6.2.2.2    Juridisch objectiveerbare relatie

Op het lastigste sub-criterium, het element 'zekere relatie' of anders gezegd de
eis dat voorafgaand aan het aanbod een 'juridisch objectiveerbare relatie' aanwezig
is, wordt relatief uitgebreid ingegaan. Onder verwijzing naar het Tjoeroeg-arrest
stelt DNB dat de juridisch objectiveerbare relatie zodanig moet zijn dat

'degenen tot wie het aanbod is gericht redelijkerwijze over voldoende kennis
kunnen beschikken over feiten en omstandigheden die van belang zijn om tot
een beslissing te komen om al dan niet op het aanbod in te gaan. De feiten en
omstandigheden betreffen in dit verband ten minste de informatievoorziening
en bekendheid met degene die kan beschikken over het fondsvermogen.'

De uitleg dat de reeds bestaande relatie de mogelijkheid biedt over adequate
informatie te beschikken komt overeen met die van de STE. Datzelfde geldt in

grote lijnen voor de voorbeelden van relaties die niet en die wel voldoen aan het
tweede criterium. Naast de kennis-, vrienden-, buren- of collegarelaties geeft DNB

in tegenstelling tot de STE expliciet aan dat ook het zijn van 'klant van een bepaald
kantoor' of 'deelnemer in een andere beleggingsinstelling van de aanbieder' geen
relaties  zijn die voldoen  aan het tweede sub-criterium: 92 Familie-, arbeids-  en

verenigingsrechtelijke relaties alsmede een vennootschapsrechtelijke relatie voldoen

daarentegen in beginsel wel aan het tweede sub-criterium. Hoewel in de circulaires

op de familierechtelijke relatie niet nader wordt ingegaan, neem ik aan dat bij
dergelijke relaties het kenniscriterium, zoals geformuleerd door de Hoge Raad,
niet slaat op de kennis omtrent de aangeboden effecten en de uitgevende
(beleggings)instelling, maar op de persoon van de aanbieder. De vennoot-

schapsrechtelijk relatie die alleen door de STE genoemd wordt als een juridisch
objectiveerbare relatie  'waar een zekere beschermende werking van  uit gaat', wordt
zeer beperkt uitgelegd. Hieronder wordt verstaan 'een groep van moeder- en
dochtervennootschappen', waarbij de STE op twee begrippen lijkt te hinken: het
begrip dochtermaatschappij en het vennootschapsrechtelijke groepsbegrip.'91 De

192 Vergelijk P.E.B. Corten, Het element besloten kring in de Nederlandse effectenwetgeving, 7'Vl/S.

1997, p.  171, die de vraag opwerpt of ook verbintenisrechtelijke relaties als zekere relaties kunnen
worden beschouwd. Hij beantwoordt deze vraag bevestigend met dien verstande dat bij een aanbieding
aan bijvoorbeeld bestaande clienten aangetoond moet worden dat deze clienten zich inderdaad
voldoende moeten kunnen informeren. Mijns inziens werpt deze voorwaarde het in § 6.2.1 aangeroerde
probleem op aan de hand van welke criteria beoordeeld moet worden of aan het door de Hoge Raad
vereiste 'kenniscriterium' voldaan is.

193 Zie  in dit verband ook artikel 16 Vrijstellingsregeling Wte  1995  (Vr Wte  1995) waar de term

'verbonden ondememing' gebruikt wordt. Het gaat in casu om de vrijstelling van de vergunningplicht
voor instellingen die vermogensbeheerdiensten verrichten voor onder meer pensioenfondsen waarmee

zij zijn verbonden. Blijkens de toelichting (noot 12 bij artikel 16 Vr Wte 1995) wordt onder 'verbonden'
verstaan dat er sprake moet zijn van een besloten kring. Wanneer de vennootschapsrechtelijke relatie
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relatie die bestaat tussen een vennootschap en haar aandeel- of certificaathouders
wordt niet aangemerkt als een vennootschapsrechtelijke relatie in de zin van het
besloten kring criterium, tenzij, zo blijkt uit een praktijkgeval,"4 het gaat om de
relatie tussen een BV en haar aandeelhouders en de statutaire blokkeringsregeling
voorziet in een aanbiedingsregeling'g5 waardoor de toetreding tot de besloten kring
van aandeelhouders beperkt is.

Beide toezichthouders leggen de arbeidsrelatie ruim en de verenigingsrech-
telijke relatie restrictief uit. Aanbiedingen aan werknemers ook aan die van dochter-
en groepsmaatschappijen in de zin van artikel 2:24a BW respectievelijk artikel
2:24b BW zijn - ongeacht het aantal werknemers - aanbiedingen binnen besloten
kring. 196 In tegenstelling tot de STE stelt DNB voor aanbiedingen aan werknemers
met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd de voorwaarde dat in de aanbieding
een beeindigingsregeling van de deelname wordt opgenomen. Deze voorwaarde,
dat wil zeggen dat bij beeindiging van de arbeidsovereenkomst ook de deelname
wordt beifindigd respectievelijk de verkregen effecten worden afgestoten, zou mijns
inziens voor alle werknemers moeten gelden indien hun relatie met de werkgever
eindigt. Vanaf dat moment eindigt immers ook de relatie 'waardoor zij van de
bijzonderheden  van de uitgevende instelling op de hoogte kunnen zijn', welke
bijzonderheden relevant zijn voor het nemen van een beslissing omtrent verkoop
van de tijdens het dienstverband verkregen effecten. Ook aanbiedingen door een
door de werkgever opgerichte stichting of een met de werkgever gelieerde rechts-
persoon vallen onder aanbiedingen binnen besloten kring. Hoewel dit niet expliciet
in de circulaires wordt vermeld, mag - gelet op het door de Hoge Raad geformuleer-
de kenniscriterium en op de in § 6.2 geciteerde passage uit de toelichting bij de
Wtb - mijns inziens aangenomen worden dat het moet gaan om gelden/goederen
die belegd worden in door de werkgever uit te geven of uitgegeven effecten (Wtb)
dan wel om aanbiedingen van effecten die door de werkgever worden of zijn

inderdaad beperkt opgevat zou moeten worden in die zin dat alleen een relatie tussen moeder-, dochter-
en zustermaatschappijen voldoet aan het besloten kring criterium, dan zou de onderhavige vrijstelling
niets toevoegen aan de wettelijke uitzondering van artikel 7  lid  2  sub b Wte  1995. In laatstgenoemd
artikel zijn instellingen die effectendiensten verrichten voor hun moeder, hun dochters of andere
dochters van de moeder al uitgezonderd van de vergunningplicht.

194     Zie het praktijkgeval dat beschreven wordt door M.H. van de Vorst, De 'besloten kring' van de Wte
en de Wtb, Juridisch Up to Date, 16 augustus 1999, p. 11/12.

195 Artikel 2:195 lid 4 BW.

196      Hoewel de STE voorhet begrip groepsmaatschappij in haar Circulaire 98-001 weI verwijst naar artikel
2:24b BW, wordt wat het begrip dochtermaatschappij betreft niet verwezen naar artikel 2:24a BW.
Kennelijk hanteert de STE - gelet op de zinsnede dat van belang is 'dat de uitgevende instelling direct
of indirect een meerderheidsbelang in de dochtermaatschappij houdt en een meerderheid van de
stemmen heeft in de vennootschap' - een ander dochtermaatschappij-begrip dan omschreven in artikel
2:24a BW. DNB daarentegen verwijst in haar Circulaire van 20 mei  1999 voor het begrip dochtermaat-
schappij weI expliciet naar artikel 2:24a BW.
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uitgegeven (Wte 1995):97 Wei wordt expliciet de voorwaarde gesteld  dat  de

werkgever 'een controlerende meerderheid heeft in het bestuur van die stichting
of andere rechtspersoon' (DNB) dan wel dat 'een nauwe band' bestaat tussen de

werkgever en de aanbiedende rechtspersoon (STE). Dat dergelijke aanbiedingen
aan de besloten kring-criteria voldoen blijkt mijns inziens niet uit de in § 6.2
geciteerde passage uit de toelichting bij de Wtb. De toezichthouders geven hier
wel blijk van een flexibeler en meer op de behoeften van de praktijk toegespitste
visie dan de wetgever. De criteria die DNB en de STE hanteren voor de vereiste
band tussen de stichting of andere rechtspersoon met de uitgevende instel-

ling/werkgever lijken niet geheel overeen te komen. De door de STE vereiste

aanwezigheid van 'een nauwe band' kan, zo stelt de STE, bijvoorbeeld blijken
indien aan de uitgevende instelling gelieerde personen zitting hebben in het bestuur
van de aanbiedende rechtspersoon. Of een meerderheid of zelfs alle bestuurders

afkomstig moeten zijn van de uitgevende instelling/werkgever blijkt niet uit de
circulaire van de STE. DNB stelt daarentegen nadrukkelijk dat de werkgever een
controlerende meerderheid moet hebben in het bestuur.

Aan de vereniging en haar leden worden twee eisen gesteld teneinde te voldoen
aan de besloten kring-criteria. Allereerst geldt de eis dat een vereniging voor haar
leden een andere functie vervult of doelstelling heeft dan collectief beleggen (Wtb)
dan wel het bij uitgifte aanbieden van effecten  (Wte  1995). Deze andere functie
moet niet alleen uit de statuten of reglementen, maar ook feitelijk blijken. Met
andere woorden, de vereniging is niet opgericht met het enkele doel een beleg-
gingsinstelling te zijn of feitelijk als zodanig te functioneren (Wtb) dan wel om
een besloten kring te creeren (Wte 1995).:'8  Dat de aard van de relatie tevens
bepalend is voor de toepassing van het eerste sub-criterium (beperkt van
omvang/kleinschalig) blijkt uit de tweede eis die aan de vereniging gesteld wordt.
De vereniging dient kwalitatieve toelatingseisen te stellen aan haar leden, hoewel
het hanteren van kwalitatieve toelatingseisen uiteraard niet tot gevolg heeft dat
de leden daardoor over meer informatie kunnen beschikken dan leden voor wie
geen kwalitatieve toelatingseisen gelden.199 Het enige dat naar mijn mening met
het stellen van kwaliteitseisen bereikt kan worden is dat de vereniging in zekere

mate begrensd zal zijn van omvang, hoewel ook dit zal afhangen van de aard van
de kwalitatieve toelatingseisen. De STIE en DNB lijken echter weer minder betekenis

197 Zie ook C. Rensen, Wet toe:icht effectenverkeer, NIBE-Bankjuridische reeks nr. 13,1992. p. 12.

die wijst op de situatie dat de uitgevende instelling aandelen plaats bij een door die onderneming
daartoe opgericht administratiekantoor dat op zijn beurt certificaten van die aandelen aanbiedt aan
de werknemers van eerstgenoemde onderneming.

198 Vergelijk ook C. Rensen. Wet toezicht effectenverkeer, NIBE-Bankjuridische reeks nr.  13,  1992.

P. 11.

199    Zie in dit verband ook A. Nederveen, De circulaire van de Stichting Toezicht Effectenverkeer inzake

het begrip besloten kring. Onderneming en Effecten, 1998. p. 78 en R.J. Botter, Circulaire DNB inzake
besloten kring, Ondernemingsrecht 1999, p. 146.
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toe te kennen aan de zwaarte van de toelatingseisen indien de uitgifte van effecten
'een louter instrumentele functie heeft ten aanzien van de primaire doelstelling
van de vereniging' respectievelijk indien 'de beleggingsinstelling van de vereniging
dient om het primaire doel van de vereniging zelf te bereiken.' Gedacht wordt dan
aan verenigingen met een lage toelatingsdrempel voor lidmaatschap, zoals
sportverenigingen, die ter verwerving van een goed, bijvoorbeeld een clubhuis,
effecten aanbieden respectievelijk een beleggingsinstelling oprichten. Ik begrijp
de uitleg van de toezichthouders aldus dat voor toetreding tot een vereniging met
een beleggingsinstelling wier beleggingsdoelstelling los staat van het primaire doel
van de vereniging (Wtb) of tot een vereniging die effecten uitgeeft ter financiering
van andere dan verenigingsactiviteiten (Wte 1995) zware kwalitatieve toelatingscri-
teria dienen te gelden teneinde te kunnen voIdoen aan het besloten kring-criterium.
Met andere woorden, hoe verder de doelstelling van de beleggingsinstelling
respectievelijk de besteding van de door de uitgifte van de effecten verkregen gelden
verwijderd is van de doelstelling van de vereniging des te zwaarder de toelatingsei-
sen voor het lidmaatschap van de vereniging moeten zijn om nog als besloten kring
aangemerkt te worden. Daarmee is echter nog geen antwoord gegeven op de vraag
welke eisen als licht dan wel als zwaar gelden en wat onder kleinschalig verstaan
moet worden. Bovendien blijft het de vraag of het stellen van kwalitatieve
toelatingseisen het beoogde effect heeft wat betreft omvang (kleinschalig) en wat
betreft de veronderstelde relevante kennis bij de leden.

De uitleg door de toezichthouders van het besloten kring-criterium kan als
volgt worden samengevat: vereist is de aanwezigheid van een juridisch objectiveer-
bare relatie waarbij bepaalde juridisch objectiveerbare relaties, zoals die tussen
een vennootschap en haar aandeelhouders, niet relevant geacht worden, terwijl
de eis van beperkte omvang en nauwkeurig bepaald in feite alleen gesteld wordt
ten aanzien van de relatie tussen een vereniging en haar leden.

6.2.3 Toepassing in de praktijk

Duidelijk is dat tussen aanbieder en (potentiele) acceptanten een andere relatie
- dat wil zeggen een juridisch objectiveerbare relatie - dan een financiele relatie
aanwezig is, indien een persoon effecten aanbiedt aan zijn bloed- of aanverwanten
(familierelatie) of indien een instelling effecten aanbiedt aan haar werknemers
(arbeidsrechtelijke relatie) of haar leden (lidmaatschapsrelatie) mits de toegang
tot het lidmaatschap niet volledig vrij is. De aard van de relatie is, zo blijkt uit de
voorgaande paragrafen, mede bepalend voor het antwoord op de vraag of de omvang
voldoende beperkt is. Zo stellen de relevante toezichthouders voor aanbiedingen
door een werkgever aan de eigen werknemers en aan werknemers in dienst van
dochter- of groepsmaatschappijen geen grenzen aan de omvang. Wellicht is dit
te verklaren uit het feit dat de toetreding tot de werkgever/werknemer-relatie niet
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'vrij' is. Zelfs aanbiedingen van effecten aan werknemers die niet door de
uitgevende instelling zelf worden gedaan, maar door een nauw aan de uitgevende
instelling verbonden vehikel, bijvoorbeeld een 'employee trust' of een stichting
administratiekantoor, worden aangemerkt als aanbiedingen binnen een besloten

kring doordat het vehikel als het ware 'weggedacht' wordt. Indien aan deze ruime

uitleg van het begrip besloten kring de gedachte ten grondslag ligt dat de prospectus-
richtlijn niet van toepassing is op 'effecten die door de werkgever of door een
gebonden onderneming worden aangeboden aan of ten bate van de huidige of
vroegere werknemers',20  had het meer voor de hand gelegen om dergelijke aanbie-
dingen overeenkomstig de richtlijn generiek vrij te stellen van de prospectusplicht
dan dergelijke aanbiedingen aan te merken als aanbiedingen binnen een besloten

kring. Het is immers moeilijk om aanbiedingen aan bijvoorbeeld honderden werkne-
mers van dochter- en/of groepsmaatschappijen van de aanbiedende vennootschap
onder te brengen in het keurslijf van zowel het eerste sub-criterium (beperkt van
omvang) als het tweede sub-criterium zoals uitgelegd door de Hoge Raad in het

Tjoeroeg-arrest (kenniscriterium). In dergelijke situaties is het niet zonder meer

duidelijk dat de werknemers van de dochter- of groepsmaatschappij (1) een relatie
met de uitgevende instelling hebben die (2) zodanig is dat zij 'daardoor van de

bijzonderheden van de uitgevende instelling en van de aangeboden effecten

redelijkerwijze op de hoogte kunnen zijn'. Wellicht zou ook gesteld kunnen worden
dat het kenniscriterium in een werkgever/werknemer-relatie niet zozeer ziet op
de veronderstelde kennis omtrent de werkgever, maar op het wederzijds vertrouwen

dat partijen in elkaar mogen hebben, zoals bij aanbiedingen aan bloed- en
aanverwanten waarbij de kennis mijns inziens alleen ziet op het (veronderstelde)
vertrouwen dat een familierechtelijke relatie idealiter schept. De eis van beperkte
omvang wordt daarentegen wel gesteld indien het gaat om een lidmaatschapsrelatie,
dat wil zeggen de relatie tussen een vereniging en haar leden. Opvallend is dat
andere lidmaatschapsrelaties voor de toepassing van het besloten kring-criterium
niet aangemerkt worden als een juridisch objectiveerbare relatie. Zo voldoet in
de visie van de STE - ondanks de aanwezigheid van een formele (juridisch
objectiveerbare) lidmaatschapsrelatie - de relatie tussen een vennootschap en haar
aandeelhouders niet aan het besloten kring criterium tenzij de aandeelhouder tevens

kwalificeert als moedermaatschappij (zie § 6.2.2.2), in welk geval ook nauwelijks
sprake zal zijn van meerdere aandeelhouders die aan dit criterium voldoen. De
relatie tussen een vennootschap en haar (talrijke) aandeelhouders wordt door de
STE gezien als 'slechts' een financiele relatie,201 zodat bijvoorbeeld een aanbieding

200 Zie artikel 2 lid 2 sub h Richtlijn 89/298/EEG (vindplaats: zie noot 41).
201 In dezelfde zin H.J. Sachse. De Wet toezicht effectenverkeer en het begrip "besloten kring", TVVS.

1991, p. 303. Anders: P.E.B. Corten, Het element besloten kring in de Nederlandse effectenwetgeving,
TVI/S, 1997, p. 171 en M.C.M. van Dijk in haar naschrift bij H.J. Sachse, TVVS, 1991. p. 304.
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van keuzedividend 02 in de vorm van aandelen beschouwd wordt als een aanbieding
buiten besloten kring. In deze situatie wordt er kennelijk vanuit gegaan dat
aandeelhouders slechts kapitaalverschaffers zijn en daardoor ten opzichte van de
vennootschap 'derden' zijn geworden.203 Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen
de eerste twee sub-criteria: het niet voldoen aan het eerste sub-criterium (beperkt
van omvang) impliceert kennelijk dat ook niet voldaan is aan het tweede sub-
criterium (aanwezigheid van een juridisch objectiveerbare relatie anders dan een
financiele relatie). Het zou mijns inziens zuiverder geweest zijn indien voor de
toepassing van het eerste sub-criterium getalscriteria - al dan niet gerelateerd aan
de aard van de relatie - geformuleerd waren of indien voor de toepassing van het
tweede sub-criterium het kenniscriterium als eis was opgenomen. Een uitgifte van
effecten aan bijvoorbeeld enkele honderden aandeelhouders zou dan vanwege het
grote aantal (niet voldoen aan het eerste sub-criterium) aangemerkt kunnen worden
als een aanbieding buiten besloten kring, maar niet omdat tussen de uitgevende
instelling en haar aandeelhouders geen juridisch objectiveerbare relatie bestaat
anders dan een financiele (tweede sub-criterium). Niet duidelijk is waarom bij
aanbiedingen aan een groot aantal werknemers van groepsmaatschappijen wel
uitgegaan wordt van de aanname dat zij over voldoende informatie kunnen
beschikken (kenniscriterium), terwijl die aanname kennelijk geen stand houdt bij
aanbiedingen aan aandeelhouders. Ook ten aanzien van houders van niet ter beurze
genoteerde aandelen mag naar mijn mening in beginsel uitgegaan worden van de
veronderstelling dat zij over voldoende informatie kunnen beschikken over de
vennootschap en de door haar uit te geven effecten. Dit is alleen anders wanneer
het gaat om aanbiedingen door de vennootschap van effecten die niet door de
vennootschap zelf zijn uitgegeven. In dat geval is weliswaar wel aan het tweede
sub-criterium (aanwezigheid juridisch objectiveerbare relatie) voldaan, maar niet
in de betekenis dat de aandeelhouders door de relatie met de vennootschap op de
hoogte kunnen zijn van de waarde van de aangeboden effecten en de andere
uitgevende instelling (kenniscriterium). Ook de relatie tussen een administra-
tiekantoor (stichting) en haar certificaathouders alsmede de relatie tussen een
uitgevende instelling en houders van certificaten die met haar medewerking zijn
uitgegeven, worden door de STE aangemerkt als louter financiele relaties, ondanks
het feit dat de certificaathouders jegens het administratiekantoor en jegens de
uitgevende instelling ook andere dan financiele rechten hebben.

202 Een aanbieding van keuzedividend in de vorm van aandelen kan gezien worden als een aanbieding
van effecten om niet en om die reden vrijgesteld zijn van de prospectusplicht (zie hoofdstuk 2 § 4.1.2.1
waar de diverse vrijstellingen van de prospectusplicht beschreven zijn waaronder aanbiedingen van
effecten om niet).

203  Vergelijk L.L.M. Prinsen, Rekenplicht en aansprakelijkheid. Over administratie, rekening en
verantwoording, Tjeenk Willink, Zwolle, 1995, p. 151 en p. 190.
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Toepassing van het - restrictief uitgelegde - besloten kring criterium betekent

dat het aanbiedingsverbod van artikel  3  Wte  1995 en artikel 4 Wtb in een groot
aantal gevallen van toepassing is. Zo is een aanbod door de vennootschap aan
bijvoorbeeld enkele zakelijke relaties of familieleden van een commissaris of een
bestuurder geen aanbod binnen besloten kring, omdat een juridisch objectiveerbare
band met de aanbieder, in casu de vennootschap, ontbreekt. Een ander voorbeeld

is de aandelenruil. Indien tussen vennootschap X en de beperkt en nauwkeurig

te bepalen groep van aandeelhouders van vennootschap Y geen specifieke juridische

relatie bestaat, zal een bod door X op de aandelen in Y tegen uitgifte van aandelen

in  X  (aandelenruil) in beginsel onder de werking  van  de  Wte 1995 vallen.  De

eventuele aanwezigheid van een specifieke juridische relatie tussen de desbetreffen-
de vennootschappen doet niet terzake. Ook voor een juridische fusie waar de
verkrijgende (op te richten) vennootschap haar aandelen aanbiedt aan de
aandeelhouders van de verdwijnende vennootschap(pen) geldt dat in beginsel sprake
is van een aanbieding buiten besloten kring vanwege het feit dat tussen de

verkrijgende vennootschap (aanbieder) en de aandeelhouders in de verdwijnende
vennootschap(pen) geen andere dan een financiele relatie bestaat.2(14 voor een

juridische splitsing geldt mutatis mutandi hetzelfde. Bij een zogenaamde
veilingfusie205 is in beginsel evenmin sprake van een besloten kring.

6.2.4 Wenselijkheid toepassing van kennis- en/of getalscriterium

De uitleg door de toezichthouders van het besloten kring-criterium is aldus dat
een aanbieding onder het verbod en derhalve onder de prospectusplicht valt indien
een 'erkende' juridisch objectiveerbare relatie ontbreekt ook al beschikken de

potentiele nemers over relevante informatie omtrent de aangeboden effecten en
de uitgevende instelling. Uit het Tjoeroeg-arrest blijkt dat aanwezigheid van een
relatie - nietexpliciet omschreven als een juridisch objectiveerbare relatie - vereist

is mits het een relatie is op grond waarvan de potentiele nemers van de effecten

204 In artikel 2 van de Richtlijn 89/298/EEG (vindplaats: zie noot 41) zijn onder meer effecten aangeboden
bij een openbaar bod tot ruil en effecten aangeboden bij een fusie van het toepassingsgebied van de

richtlijn uitgezonderd.
205 Een van de kenmerken van de veilingmethode is dat degene die zijn effecten wenst te verkopen enkele

(vooraf geselecteerde) potentiele kopers gelijktijdig uitnodigt om van hun eventuele belangstelling
te doen blijken. Zie over deze problematiek C.M. Grundmann-van de Krol, Recente wetgeving

e#ectentransacties. Actualia Ondernemingsrecht, nr. 10, Gouda Quint, Arnhem, 1995, p. 36: C.M.
Grundmann-van de Krol, De veilingfusie in het licht van de Wet toezicht effectenverkeer 1995.
Lustrumbundel  1997 Vereniging voor Effectenrecht. Serie Monografieen vanwege het Van der Heijden
instituut, deel 58, Kluwer, Deventer,  1997, p. 43-54: L.J. Hijmans van den Bergh, Aanbieding van
effecten: enige opmerkingen over de spanning tussen regelgeving en praktijk, Onderneming en EjIecten.
Serie Onderneming en Recht, deel 13, Tjeenk Willink, 1998, p. 16/17, J. Mouthaan, Artikel 3 lid
I van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 en de 'controlled auction', V&0, september 1997, p.
91-94.
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over adequate informatie kunnen beschikken (zie § 6.2.1). Een beperking van de
soort relatie, zoals door de toezichthouders toegepast, valt mijns inziens niet uit
het arrest af te leiden. Ik meen dan ook dat iedere juridische relatie, dus ook een
relatie van verbintenisrechtelijke aard, in aanmerking zou moeten komen mits
voldaan is aan het kenniscriterium. Weliswaar is het kenniscriterium in zoverre
niet concreet dat geen criteria gegeven zijn aan de hand waarvan beoordeeld moet
worden of de betrokkenen over voldoende informatie kunnen beschikken, maar
het doet wel recht aan de doelstelling van de Wte  1995  in  met name die situaties
waarin het duidelijk is dat de betrokkene 'kennis van zaken' heeft. Het kenniscriteri-
um betekent tevens, zoals Knigge stelt, dat de kring van ingewijde beleggers beperkt
zal zijn.206 Ontbreekt een juridische relatie of wordt aan het kenniscriterium niet
voldaan, dan zou gelet op de doelstelling van artikel 3 Wte  1995 - het beschermen
van het brede publiek bij wie niet de relevante deskundigheid mag worden veronder-
steld207 - en aanhakend bij zowel de prospectusrichtlijn als de Vrijstellingsregeling
van artikel 4 Wtb gedacht kunnen worden aan toepassing van een getalscriterium
(kleine groep).308 Een getalscriterium zou gecombineerd kunnen worden met de
eis dat (1) de prijs van de aangeboden effecten (afzonderlijk en van het totale aantal)
dermate laag is zodat ook de risico's beperkt zijn en/of (2) de prijs van een als
pakket aangeboden effecten een dermate hoog minimumbedrag overschrijdt zodat
bij de nemer(s) van het pakket de aanwezigheid van relevante kennis verondersteld
mag worden. Toepassing van een aan de prijs van de effecten gerelateerd criterium
is ook te vinden in de prospectusrichtlijn,209 terwijl toepassing van een getalscriteri-
um in combinatie met een maximum in te leggen bedrag te vinden is in de
Vrijstellingsregeling Wtb.21() Invoering van een getalscriterium en/of een maximum
of minimum bedrag zou ook tot gevolg hebben dat bepaalde aanbiedingen die niet
aangemerkt kunnen worden als een aanbod in de zin van artikel 6:217 BW, maar

206   Zie zijn noot bij HR 17 december 1996 in NJ 1998/21.
207    PG Wte 1995. 1996. p. 200/201. Zie ook Kamerstukken Il 1988-1989,21 127. nr. 3, p. 5 'Bepalend

voor de toepasselijkheid van de regeling I= Wtb-cgr] is of de handelingen die zich meer algemeen
tot het publiek richten [cursivering-cgr] dan wei tot een besloten kring.

208    Artikel 2 lid 1 sub b (aanbieding aan een beperkte groep) van Richtlijn 89/298/EEG (vindplaats: zie
noot 41) en artikel 2 Vrijstellingsregeling Wtb (ingevoerd op 22 mei 1999 (Staatscourant 20 mei
1999)

209 In artikel 2 lid I sub c van Richtlijn 89/298/EEG (vindplaats: zie noot 41) is bepaald dat de richtlijn
niet van toepassing is op een aanbieding van effecten waarvan de totale verkoopprijs niet meer dan
40.000 euro bedraagt. terwijl in artikel 2 lid 2 sub d de richtlijn niet van toepassing is verklaard op
aanbiedingen van effecten die slechts kunnen warden verworven voor een tegenwaarde van ten minste
40.000 euro per belegger.

210      Artikel 2bvande Vrijstellingsregeling Wtb bepaalt dat geen vergunning op grond van de Wtb vereist
is indien aan vier criteria wordt voldaan. De criteria zijn (verkort weergegeven): ( 1) deelname van
maximaal 25 natuurlijke personen, (2) maximale inleg van f 20.000,- per deelnemer, (3) de
gelden/goederen of de rechten van deelneming worden niet gevraagd respectievelijk aangeboden door
professionele marktpartijen en (4) de beleggingsinstelling gaat geen verplichtingen aan waardoor
een plicht tot bijbetaling kan ontstaan (zie hoofdstuk 2 § 3.1.2.4).
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die op grond van het Tjoeroeg-arrest waarschijnlijk wel als een aanbieding in de
zin van de Wte 1995/Wtb beschouwd moeten worden (zie § 6.3.1 en § 6.3.2), niet
onder de aanbiedingsverboden vallen. Ik denk hierbij met name aan de
veilingfusie211 en aan aanbiedingen aan belangrijke 'kern'-leveranciers van
bijvoorbeeld een jonge onderneming die in die onderneming willen investeren.
Hoewel aan de beschikbaarheid van relevante informatie meestal wel een reeds

aanwezige relatie ten grondslag zal liggen, zijn ook situaties denkbaar waarbij dit
niet het geval is, bijvoorbeeld wanneer een overeenkomstig boek 2 BW opgesteld
fusie- of splitsingsvoorstel dan wel een overeenkomstig de SER Fusiegedragsregels

opgesteld biedingsbericht aanwezig is. Het kenniscriterium - niet gebaseerd op
een reeds aanwezige relatie maar op de aanwezigheid van andere adequate
informatie - zou dan het enige doorslaggevende criterium moeten zijn.

6.2.5 Relatie begrip 'besloten kring' en begrip 'publiek'

In de Engelse tekst van de prospectusrichtlijn komt het begrip 'public' voor zonder
een nadere definiering.212 De reden voor het ontbreken van een definitie van 'public'

in de prospectusrichtlijn is blijkens de 7e overweging gelegen in het feit dat het
niet mogelijk is geweest een gemeenschappelijke definitie van de term en de
componenten ervan te vinden.213 Het begrip 'public' is in de Nederlandse tekst
vertaald met 'openbare aanbieding' en in de Wte 1995 'vertaald' met 'buiten
besloten kring', evenals dat het geval is in de Wtb.214 Ook in artikel 82 Wtk  1992 215

komt het begrip 'publiek' voor. Blijkens de wetsgeschiedenis dienen bij de uitleg
van het begrip publiek in artikel 82 Wtk 1992 dezelfde overwegingen of sub-criteria
gehanteerd te worden als die bij het begrip besloten kring.216 Met andere woorden,

'publiek' en 'buiten een besloten kring' worden geacht eenzelfde betekenis te
hebben. De Hoge Raad heeft echter in een recent arrest enige twijfel gezaaid met

211 Zie noot 205.

212 Richtlijn 89/298/EEG (vindplaats:zie noot 41 ).
213    Zie ook E. Wymeersch, The EU Directives on financial disclosure, European Financial Services

Law. februari  1996, p.  38/39.
214 Artikel 2 van de icbe-richtlijn (Richtlijn 85/611/EEG (vindplaats: zie noot 37)) wordt gesproken over

icbe's waarvan het uitsluitend doel is de collectieve belegging in effecten van uit het publiek
aangetrokken kapitaal.

215 De tekst van artikel 82 lid 1 Wtk 1992 luidt: 'Het is een ieder verboden bedrijfsmatig al dan niet op

termijn opvorderbare gelden van het publiek aan te trekken, ter beschikking te verkrijgen of ter
beschikking te hebben dan weI in enigerlei vorm te bemiddelen ter zake van het bedrijtsmatig van
het publiek aantrekken of ter beschikking verkrijgen van al dan niet op termijn opvorderbare gelden.'
Zie over de inhoud van het verbod van artikel  82 Wtk 1992: hoofdstuk 4 § 3.1.

216 PG Wte 1995. 1996, p. 200.
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betrekking tot de gelijkstelling van het begrip 'publiek' in artikel 82 Wtk 1992
met 'buiten een besloten kring'.217 De Hoge Raad overweegt dat

'verdachte zodanig buiten eigen kring gelden [heeft] aangetrokken van niet-
professionele beleggers dat 's Hofs oordeel dat deze gelden van het publiek,
als bedoeld in art. 82, eerste lid,  van de Wet toezicht kredietwezen  1992,  zijn
aangetrokken juist is'.

De overweging lijkt erop te duiden dat de Hoge Raad twee cumulatieve criteria
hanteert: (1) buiten eigen kring en (2) niet-professionele beleggers.218 Gelet op
het tweede cassatiemiddel en de ten aanzien van dit middel in de conclusie van
de A-G vervatte verwijzingen naar het Tjoeroeg-arrest lijkt de Hoge Raad 'buiten
eigen kring'  te zien als equivalent voor 'buiten besloten kring'. Daarnaast lijkt
de Hoge Raad voor de inhoud van het begrip 'publiek' ook - gelet op de in het
arrest geciteerde passage uit de toelichting bij artikel 42 Wtk  1978 (het huidige
artikel  82 Wtk  1992) - de niet-professionele status  van de belegger van belang
te achten. Deze passage luidt:

'In het gewijzigde artikel 42 nieuw is (..) als sluitstuk van het vergunningen-
stelsel een verbod opgenomen, om zich tot het publiek te wenden of te
bemiddelen ter zake van het bedrijfsmatig aantrekken van gelden in beperkte
bedragen - maar ongeacht de looptijd - door niet onder bedrijfseconomisch
toezicht staande instellingen. Het door de Minister van Financien vast te stellen
grensbedrag, waar beneden gelden niet aangetrokken mogen worden, wil de
ondergetekende in eerste aanleg op f 100.000,= per transactie bepalen.
Hiermede is voor de kleine crediteuren voldoende bescherming geboden, terwijl
de professionele onderhandse leningmarkt door het beperkte grensbedrag buiten
het verbod valt. 3219

Onder meer die passage in samenhang met het toen nog geldende grensbedrag van
ondeelbare bedragen  van f 100.000,- heeft geleid  tot de visie dat onder 'publiek'
in de zin van artikel 42 Wtk 1978 de niet-professionele belegger verstaan zou
moeten worden.220 Deze visie  werd  (in  1995)  min  of meer ondersteund  toen -
wegens onverenigbaarheid met artikel 3 van de Tweede Bankenrichtlijn22' waarin
ook sprake is van 'publiek' - het in de Vrijstellingsregeling van artikel 82 Wtk

217      Uitspraak van de Hoge Raad van  19 januari 1999 (JOR 1999/106 m.nt. Grundmann-van de Krol;
NJ 1999/293).

218    Zie over het begrip professionele belegger: § 8.
219    Kamerstukken 11 1974-1975,11 068, nr. 5, p. 4.
220     Zie in dit verband ook D.R. Doorenbos, Financiee/ strafrecht, 1992, p.  183/184.
221 Richtlijn 89/646/EEG, PbEG L 386,30 december 1989, p. 1-13.
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1992 opgenomen grensbedrag werd geschrapt.222 In de toelichting bij de schrapping

van het grensbedrag werd opgemerkt dat de achtergrond was

'het  feit  dat  de Wet toezicht kredietwezen  met name beoogt  de " kleine"

inleggers van gelden te beschermen. Diegenen die bedragen van honderdduizend
gulden of meer aan een niet-kredietinstelling toevertrouwen moeten geacht
worden tot de professionele geldgevers te behoren.'

Door de schrapping van het grensbedrag verviel mijns inziens de basis voor de
visie dat 'publiek' in artikel 82 Wtk 1992 overeen zou komen met niet-professionele
beleggers. Bovendien was al in 1984, zoals hien'oor opgemerkt, bij de parlementaire
behandeling van de Weh aangegeven dat de besloten kring-criteria eveneens bij
de uitleg van het begrip publiek in artikel 42 Wtk 1978 werden gehanteerd.

Dat het onderscheid professionele en niet-professionele belegger in de diverse

financitfle toezichtswetten een belangrijke rol speelt, is met name toe te schrijven
aan het feit dat van een aantal verboden waarvan het element 'besloten kring' deel
uit maakt, vrijstellingen verleend zijn indien de belegger  tot de categorie
professionele beleggers behoort.223 Zonder die vrijstellingen zouden die verboden
integraal van toepassing zijn op professionele beleggers juist omdat zij niet tot
een besloten kring behoren. Opvallend is wel dat de interpretatie inhoudende dat

'publiek' synoniem is met niet-professionele beleggers, nog steeds gehanteerd wordt
in het kader van de Uitvoeringsregeling van artikel 1 Wtk 1992224 (zie § 8.3). In
zoverre is dan ook sprake van een inconsistent gebruik van het begrip publiek in
(of krachtens) de Wtk 1992. Gelet op de twee uiteenlopende betekenissen van het

begrip publiek in een en dezelfde wet, is het jammer dat de Hoge Raad slechts
volstaat met de hiervoor geciteerde overweging die ruimte voor twijfel geeft ten
aanzien van het antwoord op de vraag of de Hoge Raad voor de toepassing van
artikel 82 Wtk 1992 voor een van beide interpretaties gekozen heeft en zo ja, voor
welke. Het is naar mijn mening dan ook wenselijk dat de wetgever duidelijk
aangeeft of 'publiek' en 'buiten besloten kring' inderdaad hetzelfde betekenen

en zo ja, dat dan ook eenzelfde term gehanteerd wordt. Bovendien is het wenselijk
dat in de Wte 1995, de Wtb en de Wtk 1992 een gelijkluidende definitie of
omschrijving wordt opgenomen van professionele belegger of marktpartij die
weliswaar tot het 'publiek' in de betekenis van 'buiten besloten kring' behoort,
maar die wegens zijn aanwezig geachte deskundigheid geen of een minder niveau

van bescherming behoeft (zie ook § 8.4). Indien artikel 3 van de Tweede

Bankenrichtlijn er aan in de weg mocht staan dat 'publiek' in artikel 82 Wtk 1992

222 Staatscourant  I 5 februari  1995.

223 Zie onder meer de vrijstellingen van artikel 3 lid 1 Wte 1995 en van artikel 4 Wtb.
224        Staatscourant  11  februari  1993 en sindsdien enige malen gewijzigd: zie over deze uitvoeringsregeling

en het (in de toelichting) aangebrachte onderscheid publiek/professionele beleggers: § 8.
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vervangen wordt door 'buiten besloten kring' in verband met de daaraan in het
kader van  de Wte 1995/Wtb gegeven restrictieve betekenis (kenniscriterium)  of
omdat de richtlijn wellicht het oog heeft gehad op de niet-professionele geldgever
(deskundigheidscriterium), dan kan een dergelijke definitie of omschrijving tevens
dienen ter aanpassing van artikeI 82 Wtk 1992. Daarmee zou dan tevens de
discrepantie tussen artikel 82 Wtk 1992 en de Uitvoeringsregeling van artikel 1
Wtk 1992 opgeheven zijn. Het voordeel van een voor de toepassing van de Wtb,
Wte 1995 en de Wtk 1992 gelijkluidende omschrijving of definitie van professionele
belegger is dat in de diverse uitvoeringsregelingen hiernaar verwezen kan worden,
zodat geen knelpunten ontstaan daar waar op een en dezelfde handeling meer dan
66n wet van toepassing is (zie bijvoorbeeld hoofdstuk 2 § 4.1.2.1 (samenloop Wte
1995/Wtb) en hoofdstuk 4 § 3.2.1.2 (samenloop Wtk 1992/Wte  1995)).

6.3 Het begrip aanbieden

In de vorige paragrafen is al ter sprake gekomen dat een van de uitgangspunten
van de effectenwetgeving is dat degenen die effecten aanbieden, een aanbieding
schriftelijk aankondigen ('door middel van advertenties of documenten  in  het
vooruitzicht stellen') of effectendiensten aanbieden aan bepaalde eisen moeten
voldoen. Het antwoord op de vraag wanneer sprake is van een effectenrechtelijk
relevante aanbieding is niet altijd eenvoudig te geven. Een definiaring van het
effectenrechtelijke aanbod of een verwijzing naar het civielrechtelijke aanbod
ontbreekt in de Wte 1995 en de Wtb. Bovendien zijn in de literatuur zowel voor
als na het Tjoeroeg-arrest van de Hoge Raad vragen gerezen omtrent de inhoud
van het effectenrechtelijke aanbod mede in vergelijking met het civielrechtelijk
aanbod. Alvorens hierop in te gaan zal eerst kort stil gestaan worden bij de inhoud
van het civielrechtelijke aanbod.

6.3.1 Het civielrechtelijke aanbod

Artikel 6:217 BW bepaalt dat een overeenkomst tot stand komt door aanbod
(eenzijdige rechtshandeling) en de aanvaarding (eenzijdige rechtshandeling)
daarvan.225 Onder een aanbod wordt dan verstaan dat aan de wederpartij een voorstel
(mondeling, schriftelijk of anderszins, zoals elektronisch226) wordt gedaan waarvan
de voorwaarden inclusief de vermelding van de prijs zodanig nauwkeurig zijn

225 Zie Asser-Hartkamp 4-H, Tjeenk Willink, Deventer, 1997, nrs. 135 e.v.; Y.G. Blei Weismann, losbl
uitg. Verbintenissenrecht, Kluwer, 1997, art. 6:217 BW aantekeningen 1 t/m 203.

226    Zie over het (vervallen van een) elektronisch aanbod: R.E. van Esch, Electronic Data Interchange
(EDI) en  het vennogensrecht. Serie Onderneming en recht. deel 14, Tjeenk Willink, Deventer, 1999,
p. 117-118.
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bepaald dat door de aanvaarding daarvan onmiddellijk een overeenkomst ontstaat.

Wordt het aanbod niet gericht tot een of meer bepaalde personen, waarbij de

persoon en hoedanigheid van de toekomstige contractspartij voor de aanbieder

(binnen de in het aanbod opgenomen grenzen) irrelevant zijn, dan is sprake van
een openbaar aanbod:27 Een openbaar aanbod van goederen, zoals effecten, wordt
in beginsel geacht te zijn gedaan onder de voorwaarde 'zolang de voorraad strekt'.
De grens tussen een openbaar aanbod en een openbare aanprijzing (reclame) -
niet zijnde een aanbod in de zin van artikel 6:217 BW - is niet scherp te trekken.
Een uitnodiging om in onderhandeling te treden of een uitnodiging tot het doen
van een aanbod, zoals bij de zogenaamde veilingfusie, is geen aanbod in de zin
van artikel 6:217 BW. Een aanbod waarin een prijsbepaling ontbreekt zal meestal

aan te merken zijn als een uitnodiging tot het doen van een aanbod of een
uitnodiging om in onderhandeling te treden. Ook wanneer wel een indicatie van

de prijs gegeven wordt, zoals dat het geval is bij het zogenaamde bookbuilding-
systeem,228 wordt aangenomen dat geen sprake is van een volledig aanbod in de
zin van artikel 6:217 BW, maar van een uitnodiging tot het doen van een aanbod. 229

Wordt op een uitnodiging tot het doen van een aanbod of op een uitnodiging om
in onderhandeling te treden positief gereageerd, dan hangt het van de inhoud van

de uitnodiging af of de aanvaarding van de uitnodiging als een aanbod in de zin
van artikel 6:217 BW heeft te gelden of, zoals bij de acceptatie van een uitnodiging
om in onderhandeling te treden, als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

227    Zie § 6.2.5 ten aanzien van de prospectusrichtlijn die betrekking heeft op de openbare aanbieding
van effecten.

228     Wanneer de inschrijving plaatsvindt volgens het bookbuilding-systeem wordt de prijs pas vastgesteld
nadat eerst aan de hand van een tevoren aangegeven minimum en maximum prijs (prijsrange of
bandbreedte) de belangstelling voor de effecten gepeild is. Op basis van een voorlopig prospectus
(zogenaamd 'red herring'-prospectus) kunnen beleggers gedurende de inschrijfperiode aangeven
hoeveel effecten zij tegen welke prijs binnen de aangegeven bandbreedte willen nemen. De inschrijving

kan openstaan voor (a) iedereen met dien verstande dat particuliere beleggers uitsluitend 'bestens'
(dat wil zeggen tegen de nog vast te stellen prijs) kunnen inschrijven of (b) uitsluitend professionele

beleggers gedurende de periode dat de prijs nog niet is vastgesteld en vervolgens voor particuliere
beleggers na vaststelling van de uiteindelijke prijs. Zie voor een beschrijving van het bookbuilding-
systeem Bijlage XV bij  het Fondsenreglement van de AEXen de Consultatienota Primaire Markt
van de AEX, juni 1999, p. 10 alsmede D.C.C. van Everdingen, De bookbuilding Circulaire van de

Vereniging voor de Effectenhandel, V&O, december 1995, p. 128-130; C. Kamp,'Bookbuilding
maatregelen beurs verfijnen toewijzing, Bank- en Effectenbedrijf, december 1995, p. 20-22, A.E.
van der Pauw en T.M. Stevens, Bookbuilding op de Nederlandse markt, Ondernemingsrecht, 1999,
p. 73-78; R.E. de Rooy, Toewijzingsperikelen bij emissie: een gordiaanse knoop?, Bank- en Effectenbe-
drilf, september 1997. p. 27-31; W.J. Slagter, Uitgifte en plaatsing van aandelen, Geldeffecten, Jonge
Balie Congres 1997, Sdu, 1997, p. 15-18. Zie ook de uitspraak Reclame Code Commissie van 16
december 1997, JOR 1998/30 m.nt. Grundmann-van de Krol.

229       Zie L.J. Hijmans van den Bergh, Aanbieding van effecten: enige opmerkingen over de spanning tussen

regelgeving en praktijk. Onderneming en Effecten. Serie Onderneming en Recht, decl  13, Tjeenk
Willink.  1998. p.  15: A.E. van der Pauw en T.M. Stevens, Bookbuilding op de Nederlandse markt.

Ondernemingsrecht, 1999, p. 74/75.
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De vraag rijst nu of dit privaatrechtelijke begrip bepalend is voor het begrip
'aanbieding' in de zin van de effectenwetgeving.

6.3.2 Het effectenreclitelijk (aan)bod

Naar aanleiding van de door Sachse opgeworpen stelling dat bij een strikte
toepassing van het besloten kring-criterium een 'gewone' tweepartijen
aandelenovername een aanbieding buiten besloten kring is,230 rees de vraag of in
een dergelijke situatie wel sprake is van een effectenrechtelijk relevante aanbieding.
Zo meent Van Dijk dat geen sprake is van 'aanbieden van effecten' in de zin van
de Wte indien een beperkt aantal partijen onderhandelingen voert over een
overname of een deelname in het kapitaal.231 0Ok Perrick is van oordeel dat het
woord 'aanbieden' in artikel 3 lid 1 Wte niet ziet op de situatie waarin een
vennootschap na onderhandelingen met een partij overgaat tot een onderhandse
uitgifte van aandelen.231 Het feit dat nog onderhandeld wordt of moet worden, is
voor Perrick en Van Dijk bepalend voor de vraag of sprake is van een aanbieding
in de zin van de Wte 1995. Kennelijk sluiten zij daarbij aan bij het civielrechtelijke
aanbod, zoals de STE dat kort na de inwerkingtreding van de Wte ook nog deed.

233

Sindsdien heeft de Hoge Raad zich in het in § 6.3.1 besproken Tjoeroeg-arrest
in algemene zin, zij het summier, uitgesproken over het begrip aanbieding.

'(..) dat van aanbieden als in die bepaling [artikel 4 lid 1 Weh = artikel 3 lid
1 Wte  1995 -cgr] bedoeld tevens sprake kan zijn indien de uiteindelijke nemers
van de effecten tevoren daartoe reeds hun interesse hadden getoond en ook
indien de uitgever van de aandelen zich heeft gericht tot bepaalde personen
afzonderlijk. (..) het Hof heeft, zonder blijk te geven van een verkeerde
rechtsopvatting. geoordeeld dat in het onderhavige geval sprake was van
'aanbieden' van effecten als bedoeld in art. 4, eerste lid, van de Wet en dat
daarvoor niet de aanvullende eis van een zeker 'wervend optreden' gold. Het
Hof heeft kennelijk en terecht aangenomen dat aan het vorenstaande niet afdoet

of met het oog op de verwerving van de aandelen onderhandelingen zijn gevoerd
en of de afnemers tevoren daarvoor reeds interesse hebben getoond.'

230 Zie noot  186.

231 M.C.M. van Dijk, De Wet toezicht effectenverkeer in vogelvlucht, TVVS, 1991. p. 205 en p. 304.
232 S. Perrick, Effecten (algemeen deel). Serie Bank- en Effectenbedrijf nr. 12, Kluwer, Deventer.  1991,

p. 47.

233 L.J. Hijmans van den Bergh. Aanbieding van eff'ecten: enige opmerkingen over de spanning tu sen
regelgeving en praktijk. Onderneming en E.flecten. Serie Onderneming en Recht, deel 13, Tjeenk
Willink, 1998. p. 13, maakt melding van een niet openbaar schrijven van de STE van  10 augustus
1992 waaruit blijkt dat de STE voor de uitleg van het begrip aanbieding in de Wte uitging van een
aanbod in de zin van artikel 6:217 BW.
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In de visie van de Hoge Raad is voor aanbieden in de zin van artikel 3 lid 1 Wte
1995 niet vereist dat de aanbieder (uitgevende instelling) wervend optreedt.
Irrelevant is ook of door de potentiele nemers van de effecten reeds voor de
aanbieding belangstelling voor de (uit te geven) effecten is getoond dan wel of
over de verwerving van de effecten onderhandeld wordt. Hieruit leidt Hijmans
van den Bergh234 - zij het met enige voorzichtigheid - af dat van een aanbieding
in  de  zin  van  de  Wte   1995 al sprake  kan zijn indien  er  nog geen aanbod  in

civielrechtelijke zin is gedaan. Nederveen en Tulp menen dat de Hoge Raad het
begrip aanbieden zodanig heeft verruimd dat hieronder niet alleen het aanbieden,
maar ook het plaatsen bij uitgifte (artikel  3  lid  1  Wte  1995) en het verkopen van
reeds uitgegeven effecten (artikel 3 lid 3 Wte 1995) valt.235 Mijns inziens heeft

de door de Hoge Raad aangebrachte verruiming ten opzichte van het civielrechtelij-
ke aanbod uitsluitend betrekking op het 'voortraject', namelijk  op de periode
voorafgaand aan het moment waarop sprake is van een civielrechtelijk aanbod

en niet op de situatie nadat een civielrechtelijk aanbod is gedaan. De ruime uitleg
van het begrip aanbieden in de zin van de Wte 1995 die door de Hoge Raad in
bovenstaande overweging naar voren komt, betekent dat zowel de aanbieding
volgens het bookbuilding-systeem als de veilingfusie aanbiedingen zijn in de zin
van artikel 3 Wte 1995. Bezien vanuit de doelstellingen van de Wte 1995 lijkt mij
dat een effectenrechtelijk aanbod ook het 'voortraject' van het civielrechtelijke
aanbod moet omvatten mits het besloten kring criterium extensiever uitgelegd wordt

bijvoorbeeld zoals door mij voorgesteld (zie § 6.2.4), zodat een aanbieding volgens
het bookbuilding-systeem wel maar een aanbieding volgens de veilingfusie niet
onder artikel  3  Wte  1995  valt.  Mede op basis  van de uitspraak van de  Hoge  Raad
wordt in de literatuur gepleit voor het maken van een onderscheid tussen het

civielrechtelijke en het effectenrechtelijke aanbod. Mouthaan omschrijft een aanbod

in de zin van de Wte 1995 als

'elke handeling (niet noodzakelijk een rechtshandeling) door of namens een

uitgevende instelling of de houders van effecten die beoogt om uit te geven
effecten waarop kan worden ingeschreven onder de aartdacht van beleggers

te brengen, alsmede elke andere handeling die erop is gericht om beleggers
tot inschrijving op effecten te bewegen ,236

234 L.J. Hijmans van den Bergh, Aanbieding van effecten: enige opmerkingen over de spanning tussen

regelgeving en praktijk. Onderneming en Effecten. Serie Onderneming en Recht, deel 13. Tjeenk
Willink, 1998, p. 16.

235 A. Nederveen en H.J. Tulp. Dual Listing. NV. april 1998. p. 89: A. Nederveen, De Circulaire van

de Stichting Toezicht Effectenverkeer inzake het begrip besloten kring. Onderneming en Effecten.
Serie Onderneming en recht. deel 13, Tjeenk Willink. 1998, p. 81.

236 J. Mouthaan, Artikel 3 lid I van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 en de 'controlled auction'.

V&0,1997, p. 93.

69



Hoofdstuk I

terwijl Hijmans van den Bergh (in navolging van Mouthaan) een effectenrechtelijke
aanbieding bij uitgifte omschrijft als:

'iedere handeling door een (rechts)persoon die er op is gericht derden te
bewegen tot het nemen of verkrijgen van effecten bij uitgifte daarvan ,237

Nu aangenomen mag worden dat de Hoge Raad het effectenrechtelijke aanbod
ruimer opvat dan het civielrechtelijke aanbod door het ook uit te strekken tot een
deel van het 'voortraject' van het civielrechtelijke aanbod, zal ook snel sprake zijn
van het 'in het vooruitzicht stellen' van een (effectenrechtelijk) aanbod (zie § 6.3).
Evenals een aanbod in civielrechtelijke zin, kan een effectenrechtelijk aanbod op
verschillende manieren plaatsvinden: mondeling, schriftelijk (brief, advertentie,
prospectusns), e-mail. De grens tussen een schriftelijke aankondiging dat een
effectenrechtelijk aanbod gedaan zal worden en het schriftelijke effectenrechtelijke
aanbod zelf zal niet altijd even duidelijk zijn. Aangenomen dat aan de overige
elementen van artikel 3 lid  1  Wte  1995 is voldaan, kan in het eerste geval volstaan
worden met vermelding dat, waar en wanneer een prospectus algemeen verkrijgbaar
gesteld zal worden, terwijl in het tweede geval al voordat het efffectenrechtelijk
aanbod gedaan wordt een prospectus gereed moet zijn dat aan de STE overgelegd
moet worden (zie hoofdstuk 2 § 4.4. e.v.).

Hoewel  de hele discussie zich afspeelt in het kader van de Wte  1995  en  dan
met name met betrekking tot artikel 3 lid 1 Wte 1995, heeft deze mijns inziens
impliciet ook betrekking op dan wel gevolgen voor de uitleg van het begrip
aanbieding in artikel 4 lid 1 Wtb. Niet valt in te zien waarom aanbieden in
laatstgenoemd artikel een andere betekenis zou toekomen dan het begrip aanbieding
in de zin van artikel 3  lid  1  Wte  1995. Een markant verschil is dat artikel  3  lid  1
Wte 1995 in tegenstelling tot artikel 4 lid 1 Wtb ook het schriftelijk aankondigen
van een aanbieding van effecten aan regels onderwerpt. Aangezien deelnemings-
rechten  in een beleggingsinstelling ook effecten  zijn in de zin  van de Wte  1995,
valt de enkele schriftelijke aankondiging van een aanbieding van deelnemingsrech-

237 L.J. Humans van den Bergh. Aanbieding van effecten: enige opmerkingen over de spanning fussen
regelgeving en praktijk. Onderneming en Effecten. Serie Onderneming en Recht, deel  13. Tjeenk
Willink, 1998, p. 18.

238    Bedacht moet worden dat een prospectus niet altijd een effectenrechtelijk .ianbod inhoudt (zie ook
L. Timmerman, De aansprakelijkheid van de syndicaatsleider voor een misleidend prospectus,
Ontwikkelingen in het effectenverkeersreclit. Serie Monografieen vanwege het Van der Heijden
Instituut. deel 50. Kluwer. Deventer, 1996. p. 70/71). De aanbieding zelf. zeker in het geval dat de
aanbieding aan slechts bepaalde personen wordt gericht. en de gegevens omtrent het aangebodene
(prc,spectus) zijn dan vaak gescheiden teneinde te voorkomen dat een ontvanger van het prospectus
die niet behoort tot degenen tot wie de aanbieding i  gericht in de veronderstelling verkeert dat hem
een effectenrechtelijk aanbod wordt gedaan.
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ten strikt genomen alleen onder de Wte 1995 en niet onder de Wtb (zie ook
hoofdstuk 2 § 3.2).

Mede door het Tjoeroeg-arrest is het begrip aanbod op zodanige wijze nader

ingevuld dat het ook het voortraject - het doen van een uitnodiging tot een aanbod
- omvat. Hiermee heeft het een eigen 'effectenrechtelijke' betekenis gekregen die
niet ver meer verwijderd is van het openbaar bod, dat op dit moment geregeld is
in hoofdstuk I van de SER fusiegedragsregels 1975, althans voor zover het gaat
om, kort gezegd, ter beurze genoteerde (certificaten van) aandelen in een
Nederlandse vennootschap. Een openbaar bod is, zoals Raaijmakers in 1994
opmerkte 'een marktverrichting die naar haar aard gelijkt op de uitnodiging aan
het publiek om in te schrijven op nieuw uit te geven effecten'.239 Zijns inziens lag

en ligt het in de rede een wettelijke regeling voor openbare biedingen aan te laten
sluiten op die van artikel 3 Wte 1995. Zijn uit die tijd daterend voorste1240 Om
hoofdstuk I van de SER fusiegedragregels van een wettelijke basis te voorzien door
de Wte zodanig te wijzigen dat ook het buiten een besloten kring doen van een

,241aanbod op (genoteerde of geregeld incourant verhandelde) effecten verboden

is tenzij een biedingsbericht algemeen verkrijgbaar is gesteld dat voldoet aan bij
of krachtens amvb op te stellen regels, werd door de SER in  1996 in grote lijnen
ondersteund.242 Bij de presentatie in mei 1999 van het Jaarverslag 1998 van de
STE maakte de voorzitter bekend de minister van financien geadviseerd te hebben
om de huidige regeling inzake het openbaar bod aan te scherpen en onder te brengen
in de Wte 1995.243 De vraag kan gesteld worden of een wettelijke regeling van het

openbaar bod met betrekking tot Nederlandse vennootschappen wel 'thuishoort'
in de Wte  1995  of zich eerder of ook leent voor opname in boek 2 BW.  Een
vennootschap die 'naar buiten' treedt doordat zij buiten een besloten kring eigen

vermogen aantrekt, betreedt een markt die steeds meer gereguleerd wordt vanuit
andere doelstellingen en gedachten dan die ten grondslag liggen aan boek 2 BW.
De 'terugtred' speelt zich op diezelfde markt af en pleit voor een regeling van het
openbaar bod - in de betekenis dat de bieder zich richt tot de voor hem onbekende

i houders van (certificaten van) aandelen - in de effectenrechtelijke sfeer ongeacht
of (1) het effecten zijn van een Nederlandse of een buitenlandse vennootschap,

239   M.J.G.C. Raaijmakers. Her:iening van de Fusiecocle. Tjeenk Willink. 1994. p. 22 e.v.
24()     Dit voorstel is opnieuw onder de aandacht gebracht in zijn artikel naar aanleiding van de nieuwe tekst

van  de 13e richtlijn inzake het vennootschapsrecht betreffende het overnamebod:  M,J,G,C,
Raai.imakers, Openbare overnamebiedingen: aanpassing Nederiandse wetgeving aan dertiende EU-
richt lijn. Ondernemingsrecht. 1999. p. 297.

241 Vergelijk artikel 1 SER Fusiedragsregels.

242 Advies herziening van de fusiecode. SER pubhkatie nr. 3 d.d. 16 februari  1996. Zie ook Kamer.wikken

// 1999-2000,25 732, nr. 9, p. 23/24.
243 Het Financieele Dagblad \1 mei \999.
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(2) de effecten ter beurze genoteerd zijn 44 of (3) het openbaar bod betrekking heeft
op de eigen aandelen van de bieder.245 De 'openbare' aanbieding bij uitgifte van
effecten in of vanuit Nederland is ter bescherming van de belegger onderworpen
aan procedure- en informatievoorschriften  van de Wte  1995 en, indien het een
Nederlandse vennootschap betreft, aan de bepalingen van boek 2 BW. Evenzo
zou ook het openbare bod onderworpen dienen te zijn aan in de Wte 1995 op te
nemen effectenrechtelijke procedureregels teneinde de beleggers in staat te stellen
een weloverwogen beslissing te nemen omtrent het bod en, indien het openbare
bod betrekking heeft op een Nederlandse vennootschap, aan in boek 2 BW op te
nemen bepalingen. Of en wanneer een openbaar bod uitgebracht moet worden en
welke acties het bestuur van de betrokken vennootschap al dan niet heeft of mag
hebben zijn vragen - zo daar gelet op de discussie over met elkaar samenhangende
onderwerpen als (a) de wenselijkheid/noodzakelijkheid van beschermingsconstruc-
ties, (b) het wetsvoorstel doorbreking beschermingsconstructies, (c) de SER Fusiege-

dragsregels en (d) de toekomstige implementatie van (het voorstel voor een) 13e
richtlijn inzake overnamebiedingen een (spoedig) antwoord op gevonden kan
worden246 - die geregeld moeten worden in boek 2 BW omdat dit (gecompliceerde)

vragen zijn omtrent de binnen de vennootschap bestaande (zeggenschaps)verhoudin-
247

gen.

Indien regels met betrekking tot de informatieplichten van de bieder jegens
de houders van (certificaten van) aandelen die al dan niet ter beurze buiten een
besloten kring zijn uitgegeven in de Wte 1995 worden opgenomen, zal het mijns
inziens ook voor minderheidsaandeelhouders gemakkelijker zijn de naleving van
die informatieverplichtingen, zo de STE daarvoor niet zou waken, in rechte af te
dwingen.248 Bovendien zou dit ook een extra ondersteuning zijn voor de door mij
bepleite schrapping van de in artikel  3  lid  2 Wte 1995 neergelegde uitzondering
van de wettelijke informatieverplichtingen voor aanbiedingen bij uitgifte van (aan
de AEX) genoteerde of te noteren effecten alsmede de schrapping van de in artikel
5     Wte 1995 neergelegde uitzondering    van de wettelijke doorlopende

244     Ik zie niet in waarom alleen een openbaar bod op beursgenoteerde effecten weI en een openbaar bod
op niet buiten een besloten kring uitgegeven niet-genoteerde effecten niet 'geregeld' zou moeten
worden. In beide situaties heeft de belegger belang bij een goede informatievoorziening.

245    Zie M.J.G.C. Raaijmakers, Herziening van de Fusiecode, Tjeenk Willink, Zwolle, 1994, p. 45.
246 Zie hoofdstuk 2  §  2.3.2.1 aismede Kamerstukken 11 1999-2000,25 732, nr. 9.

247     Zie ook J.B. Huizink, Civielrechtelijke sancties ingevolge de WMZ 1996, Corporate Governance
voorjuristen, Kluwer, Deventer. 1998, p. 139; M.J.G.C. Raaijmakers, Herziening van de Fusiecode,
Tjeenk Willink, Zwolle, 1994, p.  156: J.W. Winter. Herziening van de Fusieco(ie naar Tilburgs model,
TVVS, 1994, p. 317.

248    Vergelijk W.C.L. van der Grinten en S.C.J.J. Kortmann, Civieirechtelijke gevolgen van handelen
in strodmet e·Oectenrege/geving, Kluwer, Deventer,  1996, p. 14 alsmede de uitspraak van de rechtbank
Amsterdam van 27 juli 1999 (JOR 1 999/178 m.nt. Nieuwe Weme), tevens besproken door C.L.H.
Ritsema in V&O.1999. p. 110-114.
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informatieverplichtingen voor ter beurze genoteerde instellingen (zie hoofdstuk
2 § 2.3.5).

6.4 Begrip 'in of vanuit Nederland'

Het begrip 'in of vanuit Nederland' komt niet alleen voor in de Wtb en de Wte
1995, maar ook in de Wet Melding ongebruikelijke transacties (Wet Mot)249 en
de Wet identiteitsvaststelling financiele dienstverlening  1993 (Wif 1993).250 In
1986 werd het begrip in de Weh geYntroduceerd. Het element.'vanuit Nederland'
werd opgenomen omdat bleek dat Nederland steeds vaker als vestigingsland gekozen
werd vanwege het gebrek aan adequate effectenwetgeving. Nederland kende in
die tijd nauwelijks een effectenwetgeving van enige betekenis (zie § 2.2.2). Vanuit
Nederland werden ook buitenlandse beleggers benaderd teneinde de (stringente)
effectenwetgeving in andere landen te ontduiken. 251

In de Wtb en de Wte  1995 gaat het, kort gezegd,  om het verbod effecten of
effectendiensten in of vanuit Nederland aan te bieden of effectendiensten in of
vanuit Nederland te verrichten, terwijl het in de Wif  1993 en de Wet Mot gaat om,

kort gezegd, een gebod (het vaststellen van de identiteit van een client respectieve-
lijk het melden van een ongebruikelijke transactie) in geval een financitle dienst
in of vanuit Nederland verleend wordt. In de Wtk 1992 komt het begrip niet voor,
maar in de visie van DNB moet 'in of vanuit Nederland' wel voor zover mogelijk
gelezen worden  in een aantal verbodsbepalingen  van  de Wtk 1992, waaronder
artikel 82 Wtk 1992 dat betrekking heeft op, kort gezegd, het aantrekken van
opvorderbare gelden van het publiek. DNB baseert zich daarbij op het252

strafrecht.253 Afgezien van het principiele punt dat het mijns inziens niet aan DNB
maar aan de wetgever is te bepalen of het bestanddeel 'in of vanuit Nederland'
deel uitmaakt van de verbodsbepaling, vraag ik mij af of de door DNB gegeven
strafrechtelijke onderbouwing en uitleg van de reikwijdte en rechtsmacht van het
Nederlandse strafrecht geheel juist is. Uit de toelichting valt namelijk op te maken
dat DNB van oordeel is dat een in Nederland (statutair) gevestigde onderneming
aangemerkt wordt als overtreder van onder meer artikel  82 Wtk 1992 indien de
in de verbodsbepaling omschreven handeling verricht wordt door haar buitenlandse

nevenvestiging zonder dat de handeling (ook) in Nederland gevolg heeft. De
redenering daarbij is kennelijk dat de buitenlandse nevenvestiging een onderdeel
is van de in Nederland (statutair) gevestigde instelling, hetgeen vennootschapsrech-

249 Zie over de Wet Mot: hoofdstuk 4 § 6.2.

25() Zie over de Wif 1993: hoofdstuk 4 § 6.1.
251 Kamerstukken 11 1984-1985.18 750, nrs. 1 -3. p. 8.

252 Zie voor de inhoud van het verbod van artikel 82 Wrk 1992: hoofdstuk 4 § 3.1.

253     Toelichting bij Beleid regels Media Wtk  1992. Staatsc·ourant 23 juli  1999.
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telijk uiteraard juist is. Of deze vennootschapsrechtelijke benadering vervolgens
ook eenzelfde gelding heeft in het strafrecht is mijns inziens aan twijfel onderhevig.
In het strafrecht geldt als hoofdregel het territorialiteitsbeginsel (locus delicti -
toepasselijkheid van de Nederlandse strafwet op, kort gezegd, handelingen verricht
in of gevolg hebbend in Nederland) en is het personaliteitsbeginsel (toepasselijkheid
van de Nederlandse strafwet op, kort gezegd, personen die handelingen verrichten
buiten Nederland zonder dat die handelingen gevolg hebben in Nederland) hierop
alleen een uitzondering voor specifieke, met name genoemde, delicten of
misdrijven.254 Via het WvSr zijn de Wtk-verboden naar mijn mening in beginsel
wel territoriaal begrensd. Dat DNB juist met een beroep op het strafrecht het
bestanddeel 'in of vanuit Nederland' in de diverse verbodsbepalingen leest is voor
mij niet geheel te begrijpen, vooral ook nu de wetgever bij de totstandkoming van
de Wtk  1992 niet, zoals in de eerder tot stand gekomen Wtb en Wte, het bestanddeel

expliciet in de desbetreffende wetsartikelen heeft opgenomen. Ook de wetsgeschie-
denis met betrekking tot 'in of vanuit Nederland' geeft mijns inziens een aanwijzing
dat 'vanuit Nederland' - zo dit element deel zou uitmaken van de verbodsbepaling -
beperkter opgevat moet worden dan DNB voorstaat.

Behalve over de ratio voor het indertijd opnemen in de Weh van het (extraterri-
toriale) begrip 'vanuit Nederland', te weten het voorkomen dat Nederland een
toevluchtsoord zou worden dan wel blijven voor instellingen die zich aan de
effectenwetgeving in andere landen wensten te onttrekken en dat Nederland een
slechte reputatie255 zou krijgen dan wel houden, is er niet veel aandacht besteed
aan de exacte betekenis van  'in of vanuit Nederland'. Voor zover ik weet is,  met
uitzondering van de discussie in het kader van de voorwetenschapswetgeving,

256

alleen bij de parlementaire behandeling van de Wtb en de Wet Mot expliciet op
het begrip 'in of vanuit Nederland' ingegaan. In de toelichting bij de Wtb is gesteld
dat

'met de term "in of vanuit Nederland" beleggingsinstellingen onder de
reikwijdte van de wet komen te vallen die in Nederland (statutair) zijn gevestigd,
ongeacht het land van verhandeling van deelnemingsrechten, of die buiten

,257Nederland zijn gevestigd doch op de Nederlandse markt actief zijn.

254    Zie de artikelen 2 tot en met 5 WvSr. Vergelijk in dit verband ook H.L.M. Rek, De Wet toezicht
beleggingsinstellingen in de praktijk, TVVS, 1994, p. 323 die opmerkt dat een naar Nederlands recht
opgerichte beleggingsinstelling met een feitelijke vestigingsplaats in het buitenland die geheel buiten
Nederland activiteiten verricht, in beginsel niet onder de werking van de Nederlandse strafwet zal
vallen.

255  Zie in dit verband W. van den Bergh, Blijft Nederland de achterbuurt van de internationale
effektenwereld? Het wetsontwerp Effectenhandel, Ars Aequi, 1985, p. 196-202.

256 Zie hoofdstuk 2 § 2.4.2.1. e. v.

251    Kamerstukken II 1988-1989,21 127, nr. 3, p. 15
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terwijl met betrekking tot de Wet Mot in relatie tot bijkantoren is opgemerkt dat
een Nederlands bijkantoor van een buitenlandse financiele instelling wel, maar
een buitenlands bijkantoor van een Nederlandse financiele instelling niet onder
de werking van de Wet Mot valt.258 Hieruit valt naar mijn mening af te leiden dat
alleen dan aan het bestanddeel 'vanuit Nederland' is voldaan indien de in Nederland

gevestigde instelling de aanbieding van effecten/deelnemingsrechten of de dienst
rechtstreeks in het buitenland doet respectievelijk verricht en dat niet aan 'vanuit
Nederland' is voldaan indien een buitenlandse nevenvestiging van de in Nederland

gevestigde instelling in het buitenland de aanbieding doet of de dienst verricht.
Ik meen dan ook dat het bestanddeel 'in of vanuit Nederland' zo uitgelegd mag
worden dat de desbetreffende bepalingen van toepassing zijn op (1) instellingen
die in Nederland gevestigd zijn en die vanuit de hoofdvestiging in enig land (a)
deelnemingsrechten aanbieden (Wtb), (b) effecten of effectendiensten aanbieden
of effectendiensten verrichten  (Wte  1995)  of (c) opvorderbare gelden  van  het
publiek aantrekken (Wtk  1992) en (2) niet in Nederland gevestigde instellingen
indien de desbetreffende handelingen in Nederland plaatsvinden. Hoewel dit op
het eerste gezicht relatief eenvoudig lijkt, rijzen met name drie vragen. Allereerst

de vraag wat verstaan moet worden onder 'gevestigd in Nederland'. Ten tweede
de vraag wanneer een aanbieding door niet in Nederland gevestigde instellingen
in Nederland plaatsvindt. Aanbiedingen kunnen immers op verschillende wijzen
worden gedaan, bijvoorbeeld telefonisch, via advertenties in dag- of weekbladen,
via televisie of het Internet. Het antwoord op de vraag of dergelijke aanbiedingen
in Nederland plaatsvinden, met andere woorden of de aanbiedingen gericht zijn
tot inwoners van Nederland, zal moeilijker worden naarmate het medium de
territoriale grenzen overschrijdt. Ten derde de vraag hoe bepaald moet worden
waar een (effecten)dienst daadwerkelijk verricht wordt. Het gaat dan om het
localiseren van de dienstverrichting.

Met name het toenemend gebruik van het grensoverschrijdende medium
Internet en de als gevolg daarvan steeds vaker rijzende vraag aan de hand van welke
criteria beoordeeld moet worden of een aanbieding via het Internet door een
buitenlandse instelling al dan niet (tevens) een aanbieding in Nederland is, heeft
ertoe geleid dat de STE en DNB in navolging van enkele buitenlandse toezichthou-

258 Kainerstukken 11 \991- 1993,23 009. nr. 3, p. 5.
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ders159 beleidsregels gepubliceerd hebben. 26 In deze beleidsregels wordt gedeeltelijk
of geheel ingegaan op de hiervoor gestelde vragen.

6.4.1.        'Gevestigd in Nederland'

Dat met de term 'vestiging' niet altijd de statutaire vestiging, maar ook of uitsluitend
de feitelijke of nevenvestiging verstaan wordt, blijkt bijvoorbeeld uit artikel 3 lid
2  Wi f  1993 waar gesproken wordt over een buitenlandse rechtspersoon  'die in
Nederland is gevestigd en uit artikel 7 lid 2 sub i en sub j Wte  1995 waar

,261

gesproken wordt over effecteninstellingen die zijn gevestigd in een andere lid-staat
en waar blijkens de ratio van de in die leden geYmplementeerde Europese wetgeving
bedoeld wordt 'opgericht naar het recht van een andere lid-staat'. In de beleidsregels
van de STE en DNB is weliswaar aangegeven dat in Nederland gevestigde
instellingen altijd aan het criterium 'in of vanuit Nederland' voldoen, maar niet
expliciet wordt ingegaan op de vraag of met de term 'vestiging' uitsluitend de
statutaire of ook de feitelijke vestigingsplaats of nevenvestiging wordt begrepen.

262

Mij lijkt dat, overeenkomstig artikel 3 van de icbe-richtlijn en artikel 3 lid 2 van
de richtlijn beleggingsdiensten,263 met de term 'vestiging' bedoeld wordt de

259   De FSA (Financial Services Authority) in het Verenigd Koninkrijk heeft door middel van
'Guidance Release 2/98: Treatment of material on overseas Internet World Wide Web sites
accessible in the UK but not intended for investors in the UK' aangegeven welke factoren een
rol spelen bij het bepalen of informatie over effecten(diensten) op een buitenlandse voor
investeerders in het Verenigd Koninkrijk toegankelijke web site bestemd en derhalve gericht
is tot investeerders in het Verenigd Koninkrijk (besproken in Simmons & Simmons, nr. 20, July
1998).  De SEC (Securities and Exchange Commission) in de VS heeft in maart 1998 eveneens
richtlijnen gepubliceerd ('Release no. 1125: Use of Internet Web Sites To Offer Securities, Solicit
Securities Transactions. or Advertise Investment Services Offshore'), besproken door W. Brown,
SEC regulates the sale of securities on the Internet, International Financial Law Review. July
1998, p. 28-31.

260 Beleidsnotitie 99-0003 van de STE inzake het Internet in relatie tot het toezicht op het effectenverkeer
in Nederland (Slaatscouran1 1999/114), Beleidsregels Media Wtb van DNB en Beleidsregels media
Wtk 1992 van DNB (Staatscourant 1999/139), besproken door R.J. Botter, Wtk, Wte en Wtb en
internet, Ondernemingsreclit 1999, p. 397-399; R.G.M. Dahmen, Elektronische media en het toezicht

door de STE en DNB: recente beleidsregels. V&O.1999. p. 80-84: C.M. Grundmann-van de Krol
in TvE 1999, p. 102 e.v.: J.L.S. Hillen in TvE. 1999, p. 86/87: P. Klemann, Beleidsregels Media Wet
toezicht beleggingsinstellingen. V&O. 1999, p 104/105.

261 Zie in dit verband ook B.C.M. Waaijer. Wilt u zich even identificeren?, WPNR 6127. p. 192/193.
262    In de toelichting bij artikel 5 van de Beleidsregels Media Wtb van DNB (Staatscourant 1999/139)

dat betrekking heeft op de sancties die DNB heeft bij overtreding van de Wtb waaronder het in kennis
stellen van de 'toezichthoudende autoriteit van het land van vestiging' wordt wel opgemerkt dat onder
land van vestiging verstaan wordt het land van statutaire vestiging van de beleggingsmaatschappij
of van de beheerder van het beleggingsfonds.

263   Artikel 3 van de icbe-richtlijn (vindplaats: zie noot 37) bepaak dat een kbe geacht wordt zich te
bevinden in de Lid-Staat waar de statutaire zetel van de beheerder van een beleggingsfonds of de
statutaire zetel van de beleggingsmaatschappij is gelegen. Blijkens artikel 3 lid 2 van de richtlijn
beleggingsdiensten ivindp|aats: zie noot 42) wordt onder land van vestiging verstaan (a) land waar
de statutaire zetel is indien de effecteninstelling een rechtspersoon is die overeenkomstig de nationale

76



Historisch overzicht en de kernbegrippen (reikwijdte) van het effectenrecht

statutaire vestigingsplaats indien de instelling een rechtspersoon is en de feitelijke
vestigingsplaats indien de instelling geen rechtspersoon is. Daarnaast zouden voor
de toepassing van de financiele toezichtswetten ondernemingen of instellingen
die kwalificeren als een formeel buitenlandse vennootschap264 mijns inziens gelijk

gesteld moeten worden met in Nederland statutair gevestigde instellingen.
Instellingen die statutair gevestigd zijn in het buitenland en die door middel van

een nevenvestiging ook in Nederland gevestigd zijn, zullen mijns inziens pas
voldoen aan het criterium 'gevestigd in Nederland' indien het duidelijk is dat de
instelling de hier bedoelde activiteiten verricht door middel van de in Nederland

gelegen nevenvestiging.
265

6.4.2 'Aanbieding in Nederland' door buitenlandse instelling

Voor het antwoord op de vraag wanneer een uitsluitend in het buitenland gevestigde
instelling zich via een medium266 (mede) richt tot beleggers in Nederland en de

aanbieding van effecten(diensten) of van deelnemingsrechten in een buitenlandse

beleggingsinstelling derhalve (tevens) plaatsvindt in Nederland, wordt in de
beleidsregels een niet limitatieve opsomming van indicatoren gegeven die voor
een bevestigende beantwoording van die vraag een rol spelen. Aangezien beide

.267toezichthouders de in internationaal verband (IOSCO) aanbevolen benaderings-

wijze hebben gevolgd, is het niet verwonderlijk dat de door de STE en DNB
gegeven indicatoren grotendeels dezelfde zijn, met dien verstande dat DNB enkele

indicatoren meer noemt dan de STE. De door DNB genoemde indicatoren zijn:
-          het niet opnemen van een verklaring aan het begin van een prospectus of een

andere uiting van de instelling inhoudend dat de inhoud van het prospectus
of van die andere uiting niet bedoeld is voor (een) bepaalde, duidelijk
omschreven (groep van) personen (zogenaamde disclaimer) of, indien wel
een disclaimers opgenomen, zich daaraan in de praktijk niet houden;

wetgeving een statutaire zetel heeft of (b) het land waar de feitelijke werkzaamheden verricht worden

wanneer het gaat om andere effecteninstellingen.
264     Zie voor een omschrijving van een formeel buitenlandse vennootschap: artikel 1 van de Wet op de

formeel buitenlandse vennootschappen (Staatsblad 1997/697) dat luidt: (..) een naar een ander dan

Nederlands recht opgerichte, rechtspersoonlijkheid bezittende kapitaalvennootschap die haar
werkzaamheid geheel of nagenoeg geheel in Nederland verricht en voorts geen werkelijke band heeft

met de staat waarbinnen het recht geldt waarnaar zij is opgericht.
265     Zie ook de Beleidsregels Media Wtk 1992 van DNB waar expliciet ingegaan wordt op buitenlandse

ondernemingen met een nevenvestiging in Nederiand (zie ook C.M. Grundmann-van de Krol, TvE,

1999. p. 103 e.v.).
266 Onder een medium wordt onder meer verstaan: Internet (waaronder het World Wide Web, bulletin

boards, e-mail, personal broadcast network en push-media), telefoon, televisie, fax en andere

elektronische communicatiemiddelen alsmede kranten, tijdschriften. direct-mail, folders en andere

papieren communicatiemiddelen (zie artikel 1 Beleidsregels Media Wtb en Wtk 1992 van DNB
(Staaiscourant 1 999/139).

267 lOSCO rapport van 19 september 1998: Securities Activity on the Internet.
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-       het niet opnemen van Nederland in de lijst van landen waarop de activiteiten
uitdrukkelijk niet zijn gericht268 of, indien Nederland wel is opgenomen in
de lijst, zich daaraan in de praktijk niet houden;

-      het gebruik van Nederland als voertaal bij de activiteiten;
-      het normale verspreidingsgebied van het gebruikte medium is onder meer

Nederland;
-     adressering aan inwoners van Nederland;
-      informatieverschaffing over het Nederlandse fiscale regime;
-       informatieverschaffing over een buitenlands fiscaal regime ten opzichte van

het Nederlandse fiscale regime;
-      verwijzingen naar of informatieverschaffing over Nederlandse wetgeving;
-     verwijzingen op het Internet in een document of web site (zogenaamde

hyperlinks) waarmee de gebruikers van het Internet naar een web site worden
geleid waar zij op de effecten of de deelnemingsrechten van een beleggingsin-
stelling kunnen inschrijven of waar effectendiensten worden aangeboden of
verricht;

-   vermelding van aanspreekpunten (contactadres of telefoonnummer) in
Nederland;

-  de feitelijke totstandkoming van overeenkomsten met inwoners van
Nederland. 269

Wat opvalt is dat er geen onderscheid gemaakt lijkt te worden wat betreft de inhoud
van de uitingen. Pas wanneer de tekst van de uiting of het prospectus zodanig is
dat tevens sprake is van een (in het vooruitzicht gesteld) effectenrechtelijk aanbod
kan sprake zijn van eventuele toepasselijkheid van de verbodsbepalingen:70 Is
de tekst zodanig dat een effectenrechtelijke aanbieding wordt gedaan, dan zal, indien
het gaat om effecten, een selling restriction271 of, indien het gaat om effectendien-
sten. een 'service restriction' opgenomen moeten worden, wanneer de instelling
toepasselijkheid van de Nederlandse effectenwetgeving wil uitsluiten.

Een verschil tussen de beleidsregels van de STE en DNB is dat DNB expliciet
aangeeft - en daarmee ook aangeeft enigszins oog te hebben voor de inhoud van
de uiting - dat naar haar oordeel (1) een ongeadresseerde uiting waarbij alleen
de naam of het logo van de buitenlandse beleggingsinstellingen wordt weergegeven
en (2) het in media louter weergeven van het prospectus van een buitenlandse
beleggingsinstelling zonder dat inschrijvingsmogelijkheden worden getoond niet,

268    De STE heeft deze indicator als het ware tegengesteld geformuleerd: het niet opnemen van een lijst
van landen waarop de activiteiten uitdrukkelijk zijn gericht. of de gebrekkige handhaving daarvan.

269      Deze indicator wordt aileeninde Beleidsregels Media Wtk  1992 van DNB genoemd (Staatscourant
1999/139).

270 Zie ook noot 238.

271 Zie ook hoofdstuk 2 § 3.1.2.1 en hoofdstuk 4 § 3.2.1.2.
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maar (3) het via media rechtstreeks versturen van een reclame-uiting of een
prospectus aan een inwoner van Nederland (bijvoorbeeld door middel van push-
media) door een niet in het Wtb-register opgenomen buitenlandse beleggingsinstel-
ling in ieder geval wel onder het verbod van (in casu) artikel 4 Wtb vallen.272 Het
incidenteel toezenden van informatie over een buitenlandse beleggingsinstelling
op direct verzoek van een (potentiele) belegger valt evenmin onder het verbod van
artikel 4 Wtb. Ook voor de toepassing van artikel 3 Wte 1995 (aanbieding van

effecten) zou dit laatste een belangrijk standpunt zijn.273 Met betrekking tot artikel
7  Wte 1995 (aanbieding van effectendiensten) heeft  de  STE  in  een  in  1996

gepubliceerde circulaire wel aangegeven dat in het buitenland gevestigde
effecteninstellingen niet onder de reikwijdte van de Wte 1995 vallen indien het
initiatief tot het aanbieden of verrichten van effectendiensten van de in Nederland
gevestigde belegger uitgaat (zogenaamde 'initiative'-test).274 In het kader van de
Wtk  1992  is de 'initiative'-test kennelijk niet relevant, althans niet indien de
overeenkomst via media tot stand komt. In de toelichting bij de Beleidsregels Media
Wtk 1992 wordt wel vermeld dat er 'met aan zekerheid grenzende waarschijnlijk-
heid een band met Nederland zal zijn' indien sprake is van 'de feitelijke totstandko-

ming van overeenkomsten met inwoners van Nederland' (zie laatstgenoemde
indicator), maar hierbij wordt geen onderscheid gemaakt op wiens initiatief de
overeenkomst tot stand gekomen is.

Wanneer sprake is van een internationale plaatsing van effecten door een
buitenlandse instelling waarbij ook in Nederland bij uitgifte effecten worden
aangeboden, moet een territoriale benadering gevolgd worden, dat wil zeggen dat
voor de vraag of en zo ja, welke bepalingen van toepassing zijn, alleen dat deel
van de internationale aanbieding relevant is dat betrekking heeft op Nederland. 275

Overigens geldt dezelfde benadering bij een aanbieding in Nederland van reeds

uitgegeven effecten in een Nederlandse instelling. Wanneer bijvoorbeeld een
Nederlandse vennootschap effecten heeft uitgegeven aan uitsluitend buitenlandse
beleggers met gebruikmaking van de 'buitenland'-vrijstelling'76 en na zekere tijd
worden de effecten door een of meer buitenlandse beleggers zowel buiten als in
Nederland aangeboden, dan is alleen dat deel van de aanbieding dat betrekking
heeft op beleggers in Nederland relevant voor het antwoord op de vraag of de
effecten buiten een besloten kring worden aangeboden. Zou in dit voorbeeld door

272 Artikel 4 respectie\·elijk artikel 3 lid 3 Beleidsregel, Media Wtb (Stacitsccircrant 1999/139).

273 Ook in verband met de samenloop tussen artikel 4 Wtb en artikel 3 Wte 1995 (zie hootdstuk 2 §

4.1.2.1).

274 Cia·Waire van 5 juli  1996 van de STE inzake een verticht vergunningregime voor bepaalde buitenlandse

effecteninstellingen. Zie Mok hootdstuk 3 § 4.8.
275 Zie ook M.E.J. Klompe. Wet toe..iclit beleggingsinstellingen. NIBE-Bankjuridische reek* nr 12.1992.

p. 25.

276 Zie hootdstuk 2 § 4.1.2.1.
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de buitenlandse belegger/aanbieder aan meerdere (rechts)personen in het buitenland,
maar slechts aan 66n (rechts)persoon in Nederland worden aangeboden, dan is
wel sprake van een aanbieding in Nederland van effecten van een soort die nog
niet in Nederland verkrijgbaar was277 doch de aanbieding valt vanwege de tan-op-
66n relatie niet onder het verbod (zie § 6.2.1). Terzijde zij opgemerkt dat in het
geval waarin een in Nederland gevestigde instelling in het kader van een en dezelfde
emissie effecten aanbiedt aan meerdere buitenlandse beleggers (aanbieding vanuit
Nederland) en aan slechts 66n (rechts)persoon in Nederland (aanbieding in
Nederland) het verbod in beginsel wel van toepassing is ondanks het feit dat
aanbiedingen vanuit Nederland aan uitsluitend buitenlandse beleggers zijn
vrijgesteld en de aanbieding in Nederland onder de 66n-op-66n relatie valt. De
Nederlandse instelling biedt in casu niet in Of vanuit Nederland aan,  maar in  en
vanuit Nederland. Geredeneerd vanuit de gedachte dat het verbod van artikel 3
Wte  1995  niet - gelet op de 'buitenland'-vrijstelling - strekt ter bescherming van
de buitenlandse beleggers en niet van toepassing is op een 66n-op-66n relatie, is
dit resultaat alleen vanuit een formele benadering te verklaren.

6.4.3       'Verrichten in Nedertand' door buitenlandse instelling

Voor het antwoord op de derde vraag, namelijk waar een dienstverrichting
gelocaliseerd moet worden, is de interpretatieve mededeling van de Europese
Commissie naar mijn mening relevant. Naar aanleiding van gerezen interpretatievra-
gen in het kader van de Tweede Bankenrichtlijn, verscheen in 1997 de definitieve
versie van de interpretatieve mededeling van de Europese Commissie.278 In deze
mededeling wordt onder meer ingegaan op de vraag aan de hand van welke criteria
beoordeeld moet worden of en wanneer een - in casu - bancaire dienst grensover-
schrijdend verricht wordt op het grondgebied van een andere lidstaat. Na een aantal
mogelijkheden onderzocht te hebben om de dienst te localiseren (initiatiefnemer,
woonplaats van de client, plaats van vestiging van de dienstverrichter, plaats waar
de stukken worden ondertekend), heeft de Commissie, zo stelt zij zelf, voor een
'eenvoudige en flexibele' oplossing gekozen en wel voor het uit het internationaal
privaatrecht voortkomende criterium van de karakteristieke prestatie waarbij de
karakteristieke prestatie die prestatie is waarvoor de betaling verschuldigd is. Bij
het verrichten van effectendiensten is de karakteristieke prestatie uiteraard de
dienstverrichting. Vervolgens kan aangeknoopt worden bij het land waar de dienst

277 Artikel 3 lid 3 jo lid 1 Wte 1995.
278 Interpretatieve Mededeling van de Commissie inzake vrij verrichten van diensten en algemeen belang

in de Tweede Bankrichtlijn (PbEG C 209,  10 juli  1997. p. 6 e.v.; goedgekeurd op 12 mei  1998
(Staatscourant  12 mei 1 998)). besproken door C. Abrams, The Second Banking Directive and the
Investment Services Directive: when and how can the single European passport be used for cross-border
services?. European Financial Services Law. October 1997, p. 248-251.
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daadwerkelijk verricht wordt of bij de nationaliteit dan wel de vestigingsplaats
van de karakteristieke prestant. Op grond van artikel 4 lid 2 EVO is bepalend het
land waar de hoofdvestiging is gelegen van degene die de karakteristieke prestatie
moet verrichten. Indien echter uit de overeenkomst blijkt dat de dienst verricht
moet worden door een in een ander land gelegen nevenvestiging, dan is dat laatste

doorslaggevend ook al is de overeenkomst door de hoofdvestiging gesloten.
279

Toepassing van de leer van de karakteristieke prestatie in combinatie met artikel
4 EVO betekent mijns inziens dat niet snel sprake zal zijn van het door een
buitenlandse instelling in Nederland verrichten van effectendiensten.

6.5 Begrip 'beleggingsinstelling'

De Wtb is geheel gewijd aan, kort gezegd, de aanbieding in of vanuit Nederland
buiten een besloten kring van deelnemingsrechten in een beleggingsinstelling. De
reikwijdte van de Wtb wordt dan ook - behalve door de in de vorige paragrafen
besproken begrippen 'besloten kring' en 'in of vanuit 'Nederland' - bepaald door
de inhoud van het begrip beleggingsinstelling. Een beleggingsinstelling is een (a)
beleggingsmaatschappij (rechtspersoon) die gelden of andere goederen ter
collectieve belegging vraagt of heeft verkregen teneinde de deelnemers in de
opbrengst van de beleggingen te doen delen, of (b) beleggingsfonds (een niet in
een rechtspersoon ondergebracht vermogen) waarin ter collectieve belegging

gevraagde of verkregen gelden of andere goederen zijn of worden opgenomen
teneinde de deelnemers in de opbrengst van de beleggingen te doen delen. 2811

Met deze omschrijving van beleggingsinstelling heeft de wetgever beoogd dat de
Wtb op alle beleggingsinstellingen van toepassing is, ongeacht hun rechtsvorm.

'Beleggingsinstellingen komen immers in vele verschijningsvormen voor, mede
doordat ook buitenlandse instellingen op de Nederlandse markt actief zijn.
(..) In de definitie van beleggingsfonds is niet als element opgenomen dat het
een juridisch afgescheiden vermogen is. Dit is niet in de definitie opgenomen
om te voorkomen dat door middel van een kunstgreep de wet omzeild kan
worden; men zou immers een niet-afgescheiden fonds kunnen vormen en stellen
dat de Wtb per definitie niet daarop van toepassing kan zijn. Voorts kan nog
worden opgemerkt dat ook buitenlandse beleggingsinstellingen. afhankelijk
van hun rechtsvorm, als beleggingsmaatschappij 6f fonds aangemerkt zullen
worden. Het wordt dus niet mogelijk om sui generis beleggingsinstituten te

scheppen die om die reden niet onder de voorgestelde regeling zouden vallen.

279 Zie onder meer L. Strikwerda, De r,t·cree,ikoinst in het IPR. Kluwer, Deventer, 1995, p. 94/95 en

Inleidi,igicit liet Nederlandse internationual pri,·autrecht. Wolters-Noordhoff, Groningen, 5e druk.
1997, p. 188/189.

28() Artikel I sub a tot en met sub c Wtb.
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De uitdrukking "gelden of andere goederen" in de definitie dient in de ruimste
zin te worden opgevat: alle zaken en vermogensrechten die een beleggingsinstel-
ling van haar beleggers ontvangt en die op financiele grootheden zijn terug
te voeren, vallen daaronder. Ten aanzien van het woord "opbrengst" geldt dat
het daarbij niet slechts gaat om de directe opbrengst, doch ook om de groei
van de intrinsieke waarde van een deelnemingsrecht.

3281

In de Wtb ontbreekt een definitie van collectiefbeleggen, terwijl dit element nu
juist aanwezig moet zijn om onder de werking van de Wtb te vallen. Hierdoor kan
met betrekking tot bepaalde instellingen discussie ontstaan over de vraag of hun
werkzaamheden aan te merken zijn als beleggen en zo ja, of de beleggingsactiviteit
een hoofdactiviteit moet zijn om te kwalificeren als beleggingsinstelling in de zin
van de Wtb.

6.5.1 Wat is beleggen?

In de literatuur zijn suggesties gedaan ter verduidelijking van het begrip beleggen,
hetzij door bepaalde categorieen instellingen onder de loep te nemen en aan te
geven waarom die instellingen wel of niet kwalificeren als beleggingsinstelling
in de zin van de Wtb, hetzij door criteria te formuleren waaraan voldaan moet
worden teneinde onder de reikwijdte van de Wtb te vallen. Zo laat Klompe holdings,
administratiekantoren, beleggersgiro' s, participatie- en onroerend goed-

282

maatschappijen, projectontwikkelaars en diverse financiele instellingen, zoals
kredietinstellingen, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen de revue
passeren. Hierbij geeft zij aan op welke formele dan wel materiele gronden haars
inziens die instellingen, met uitzondering van de participatiemaatschappijen 283 en
onroerend goed-maatschappijen, niet als beleggingsinstelling in de zin van de Wtb
worden beschouwd:84 Over holdings, kredietinstellingen en verzekeraars wordt
in de memorie van toelichting opgemerkt:

'Ondernemingen zoals houdstermaatschappijen vallen niet onder de werking van
de Wtb: hun werkzaamheid pleegt niet als beleggen te worden aangeduid, doch als
het verschaffen van kapitaal aan en het beheer over hun werkmaatschappijen en
deelnemingen. Het aantrekken van gelden door onder toezicht staande kredietinstel-

281   Kamerstukken Il 1988-1989,21 127, nr. 3, p. 14/15.
282     Zie over beleggingsgiro's: hoofdstuk 2 § 3.3.3.2 noot 453.
283     Opgemerkt zij dat DNB (cumulatieve) criteria heeft gepubliceerd aan de hand waarvan getoetst wordt

of een participatiemaatschappij onder de werkingssfeer van de Wtb valt en dat via de Regeling van
9 oktober 1990 bepaalde particuliere participatiemaatschappijen van de vergunningplicht op grond
van de Wtb zijn vrijgesteld (zie hoofdstuk 2 § 3.1.2.2).

284   M.E.J. Klompd, Wet toezicht beleggingsinstellingen. NIBE-Bankjuridische reeks, nr. 12, 1992,
p. 7-14.
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lingen en verzekeringsmaatschappijen valt evenmin onder de Wtb; de door hen
aangetrokken gelden zijn immers niet voor collectieve beleggingen bestemd.

Zelfstandige beleggingsdochters van dergelijke ondernemingen en bij voorbeeld de
huisfondsen van banken vallen wel onder de Wtb voor zover zij buiten een besloten
kring gelden of goederen ter collectieve belegging vragen of verkrijgen'. 285

Uit deze passage valt af te leiden dat instellingen die hun (aangetrokken) kapitaal
besteden aan het nemen van deelnemingen (certificaten van (aandelen)) in
rechtspersonen niet aangemerkt worden als een beleggingsinstelling in de zin van
de Wtb wanneer hun kapitaaldeelneming een dermate omvang heeft dat duidelijk
sprake is van een duurzame verbondenheid met de vennootschap(pen) waarin wordt
deelgenomen ten dienste van de eigen werkzaamheid en zij als groepshoofd met
de daaraan verbonden zeggenschap zijn aan te merken.286 Het uitoefenen van

doorslaggevende zeggenschap en bemoeienis met de activiteiten van de deelne-
ming(en) zijn derhalve relevante factoren. Dit betekent tegelijkertijd dat het
wegvallen van het beheerselement (centrale leiding) tot gevolg zou hebben dat
de instelling vanaf dat moment wel aangemerkt zou moeten worden als een

beleggingsinstelling. Het aanbieden van de (certificaten van) aandelen in de ex-

holding zou dan onder het verbod van artikel 4 Wtb vallen.

Aangezien de Wtb niet als eis stelt dat een instelling in meerdere soorten van

objecten moet beleggen wil er sprake zijn een beleggingsinstelling in de zin van
de Wtb,287 rijst de vraag of ook een geringe deelneming ertoe kan leiden dat de

instelling aangemerkt wordt als beleggingsinstelling en of het enig verschil maakt
of het nemen en houden van een geringe deelneming de enige activiteit van de

instelling is. Perrick maakt melding van het feit dat DNB een enkele maal als haar
oordeel heeft gegeven dat een instelling die als enige activiteit heeft het beleggen
in slechts 66n soort beursgenoteerde effecten formeel onder de definitie van
beleggingsmaatschappij of beleggingsfonds valt, maar materieel niet als zodanig
werd aangemerkt.288 Hoewel hij niet aangeeft waarop DNB haar oordeel heeft geba-

seerd, lijkt 'transparantie' een relevante factor. De door Perrick aangehaalde
casuspositie is door Leenders aan een nadere analyse onderworpen.289 Hij pleit
voor niet toepasselijkheid van de Wtb dan wel voor invoering van een vrijstelling
van de vergunningplicht indien de instelling - door hem aangeduid als 'stapelaar'
- dermate 'transparant' is dat het voor de belegger in de 'stapelaar' geen materieel

285 Kamerstukken Il 1988-1989,21 127. nr. 3, p. 15.

286    Vergelijk de artikelen 2:24b BW en 2:24c BW (zie ook § 10 e.v.).
287 M.E.1. Klomp€.Wet toezicht beleggingsinstellingen. NIBE-Bankjuridische reeks, nr. 12,1992, p.

8.

288 S. Perrick, Capita selecta beleggingsinstellingen, Ontwikkelingen in het effectenverkeersrecht. Serie

Monografieen vanwege het Van der Heijden Instituut. deel 50, Kluwer, Deventer, 1996, p. 32.
289 P.R. Ikenders. Stapelstructuren en de Wet toezicht beleggingsinstellingen, TvE, 1999, p 115-120.
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(behalve een fiscaal) verschi1290 maakt of hij in de 'stapelaar' of rechtstreeks in
de instelling zelf belegt.

291

Het aanwenden van het aangetrokken kapitaal of de ingelegde gelden voor
het nemen van een of meerdere deelnemingen is uiteraard niet de enige manier
om te beleggen. Wanneer het kapitaal/geld besteed wordt aan de aankoop van andere
goederen, met name vastgoed of schepen, zal ook dan van belang zijn of in die
goederen belegd wordt. Rek geeft aan de hand van voorbeelden aan dat het kennelijk
de bedoeling van de wetgever is dat het beleggen de hoofdactiviteit van de instelling
moet zijn en dat zijns inziens beslissend is dat de vermogensbestanddelen van de
instelling niet door de factor arbeid, maar 'vanzelf", dat wil zeggen door de werking
van de marla, in waarde veranderen.292 Dat het collectief beleggen de hoofdactiviteit
zou moeten zijn, wordt niet onderschreven door de minister van financien getuige
een van de laatste wijzigingen van de Vrijstellingsregeling Wtb. Een instelling wier
hoofdactiviteit niet bestaat uit collectief beleggen wordt weliswaar beschouwd
als een beleggingsinstelling in de zin van de Wtb, maar is van de vergunningplicht
vrijgesteld mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan (zie hoofdstuk 2 §
3.1.2.3).  Het door Rek genoemde criterium dat de vermogensbestanddelen niet
door de factor arbeid, maar door de werking van de markt in waarde veranderen,
duidt op het onderscheid tussen beleggen en ondernemen. Dit onderscheid is vooral
van belang wanneer de vermogensbestanddelen bestaan uit onroerende zaken. Voor
het antwoord op de vraag of bij investeringen in vastgoed of schepen sprake is
van beleggen (beleggingsinstelling) ofvan ondernemen (geen beleggingsinstelling)
heeft DNB in het kader van het zogenaamde maatschapsbeleid (zie hoofdstuk 2
§ 3.4.1) enige aanknopingspunten gegeven:

'De vraag of bij investering in vastgoed sprake is van beleggen of ondernemen,
is afhankelijk van de activiteiten die met de verworven gelden worden
ontwikkeld. Indien met het geld van de beleggers vastgoed wordt ontwikkeld,
dan duidt dit op financiering van ondernemingsactiviteiten. Dergelijke
activiteiten ontstijgen de relatief passieve beleggingsactiviteiten. Een dergelijke
investering houdt in dat er naast het beleggersrisico nog extra risico wordt
gelopen, verband houdende met de al dan niet succesvolle afronding van het

290    Vergelijk ook de administratiekantoren en beleggersgiro's die door Klomp6 evenmin aangemerkt
worden als een beleggingsinstelling (zie hiervoor noot 284).

291 Een 'stapelaar' kan zijn inziens geacht 'transparant'  te zijn indien de 'stapelaar' voldoet aan de
volgende (verkort weergegeven) voorwaarden: de omvang van de deelneming van de stapelaar in
een vennootschap of instelling is van een zodanige geringe omvang dat de stapelaar geen invloed
kan uitoefenen. de deelneming is de enige deelneming die de stapelaar heeft en de enige activiteit
van de stapelaar is het doorleiden van informatie en financiele middelen over en weer tussen de
deelnemers in de stapelaar en de vennootschap of instelling waarin door de stapelaar belegd wordt
(P.R. Leenders, Stapelstructuren en de Wet toezicht beleggingsinstellingen, TvE,  1999, p 119/120).

292      H.L.M. Rek, De Wet toezicht beleggingsinstellingen in de praktijk, TVI/S, december  1992. p.
322.
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project. Bij de bepaling of bij de investering in schepen sprake is van beleggen
of ondernemen, is van belang of typische ondernemingsactiviteiten (onderhoud.

regelen van lading, voorzien in bemanning) in de cv worden verricht. dan wel
worden uitbesteed, en de mate waarin de resultaten voor de deelnemers

afhankelijk zijn van de bedrij fsexploitatie van het schip'. 293

Hoewel het voorgaande enige duidelijkheid schept met betrekking tot het
onderscheid beleggen/ondernemen, wordt deze naar mijn mening weer terug-
genomen in de - voor meerdere uitleg vatbare - conclusie van DNB dat

'naarmate het resultaat van de deelnemers afhankelijker wordt van de specifieke
marktomstandigheden, de deelnemers eerder deelnemen in een onderneming
dan in een beleggingsinstelling'

Concluderend kan naar mijn mening gesteld worden dat
1         een instelling die 66n of meerdere deelnemingen in andere instellingen heeft

en tevens een doorslaggevende zeggenschap over en bemoeienis met de
activiteiten van die deelneming(en) heeft, geen beleggingsinstelling in de
zin van de Wtb is omdat niet sprake is van beleggen. De deelneming(en)
zal/zullen dan ook als zodanig in de jaarrekening verantwoord moeten worden
voor zover de holding onderworpen is aan titel 9 van boek 2 BW of aan
soortgelijke bepalingen;294

2   een instelling die als enige activiteit het houden van slechts Edn soort

(beursgenoteerde) effecten heeft zonder dat sprake is van doorslaggevende
zeggenschap, formeel een beleggingsinstelling in de zin van de Wtb is, maar
niet als zodanig aangemerkt zou moeten worden;

3      het voor de kwalificatie van beleggingsinstelling in de zin van de Wtb niet
relevant is of het collectief beleggen een hoofdactiviteit is of niet;

4     het verschil tussen beleggen en ondernemen met betrekking tot onroerende
zaken kennelijk daarin bestaat dat bij beleggen niet of nauwelijks sprake is
van het verrichten van exploitatiehandelingen anders dan het in standhouden
van de beleggingsobjecten (zie ook hoofdstuk 2 § 3.1.2.3).

293   Zie Wtb actueel V. juni 1998. Zie ook hoofdstuk 2§ 3.1.2.3.
294 Zie artikel 2:389 leden 1 en 2 BW.
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6.5.2 Wat is collectief beleggen?

De opkomst enkele jaren geleden van aanbiedingen in teakhout-projecten heeft
ertoe geleid dat DNB voor dergelijke aanbiedingen een nadere invulling heeft
gegeven aan het begrip collectief beleggen.295 Wanneer, kort gezegd, de in de
overeenkomst tussen de aanbieder van het project en de belegger opgenomen bepa-
lingen ten aanzien van opbrengsten en risicospreiding 'onvoldoende expliciet
aangeven dat sprake is  van een individuele belegging', wordt de aanbieder van
het project aangemerkt als een beleggingsinstelling in de zin van de Wtb. Wanneer
uit de contractuele bepalingen duidelijk blijkt dat het gaat om een individuele
belegging en de toewijzing van de bomen of percelen aan iedere participant
individueel geschiedt, moet tevens 'aannemelijk gemaakt worden dat deze, op de
individualisering van de beleggingen gerichte maatregelen in de praktijk worden
nageleefd.'296 Een individualisering kan naar mijn mening ook bereikt worden indien
een vennootschap die het eigendomsrecht of het recht van vruchtgebruik heeft op
een plantage genummerde of van een letter voorziene aandelen uitgeeft die elk
corresponderen met een bepaald perceel mits de opbrengsten per perceel
geadministreerd worden en de houder van het met het perceel corresponderende
aandeel uitsluitend recht heeft op de opbrengst van dat perceel.

Een andere vraag is of ook sprake is van collectief beleggen en derhalve van
een beleggingsinstelling in de zin van de Wtb indien er slechts 66n deelnemer is
dan wel is overgebleven. Maatman verdedigt de stelling dat voor het antwoord

295 Zie Wtb aktueel. december  1994/I11.

296    Zie in dit verband ook de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven van 29
augustus 1995 inzake Bosque Teca Verde/DNB (AB 1995/525 m.nt. Van der Veen en besproken
door M.R. Mok, Mededeling houdende wetsuitleg is geen besluit, TV'KS, 1995, p 284/285).
Het College besliste dat de enkele vaststelling van DNB (niet gedaan in het kader van een
vergunningaanvraag) dat de instelling een beleggingsinstelling is in de zin van de Wtb niet is
aan te merken als een besluit zoals bedoeld in artikel  33 Wtb en artikel  1:3 Awb.  In het
Jaarverslag  1995  van DNB wordt over deze uitspraak opgemerkt dat - nu  DNB geen  voor
bezwaar en beroep vatbare vaststellingsbevoegdheid op grond van de Wtb heeft - DNB in
voorkomend geval alleen aangifte kan doen bij de ECD inzake een mogelijke overtreding van
de Wtb (p. 139). De pogingen van partijen om in een (proef)procedure duidelijkheid te krijgen
is in augustus 1998 gestrand op het feit dat het College een verzoek van DNB tot het verstrekken
van inlichtingen evenmin heeft aangemerkt als een besluitin dezin vanartikel 1:3 Awb (uitspraak
21 juli 1998,./B 1998/223 m.nt. Seerden; AB 1998/437 m.nt. Van der Veen; UCB 1998/54 m.nt.
Daaider). Zie ook C.A.J.M. Kortmann. Weg met het Awb-besluit, RM Themis, 1998/6, p. 190/191
(en de reactie daarop van E.J. Daalder, Laten we het besluit gewoon maar houden. RM Themis.
1998/6, p. 192/193) die wijst op het voor de Awb cruciale begrip 'besluit' dat, waar het gaat
om de toepasselijkheid van de bepalingen over bezwaar en beroep, zijns inziens meer problemen
oproept dan oplost. Hij geeft hierbij mede als voorbeeld dat een mededeling dat een vergunning
vereist is veelal geen beschikking is, terwijl een mededeling dat geen vergunning nodig is, dat
vaak wel blijkt te zijn.
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op deze vraag doorslaggevend is of voor collectieve rekening belegd kan worden.

Met andere woorden:

'of partijen een geheel van rechtsbetrekkingen tot stand hebben gebracht waaruit

de bedoeling blijkt voor gezamenlijke rekening te beleggen; of er een
infrastructuur is gecreeerd die dat mogelijk maakt. , 297

Wanneer die doelstelling niet binnen een redelijke termijn gerealiseerd kan worden

dan moet zijns inziens de conclusie zijn dat er niet langer een beleggingsinstelling
in de zin van de Wtb is. In de stelling van Maatman ligt mijns inziens besloten
dat als uitgangspunt heeft te gelden de situatie dat er meer deelnemers dan wel
meerdere economisch belanghebbenden298 (zullen) zijn. Die situatie kan zich in

de 'beginfase' nog niet of in de 'eindfase' niet meer voordoen. Wanneer een
(rechts)persoon besluit tot oprichting van een instelling die als doel heeft het
collectief beleggen van nog te verkrijgen gelden of goederen, dan lijkt het voor
de hand te liggen dat sprake is van oprichting van een beleggingsinstelling in de
zin  van  de Wtb ('beginfase')  ook al is er slechts dan deelnemer. Treden bij  een
bestaande beleggingsinstelling zoveel deelnemers uit dat slechts Edn deelnemer

overblijft en slaagt de instelling er niet in andere (rechts)personen te interesseren,
dan zal DNB, indien het een vergunninghoudende instelling betreft, de vergunning
na verloop van tijd intrekken. 299

6.5.3 Onderscheid beleggings,naatschappij en beleggingsfonds

De Wtb verdeelt beleggingsinstellingen in twee rechtsvormen: rechtspersonen

(beleggingsmaatschappijen) en geen rechtspersoonlijkheid bezittende instellingen

(beleggingsfondsen) en verbindt aan dit onderscheid verschillende vergunningvereis-
ten. Het onderscheid betekent voor de Nederlandse situatie, dat wil zeggen voor

instellingen op- of ingericht naar Nederlands recht, dat de in boek 2 BW genoemde

rechtspersonen in theorie een beleggingsmaatschappij kunnen zijn. Hoewel de
Wtb dit niet uitdrukkelijk stelt, ziet de Wtb mijns inziens alleen op privaatrechtelijke
rechtspersonen (verenigingen, cooperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen,
NV's, BV's en stichtingen). Gelet op de definiering in artikel 2:53 BW van
cooperatie en onderlinge waarborgmaatschappij in samenhang met de in de vorige

297 R.H. Maatman. Een beleggingsinstelling met een deelnemer: contradictio in terminis?. Ti,E. 1999.

p. 101.

298 In geval van certificering is er een juridisch rechthebbende (administratiekantoor) en meerdere

economisch belanghebbenden (certificaathouders). in geval van een beleggersgiro (zie hoofdstuk

3 § 3.3.3.2) is er meestal een juridisch rechthebbende op de deelnemingsrechten (namelijk de
beleggersgiro) en meerdere economisch belanghebbenden (de beleggers die een vordering op de
beleggersgiro hebben).

299 Zie artikel 15 sub d Wtb.
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paragrafen geschetste problematiek rondom het begrip collectief beleggen en gelet
op het in artikel 2:26 lid 3 BW neergelegde uitkeringsverbod aan leden van een
vereniging, lenen NV's en BV's zich het meest als rechtsvorm voor een naar
Nederlands recht opgerichte beleggingsmaatschappij in de zin van de Wtb.300
Voorzover de aandelen niet zijn gecertificeerd kunnen de bepalingen van boek

3012 BW, met name de restricties met betrekking tot inkoop van eigen aandelen,
een belemmering vormen voor het functioneren van een (open ended)
beleggingsmaatschappij in de vorm van een 'gewone' NV, terwijl voor BV's de
verplichte blokkeringsregeling302 op praktische bezwaren kan stuiten. 303 Voor beleg-
gingsmaatschappijendie (nietgecertificeerde) vrij overdraagbaredeelnemingsrech-
ten buiten een besloten kring willen aanbieden en derhalve in beginsel onder de
vergunningplicht zullen vallen, zal de NV met veranderlijk kapitaal de meest
geschikte rechtsvorm zijn. Een wettelijk kenmerk van een dergelijke NV is dat
de aandelen beursgenoteerd zijn.304 Beleggingsfondsen zullen voor zover zij zijn
ingericht naar Nederlands recht altijd een contractuele grondslag hebben
(overeenkomst sui generis,305 commanditaire vennootschap, 306vennootschap onder

300      Zie ook artikel 1 sub d Wtb waarin 'deelnemer' gedefinieerd is als: de aandeelhouder [cursivering-cgr]in een beleggingsmaatschappij danwel de deelgerechtigde in een ter collectieve belegging
bijeengebracht vermogen (beleggingsfonds).

301 Artikel 2:98 BW en artikel 2:207 BW.

302 Artikel  2:195  BW,

303      Zie ook S. Peirick, Capita selecta beleggingsinstellingen, Ontwikkelingen in het efectenverkeers-
recht.

Serie Monografieen vanwege het Van der Heijden Instituut, deel 50, Kluwer, Deventer,

1996, p. 34.

304     Artikel 2:76a lid 1 sub c BW. Zie ook artikel 2:98 lid 8 BW dat bepaalt dat het geplaatste kapitaal
verminderd  met het bedrag van de aandelen die de instelling zelf houdt ten minste  10%  van  het
maatschappelijke kapitaal moet bedragen.

305    K. Frielink gaat uitgebreid in op het beleggingsfonds als een overeenkomst sui generis (meestal
aangeduid als 'voorwaarden van beheer en bewaring'). Deze voorwaarden voorzien tevens  in
de toetreding van derden tot die overeenkomst waarbij die derden bepaalde rechten en
verplichtingen aanvaarden. Tussen de participanten onderling bestaat meestal geen contractuele
relatie, maar 'ten opzichte van elkaar zullen zij wei de beginselen van redelijkheid en billijkheid
in acht moeten nemen.' In Frielink's benadering is, zoals hij zelf stelt, 'weinig of geen ruimte
voor de participanten om met een beroep op art. 6:258 BW te stellen dat sprake is van
"onvoorziene omstandigheden" van dien aard dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
ongewijzigde instandhouding  van de overeenkomst  niet mag worden verwacht.' (K. Frielink,
Wat is een beleggingsfonds in de zin van de Wet toezicht beleggingsinstellingen?, Ondememing
en Effecten. Serie Onderneming en Recht, deel 13, Tjeenk Willink, 1998, p. 293-305).

306       H.L.M.  Rek,  De Wet toezicht beleggingsinstellingen  in de praktijk, TVI/S, december  1994,  p.323, wijst op het vanuit fiscaal oogpunt aantrekkelijke gebruik van commanditaire vennootschap-
pen (cv) als speciaal vehikel ten behoeve van een bepaalde groep (met name buitenlandse)
beleggers die als stille vennoten in de cv participeren. Volgens M.E.J. Klompt en H.W.R.
Weststrate, Beleggingsfondsen; eigendomsverhoudingen en afgescheiden vermogen, NK maart
1996, p. 83, komen cv's als organisatievorm voor een beleggingsfonds in de praktijk zelden
voor, hoewel de cv zich hiervoor wel leent. Wellicht is bedoeld dat vergunninghoudende cv's
in de praktijk niet of nauwelijks voorkomen, omdat veel cv's zich uitsluitend tot professionele
marktpartijen richten (zie ook hoofdstuk 2 § 3.1.2.1: generieke vrijstellingen van de vergunning-
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firma en maatschap). Voor vergunningplichtige beleggingsfondsen wordt de keuze

van de rechtsvorm beperkt door de vergunningvereisten, met name door de eis
van vermogensscheiding en de eis dat het beleggingsfonds zowel een bewaarder
als een beheerder moet hebben die alleen gezamenlijk bevoegd zijn over het
fondsvermogen te beschikken (zie hoofdstuk 2 § 3.3 e.v.).

De in de Wtb gegeven definities doen vermoeden, zo stelt Perrick, dat het
onderscheid tussen beide vormen van beleggingsinstellingen daarin is gelegen dat

bij een beleggingsmaatschappij de ter belegging verkregen gelden of andere
goederen in een rechtspersoon zijn ondergebracht, terwijl dat bij een beleggings-

fonds niet het geval is. Aangezien het bij beleggingsfondsen eerder uitzondering
dan regel is dat de participanten gezamenlijk rechthebbenden zijn op het fondsver-
mogen, acht hij het door de Wtb geformuleerde onderscheid tussen een beleggings-

maatschapij en een beleggingsfonds niet scherp. Zijns inziens is er sprake van een
beleggingsmaatschappii indien het belegde vermogen in een rechtspersoon is

ondergebracht en de rechtspersoon zowel de juridische als de economische
gerechtigde is tot dat belegde vermogen. Is de rechtspersoon niet economisch

gerechtigd tot het belegde vermogen, zoals dat het geval is indien een rechtspersoon

(meestal een stichting) het vermogen niet voor eigen rekening maar voor rekening
van de gezamenlijke deelnemers (ten titel van beheer) houdt, dan is sprake van

een fonds.
307

6.5.3.1      Wie is juridisch rechthebbende op het fondsvermogen?

Edn van de vergunningvereisten voor een beleggingsfonds dat onder artikel 4 lid
1 Wtb valt, is de eis dat er een beheerder en een bewaarder is die elk rechtspersoon-
lijkheid bezitten en onafhankelijk van elkaar zijn308 en dat het fondsvermogen

afgescheiden wordt van het vermogen van de beheerder, van de bewaarder en van

elke natuurlijke persoon of andere rechtspersoon.1cH Over de ratio van deze bepaling

wordt in de toelichting niet meer gesteld dan dat de reden is dat de 'vermogens

van de dagelijkse leiding van het fonds en van het fonds zelf gescheiden moeten

zijn en dat ook moeten blijven'.310 De bedoeling lijkt evenwel duidelijk. Vermenging

van het door de deelnemers bijeengebrachte vermogen met dat van andere

(rechts)personen moet voorkomen worden ter bescherming van de aanspraken van
de deelnemers. Hoewel de wetgever niet expliciet eist dat het fondsvermogen

plicht).
307    S. Perrick, Het beleggingsfonds en de stichting, Stichting & Vereniging, 1993, p. 118/119; S.

PeIrick. Capita selecta beleggingsinstellingen, Ontwikkelingen in het effectenverkeersrecht. Serie

Monografieen vanwege het Van der Heijden Instituut, deel 50. Kluwer, Deventer, 1996, p. 34/35.
308 Artikel 5 lid 2 sub a en sub b jo artikel 9 Wtb.

309 Artikel 5 lid 2 sub c Wtb.

310    Kamerstukken II 1988-1989.21 127, nr. 3, p. 9.
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goederenrechtelijk afgescheiden is, wordt algemeen aangenomen dat aan de eis
van vermogensscheiding niet is voldaan door het fondsvermogen slechts
organisatorisch af te scheiden:it Teneinde aan de eis van een goederenrechtelijk
afgescheiden fondsvermogen te kunnen voldoen is de prealabele vraag wie
rechthebbende op het fondsvermogen is.312 Aangezien een fonds geen natuurlijke
persoon noch een rechtspersoon is en derhalve niet drager kan zijn van rechten
en plichten komen drie partijen in aanmerking: (1) de gezamenlijke deelne-
mers/participanten, (2) de beheerder of (3) de bewaarder. Pas wanneer duidelijk
is wie van deze partijen juridisch rechthebbende is op het fondsvermogen, kan
bezien worden of en hoe de vereiste vermogensscheiding gestalte kan krijgen.

6.5.3.2    Gezamentijke deelnemers/participanten als rechthebbenden

Gemeenschap, maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennoot-
schap zijn rechtsfiguren die als gemeenschappelijk kenmerk hebben dat de
deelnemers/contractanten gezamenlijk rechthebbenden zijn op het bijeengebrachte
vermogen. De vraag rijst of deze rechtsfiguren zich uit praktisch en/of Wtb-oogpunt
lenen voor een beleggingsfonds.313 Opgemerkt zij dat deze vraag alleen relevant
is voor beleggingsfondsen die onder de vergunningplicht vallen en op wie geen
vrijstelling van toepassing is (zie hoofdstuk 2 § 3.1 e.v.).

Aan de gemeenschap kleven zowel praktische bezwaren als het bezwaar van
onverenigbaarheid met de eisen van de Wtb. Deelnemingsrechten (participaties)
in een fonds zullen, gelet op de beoogde verhandelbaarheid daarvan, luiden aan
toonder. De levering van een aandeel (participatie) in de gemeenschappelijke
goederen van de deelnemers moet plaatsvinden conform de bepalingen die gelden

311       Zie onder meer S.E. Eisma, Eigendom ten titel van beheer naar komend recht. Preadvies van
de Vereeniging 'Handelsrecht', Tjeenk Willink, Zwolle,   1990, p. 341/342; M.E.J. Klompt  en
H.W.R. Weststrate, Beleggingsfondsen; eigendomsverhoudingen en afgescheiden vermogen,
NK maart 1996, p. 81.

312      Hetantwoord op deze vraag is ook van belang indien het fondsvermogen beursgenoteerdeeffecten
in een NV omvat in verband met de vraag op wie een eventuele meldingsplicht op grond van
de Wmz 1996 rust (zie hoofdstuk 2 § 2.4.1 e.v.).

313       Zie  onder  meer  P.J.   Dortmond,   Hoe   eenvoudig   is   een beleggingsfonds. Financiering en
Aansprakeljkheid. Serie Onderneming en Recht, deel 1, Tjeenk Willink, Zwolle, 1994, p. 63-67;
S.E. Eisma, Eigendom ten titel van beheer naar komend recht. Preadvies van de Vereeniging
Handelsrecht, Tjeenk Willink, Zwolle,  1990, p. 129-135; K. Frielink, Beleggingsfondsen, NK
mei 1996, p. 150/151; C.J. Groffen, De positie van deelnemers in een beleggingsfonds, 1/&O,
oktober 1995, p. 109; F.M.A. 't Hart, 'Jungle trust', Vertrouwdmet de Trust. Serie Onderneming
en Recht, deel 5, Tjeenk Willink, 1996, p. 305 e.v., M.E.J. Klompt en H.W.R. Weststrate,
Beleggingsfondsen; eigendomsverhoudingen en afgescheiden vermogen, NK maart  1996,  p.
83: S. Perrick, Het beleggingsfonds en de stichting, Stichting & Vereniging, 1993, p. 120; S.
Perrick, Capita selecta beleggingsinstellingen, Ontwikkelingen in het dectenverkeersrecht. Serie
Monografieen vanwege het Van der Heijden Instituut, deel 50, Kluwer, Deventer. 1996, p. 39-42.
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voor de levering van de afzonderlijke goederen zelf. 1 14 Bestaat de gemeenschap
uit een of meer soorten goederen die niet door de enkele levering van de
toonderparticipatie bewerkstelligd kunnen worden, maar, zoals bij onroerende zaken

en aandelen op naam, door een notariele akte of, zoals bij rechten op naam, door
een onderhandse akte, dan kleven aan deze leveringsvereisten praktische bezwaren.
Daarnaast is de op deelgenoten rustende aansprakelijkheid voor schulden van de

gemeenschap onaantrekkelijk voor diegenen die voor een bepaald (gefixeerd) bedrag
wensen te beleggen.315 Veel belangrijker is echter dat de gemeenschappelijke

goederen van de deelnemers niet afgescheiden zijn van hun eigen vermogen, zoals
voorgeschreven door de Wtb.316 Indien derhalve de voorwaarden van beheer en

bewaring van een onder de reikwijdte van de Wtb vallend beleggingsfonds bepalen
dat het fondsvermogen aan de gezamenlijke participanten toebehoort, zal een
dergelijke bepaling formee1317 in strijd zijn met de vergunningvereisten van de Wtb.
Bovendien rijst de vraag hoe deze situatie zich verdraagt met het Wtb-voorschrift
dat de bewaarder en de beheerder gezamenlijk bevoegd zijn te beschikken over
het fondsvermogen.

318

Ook de maatschap leent zich niet goed als organisatievorm voor een
vergunningplichtig beleggingsfonds, omdat bij de maatschap de maten ieder voor
hun deel aansprakelijk zijn voor de schulden die voor rekening van de maatschap
zijn aangegaan319 en de maatschap, tenzij anders is overeengekomen, eindigt door
de dood of het faillissement van een van de maten:20 In de literatuu221 wordt
algemeen aangenomen dat een maatschap, evenals een vennootschap onder firma

314 Artikel 3:96 BW,

315    Artike! 3:172 BW: aansprakelijkheid van de deelgenoten, ieder voor hun deel. mits sprake is
van bevoegde vertegenwoordiging ten behoeve van de gemeenschap.

316    Zie S.E. Eisma, Eigendom ten titel van beheer. Preadvies van de Vereeniging 'Handelsrecht'. Tjeenk
Willink, Zwolle, 1990, p. 340 en M.J. Klompe en H.W.R Weststrate, Beleggingsfondsen;
eigendomsverhoudingen en afgescheiden vermogen. NK 1996, p. 83 noot 21.

317 Materieel is dan wei voldaan aan de eis dat er een scheiding is tussen het privt-vermogen van degenen

die betrokken zijn bij het bestuur (beheerder en bewaarder) van het beleggingsfonds en het
fondsvermogen, maar niet aan de eis dat het vermogen is afgescheiden van 'elke natuurlijke persoon'.

318       Zie ook  Aanhangsel  van de Handelingen TK. 1995-1996, p. 2452. waar uit de antwoorden van
de minister van financien op vragen (gesteld 17 april 1996) inzake toezicht op buitenlandse
beleggingsfondsen met dochters en/of vestigingen in Nederland blijkt dat bij een beleggingsfonds
kennelijk niet uitgegaan wordt van de constructie dat de gezamenlijke participanten juridisch
rechthebbenden zijn op het fondsvermogen.

319       Artikel 7A:1680 jo 1681 BW: aansprakelijkheid, ieder voor hun deel, mits sprake is van bevoegde
vertegenwoordiging van de maatschap.

320 Artikel 7A:1683 BW.

321 Zie onder meer N.E.D. Faber. Eigendom ten titel van beheer, kwaliteitsrekening en afgescheiden

vermogen, Vertrouwd met de Trust. Serie Onderneming en Recht, deel 5. Tjeenk Willink, 1996,
p. 200 en de aldaar vermelde literatuur, A.L. Mohr, Van maatschap, vennootschap onderfirma
en commanditaire vennootschap. Gouda Quint, 5e druk, 1998, voorwoord alsmede p. 92-104
en p.  123-126; Pitio/Raaijmakers, Vennootschaps- en Rechtspersonenrecht. Goud Quint, 4e
druk, 2000, § 1.30, § 1.33 en § 1.34.
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en een commanditaire vennootschap, een van het vermogen van de maten afgeschei-
den vermogen heeft, zodat wel voldaan kan worden aan de Wtb-eis van een van
de participanten afgescheiden vermogen. Een vennootschap onder firma (vof)
beschikt weliswaar ook over een - van het vermogen van de vennoten - afgeschei-
den vermogen, maar de hoofdelijke aansprakelijkheid van de vennoten voor de
schuld van de vof levert ook hier een praktisch bezwaar op voor beleggers die hun
deelname willen beperken tot het bedrag van hun inbreng.322 Dit laatste is wel
mogelijk in een commanditaire ve,mootschap (cv), waar de commanditaire (stille)
vennoten in beginsel niet verder aansprakelijk zijn dan het bedrag van hun in-
breng.323 Is de cv zodanig opgezet dat de cv ten minste twee beherende vennoten
heeft, dan is in ieder geval ook aan de eis van een afgescheiden vermogen
voldaan. Bedacht moet worden dat indien de beheerder en de bewaarder beide324

beherende vennoten van de cv zijn, de bewaarder als beherend vennoot hoofdelijk
aansprakelijk is voor de door de beheerder bevoegdelijk aangegane cv-schulden. 325

Van de hierboven weergegeven rechtsfiguren komen wat de eis van vermogens-
scheiding betreft in feite alleen de maatschap, de vof en de cv als rechtsvorm voor
een vergunningplichtig - dat wil zeggen buiten een besloten 1(ring opererend -
beleggingsfonds in aanmerking, omdat bij deze rechtsfiguren in ieder geval sprake
is van een van de participanten afgescheiden vermogen.

6.5.3.3 Beheerder als rechthebbende

Wanneer niet de gezamenlijke participanten juridisch rechthebbenden zijn op het
fondsvermogen, bestaat de mogelijkheid het beleggingsfonds zo in te richten dat
de beheerder juridisch rechthebbende op het fondsvermogen is. In dat geval hebben
de participanten 'slechts' een vorderingsrecht op de beheerder. Vanuit goederen-

322    Artikel 18 WvK: hoofdelijke aansprakelijkheid van de vennoten voor de schulden van de vof.
323     Artikel 20 lid 3 jo artikel 21 WvK: commanditaire vennoot is niet verder aansprakelijk dan tot

het bedrag van de inbreng mits hij geen daden van beheer verricht. Zie ook Hoge Raad 8 mei
1998 UOR 1998/110 m.nt.  Groffen; NJ  1998/888 m.nt.  Maeijer/Verkade), besproken door W.J.
Oostwouder en J.B. Wezeman in Dossier nr 34, december 1998, p. 60-61; L. Timmerman in
TVVS, juli 1998, p 207/208 en I.C.W. Willemsen, ./BN. juli/augustus 1998, p. 7/8.

324    In de literatuur wordt de vraag of een cv met slechts tan beherend vennoot een afgescheiden
vermogen heeft, verschillend beantwoord (zie onder meer A.L. Mohr, Van maatschap,
vennootschap onder firma  en commanditaire vennootschap, Gouda Quint, 5e druk, 1998, p
179, die meent dat geen sprake is van een afgescheiden vermogen en N.E.D. Faber, Eigendom
ten titel van beheer, kwaliteitsrekening en afgescheiden vermogen, Vertrouwd met de Trust.
Serie Onderneming en Recht, deel 5, Tjeenk Willink, 1996, p. 200, die wel uitgaat van
aanwezigheid van een afgescheiden vermogen). Vergelijk ook Pitlo/Raaijmakers, Vennootschaps-
en Rechtspersonenrecht, Gouda Quint, 4e druk, 2000, § 2.7.

325   S. Perrick, Capita selecta beleggingsinstellingen, Ontwikkelingen in het effectenverkeersrecht.
Serie Monografieen vanwege het Van der Heijden Instituut, deel 50, Kluwer, Deventer, 996,
p. 44, beveelt in een dergelijke situatie een ad hoc bewaarder aan.
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rechtelijk oogpunt is de positie van de participanten in vergelijking met de situatie
waarin zij gezamenlijk rechthebbenden zijn op het fondsvermogen dan ook zwakker

(verbintenisrechtelijke en geen goederenrechtelijke vordering). De eis van
vermogensscheiding houdt vervolgens in dat de beheerder het fondsvermogen dient
af te scheiden van zijn eigen vermogen. Dit kan mijns inziens naar huidig recht
- zeker zolang 'eigendom ten titel van beheer' niet leidt tot een afgescheiden
vermogen van de te beheren of te bewaren goederen - niet of nauwelijks

gerealiseerd worden indien de beheerder behalve rechthebbende op het fondsvermo-

gen ook rechthebbende is op andere vermogensbestanddelen. Algemeen wordt

aangenomen dat naar Nederlands recht een goederenrechtelijk afgescheiden
vermogen niet tot stand kan worden gebracht door een eenzijdige rechtshandeling
of door een enkele overeenkomst. 326

In de literatuur wordt getwijfeld of een in de praktijk veel toegepaste methode
om het fondsvermogen (gedeeltelijk) af te scheiden van het overige vermogen van
de beheerder wel tot het gewenste gevolg leidt.327 Deze methode houdt in dat de
beheerder voor de gelden en/of effecten die deel uitmaken van het fondsvermogen
een afzonderlijke rekening opent ten name van (de deelnemers aan) het beleggings-
fonds, opdat bij een eventueel faillissement van de beheerder de op die rekeningen
geadministreerde gelden of effecten buiten zijn faillissement zullen vallen. Hiermee
zou dan voldaan zijn aan de eis dat het fondsvermogen - althans voor zover dat

bestaat uit geld en/of effecten - afgescheiden is van het vermogen van de beheerder.

De kernvraag is of door de tenaamstelling van (de participanten van) het beleggings-
fonds nog wel vol te houden is dat de beheerder juridisch rechthebbende is.

326    Onder meer S.E. Eisma, Eigendom ten titel van beheer naar komend recht. Preadvies van de

Vereeniging 'Handelsrecht', Tjeenk Willink, Zwolle,  1990, p.  340. R.P.J.L. Tjittes, Verbintenis-
rechtelijke en andere aspecten van de kwaliteitsrekening. Inzake Kwaliteit. De kwaliteits- of
derdenrekening naar Belgisch en Nederlands recht, Kluwer, Deventer, 1998. p. 23. N.E.D.
Faber, Eigendom ten titel van beheer, kwaliteitsrekening en afgescheiden vermogen, Vertrouwd
met de Trust. Serie Onderneming en Recht, deel 5, Tjeenk Willink, Deventer, 1996, p. 233 e.v.
en S.C.J.J. Kortmann, Past 'de trust' in het Nederlandse recht?, Vertrouwd met de Trust. Serie

Onderneming en Recht, deel 5, Tjeenk Willink, Deventer, 1996, p. 183 e.v. wijzen evenwel

op het feit dat ondanks de afwezigheid van een wettelijke grondslag zoals bedoeld in artikel
3:276 BW ('Tenzij de wet of een overeenkomst anders bepaalt, kan een schuldeiser zijn vordering
op alle goederen van zijn schuldenaar verhalen') bij onder meer personenvennootschappen de
aanwezigheid van een afgescheiden vermogen (buiten de wet om) toch erkend is.

327 Zie onder meer K. Frielink, Beleggingsfondsen, NV, mei  1996, p.  151; F.A.M.'t Hart,  'Jungle
trust'. Vertrouwd met de Trust. Serie Onderneming en Recht, deel 5, Tjeenk Willink, 1996,
p. 311; M.E.J. Klomp6, Wet toezicht beleggingsinstel/ingen. NIBE-Bankjuridische reeks nr.

12,1992, p. 35: M.E.J. Klompt en H.W.R. Weststrate, Beleggingsfondsen; eigendomsverhou-
dingen en afgescheiden vermogen, NK maart  1996, p.  84; S. Perrick, Het beleggingsfonds en
de stichting, Stichting & Vereniging, 1993, p. 120, noot 13.
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Met betrekking tot de zogenaamde kwaliteitsrekening328 wordt door de meeste
schrijvers aangenomen dat degene te wiens naam de rekening is gesteld,
rechthebbende is op de vordering jegens de bankinstelling en dat deze vordering
(saldo) een van zijn overig vermogen afgescheiden vermogensbestanddeel vormt
dat slechts vatbaar is voor verhaal door de begunstigden/belanghebbenden van
de bankrekening.329 Wat betekent dit nu voor de hiervoor beschreven methode van
het op naam van (de participanten in) het beleggingsfonds stellen van de geld- en/of
effectenrekeningen? De geld- en/of effectenrekeningen worden niet op naam van
de beheerder met vermelding van diens kwaliteit van beheerder van het beleggings-
fonds gesteld, maar op naam van (de participanten in) het beleggingsfonds. De
tenaamstelling heeft maar 66n doel, namelijk de op die rekening geadministreerde
vermogensbestanddelen af te scheiden van het overige vermogen van de beheerder.

Deze 'afscheiding' door tenaamstelling is in feite een overdracht (vermogensover-
gang) aan de gezamenlijke deelnemers. De participanten in het beleggingsfonds
zijn - uitgaande van de meerderheidsopvatting in de literatuur met betrekking tot
de kwaliteitsrekening - door de tenaamstelling rechthebbenden op het op de
rekening geadministreerde saldo (geld/effecten) geworden. Dit resultaat conflicteert
met het uitgangspunt van de oprichters om het beleggingsfonds zo in te richten
dat de beheerder juridische rechthebbende is op het fondsvermogen en verlegt
tegelijkertijd het probleem van de vermogensscheiding naar de participanten.
Bovendien is de 'afscheiding' door tenaamstelling van (de participanten in) het

328   Onder een kwaliteitsrekening wordt verstaan: een rekening geopend ten name van een derde
(tussenpersoon) die het op de rekening gestorte - niet uit zijn vermogen alkomstige - saldo houdt
ten behoeve van een ander (begunstigde/belanghebbende), bijvoorbeeld een notaris met vermelding
van diens hoedanigheid van opdrachtnemer van de koper en verkoper bij een onroerend
zaaktransactie. Zie ook C.AE. Uniken Venema, Eigendom ten titel van beheer. Preadvies van
de Vereeniging Handelsrecht, Tjeenk Willink, 1990, p. 196 e.v.

329    Zie de literatuur vermeld (a) bij N.E.D. Faber, Eigendom ten titel van beheer, kwaliteitsrekening
en afgescheiden vermogen, Vertrouwd met de Trust, Serie Onderneming en Recht. deel 5, Tjeenk
Willink, Deventer,  1996,  p.  205, noot  17 en  (b)  in de noten van J.J.  van  Hees bij rechtbank
Rotterdam van  20 juni 1996 UOR 1996/128),  rechtbank  Amsterdam  van  26  maart 1997 (JOR
1997/107) en hof 's-Gravenhage van 24 maart  1998 (JOR 1998/113 (hoger beroep uitspraak
rechtbank Rotterdam van 20 juni 1996)). Zie ook L. Groefsema, Gelden van derden. Onderneming
en 5 jaar Nieuw Burgerlijk Wetboek. Serie Onderneming en recht. deel 7, Tjeenk Willink,
Deventer, 1997, p. 107-119; S.C.J.J. Kortmann en N.E.D. Faber, De kwaliteitsrekening en art.
22 van het ontwerp van de Wet op het notarisambt, WPNR, 28 februari 1998, nr. 6303, p. 137-
145. A.N. Krol, De kwaliteitsrekening en faillissement, WPNR, 15-22 augustus  1998,  nr.  6322,
p. 485-490; L.F.A. Steffens, De kwaliteitsrekening in het Nederlandse Internationaal privaatrecht,
Inzake  Kwaliteit.  De  kwaliteits-  of derdenrekening naar  Belgisch en  Nederiands  recht,Kluwer,
Deventer,   1998,  p.  183; T.H.D. Struycken, De kwaliteitsrekening miskend als Haagse trust,
Tijdschrift voor insolventierecht. 1996/6, p. 166-170; R.P.J.L. Tjittes, Verbintenisrechtelijke
en andere aspecten van de kwaliteitsrekening. Inzake Kwaliteit. De kwaliteits- qfderdenrekening
naar Belgisch en Nederiands recht, Kluwer, Deventer, 1998, p. 17-30; R.D. Vriesendorp, De
kwaliteitsrekening in Nederland: een nadere regeling gewenst. Inzake Kwaliteit. De kwaliteits-
of derdenrekening naar Belgisch en Nederlands recht, Kluwer, Deventer, 1998, p. 139-150.
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beleggingsfonds niet mogelijk indien het fondsvermogen uit andere bestanddelen
bestaat dan geld en/of effecten. Het is van tweeen 66n: of de beheerder is juridisch

rechthebbende op het fondsvermogen en structureert de goederenrechtelijke
scheiding tussen het fondsvermogen en zijn eigen vermogen zodanig dat niet de
gezamenlijke participanten (door tenaamstelling) aangemerkt (kunnen) worden
als juridisch rechthebbenden op het fondsvermogen; of de vicieuze cirkel wordt
doorbroken door van de beheerder te eisen dat hij als juridisch rechthebbende op
het fondsvermogen uitsluitend dat funds beheert. Wellicht kan het Haags
Trustverdrag in combinatie met de Wet conflictenrecht trusts in bepaalde330

omstandigheden nog een mogelijkheid bieden. Indien het fonds gestructureerd
wordt als een trust ('unit trust') waarop door middel van rechtskeuze het recht
van een land dat de trustfiguur kent van toepassing wordt verklaard, wordt een
dergelijke trust in Nederland in beginsel erkend, tenzij de erkenning afstuit op
artikel 13 van het verdrag, bijvoorbeeld omdat het vermogen van de trust in
Nederland is gelegen en de doeleinden van de trust in Nederland moeten worden

verwezenlijkt. 331

6.5.3.4 Bewaarder als rechthebbende

De derde mogelijkheid, inrichting van het beleggingsfonds waarbij de bewaarder
de juridisch rechthebbende is op het fondsvermogen, wordt in de literatuur 32 gezien

330 Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op trusts en inzake de erkenning van trusts van

1 juli 1985 (Tractatenblad 1985/141); Rijkswet van 4 oktober 1995, houdende goedkeuring
van het op 1 juli 1985 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake het recht dat
toepasselijk is op trusts en op de erkenning van trusts (Smatsblad 1995/507); Wet van 4 oktober
1995, houdende wettelijke bepalingen in verband met de aanvaarding van het op 1 juli 1985
te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op trusts
en inzake de erkenning van trusts (Wet conflictenrecht trusts) (Staatsblad 1995/508). Het Haags
Trustverdrag  en  de Wet conflictenrecht trusts  zijn  op  1  februari  1996 in werking getreden
(Staatsblad 1996/18). Voor literatuur verwijs ik naar onder meer: C.D. van Boeschoten, Het
Haagse Trustverdrag in Nederiands perspectief en R.D. Vriesendorp, Het Nederlandse
goederenrecht en het Haagse Trustverdrag, preadviezen uitgebracht voor de Vereniging voor
Burgerlijk recht, Vermande, 1994; N.E.D. Faber, D.J. Hayton, S.C.J.J. Kortmann, A.J.M.
Nuytinck, A.V.M. Struycken (red.), Vertrouwd met de Trust. Trust and Trust-like Arrangements.
Serie Onderneming en Recht, deel 5, Tjeenk Willink, Deventer, 1996; M.E. Koppenol-Laforce,
Het Haagse Trustverdrag, Kluwer, Deventer, 1997, J. van Rijn van Alkemade. Yes, the Dutch
can  tame the trust! Beschouwingen  over  en naar aanleiding  van het 'Haagse trustverdrag'.

ingegeven en geYnspireerd door het proefschrift van mr M.E. Koppenol-Laforce, WPNR.  nr.
6317 en nr. 6318: C.AE. Uniken Venema, Het Haags Trustverdrag, WPNR, nr 6092, nr 6093
en nr 6095; C.AE. Uniken Venema. De trust in Anglo-Amerikaans en ander recht, NTBR, 1998,

p. 353-361.
331 Vergelijk Kamerstukken 11 1994-1995,23 054, nr. 10, p. 3 en p. 6.

332 Zie onder meer N.E.D. Faber, Eigendom ten titel van beheer, kwaliteitsrekening en afgescheiden

vermogen, Vertrouwd met de Trust. Serie Ondememing en Recht, deel 5, Tjeenk Willink,  1996,
p. 216; F.M.A. 't Hart, 'Jungle trust', Vertrouwd met de Trust. Serie Ondememing en Recht,
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als de meest geschikte en door de Wtb-wetgever 33 voorgestane inrichting voor
een beleggingsfonds.334 Dit betekent uiteraard niet dat daarmee de problemen met
betrekking tot een goederenrechtelijke vermogensscheiding opgelost zijn. Immers,
ook voor de bewaarder geldt als eis dat het fondsvermogen afgescheiden is van
zijn eigen vermogen. De in de voorgaande paragraaf weergegeven problematiek
is dan ook van overeenkomstige toepassing op de bewaarder als juridisch
rechthebbende op het fondsvermogen. Ook hij zal derhalve er voor zorg moeten
dragen dat het fondsvermogen afgescheiden is van zijn eigen vermogensbestandde-
len.

6.5.3.5 Mogelijke oplossingen

De hiervoor geschetste problematiek rondom de vraag wie juridisch rechthebbende
is of zou moeten zijn op het vermogen van een beleggingsfonds en in het kielzog
daarvan de problematiek van de door de Wtb vereiste vermogensscheiding hebben
in de literatuur geleid tot enkele suggesties, waaronder wijziging van de Wtb en/of
Btb. Perrick meent dat voldaan kan worden aan de door de Wtb geeiste vermogens-
scheiding door oprichting van een stichting die uitsluitend fungeert als beheerder
of bewaarder van een fonds of door beperking van de activiteiten van de beheerder
tot slechts 6dn beleggingsfonds.335 Dan immers zou het risico van aantasting van

deel 5, Tjeenk Willink, 1996, p. 311/312; M.E.J. Klompt en H.W.R. Weststrate, Beleggingsfond-
sen;  eigendomsverhoudingen en afgescheiden vermogen, NK maart  1996,  p.  84.

333    Deze door de Wtb-wetgever voorgestane inrichting van het beleggingsfonds blijkt uit de eis dat
in de overeenkomst tussen de beheerder en bewaarder bepaald moet zijn dat de bewaring geschiedt
ten name van het beleggingsfonds (Bijlage A deel III, punt 3.2. Btb). Hieruit blijkt uiteraard
niet dat behalve een feitelijke vermogensscheiding ook een goederenrechtelijke vermogensschei-
ding bewerkstelligd wordt.

334 De president rechtbank Rotterdam overweegt in zijn vonnis van 17 augustus 1995 (VEB/OAMF
Rentefonds), n.g., dat in de onderhavige situatie waarbij de juridische eigendom van het
fondsvermogen kennelijk bij de bewaarder lag 'de eigendomsrechten op dat vermogen tenminste
in materiele zin bij de participanten of deelgenoten' liggen en dat er 'sprake is van een vorm
van gemeenschap'. C.J. Groffen, De positie van deelnemers in een beleggingsfonds, V&0, oktober
1995, p. 111, merkt in zijn bespreking van dit vonnis  op, dat voor zover sprake is van een  vorm
van gemeenschap dit, indien de juridische eigendom bij de bewaarder ligt, slechts een
gemeenschap kan zijn die bestaat uit economische eigendom van het fondsvermogen. Zie ook
K. Frielink, Wat is een beleggingsfonds in de zin van de Wet toezicht beleggingsinstellingen?,
Onderneming en *#ecten. Serie Onderneming en Recht, deel 13, Tjeenk Willink, 1998, p. 299,
die opmerkt dat de president op creatieve wijze overwoog dat 'sprake was van een "vorm van
gemeenschap", om op basis van dit dogmatisch onjuiste uitgangspunt tot zijn uiteindelijke
beslissing te kunnen komen.' Frielink gaat vervolgens  in  op de ongewenste gevolgen  'in  het
theoretische geval dat een beleggingsfonds als een gemeenschap zou moeten worden gekarakteri-
seerd.'

335    S. Perrick, Het beleggingsfonds en de stichting, Stichting & Vereniging, 1993, p. 120; Enige
opmerkingen naar aanleiding van het ontwerp Wet toezicht beleggingsinstellingen, NK
juli/augustus   1990,   p.    195;   Capita   selecta beleggingsinstellingen, Ontwikketingen in het
effectenverkeersrecht, Serie Monografieen vanwege het Van der Heijden Instituut, deel 50,
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het fondsvermogen door de 'persoonlijke lotgevallen' (faillissement) van de
beheerder of bewaarder gereduceerd kunnen worden.316 In dezelfde lijn ligt de
suggestie van Klompt en Weststrate337 met dit verschil dat zij meer zien in de
oprichting van een sub-beheerder of sub-bewaarder in de vorm van een rechtsper-
soon die rechthebbende is op alle goederen van het fondsvermogen en geen andere
activiteiten ontplooit dan het bewaren van het vermogen van 66n beleggingsfonds.
De gehele problematiek zou in hun ogen pas echt opgelost worden door wetswijzi-
ging (Wtb dan wel BW).338 Gepleit wordt, met instemming van Frielink en
overgenomen door 't Hart, voor aanpassing van de Wtb in die zin dat de339

bewaarder verplicht wordt zijn bedrijf te beperken tot het bewaren van de activa
voor tan funds. 't Hart voegt hieraan toe dat die eis ook in de statuten van de
bewaarder tot uitdrukking gebracht wordt. Door een statutaire restrictie kan in
situaties waarin de bewaarder zich (al dan niet abusievelijk) niet aan het aldus
omschreven doel houdt, een beroep op doeloverschrijding gedaan worden.34  Een
andere mogelijkheid die Klomp6 en Weststrate opperen is dat (het BW zodanig
gewijzigd wordt dat) het beleggingsfonds de status van deelnemer aan het
rechtsverkeer krijgt met een van rechtswege afgescheiden vermogen. In Faber' s
visie daarentegen bestaat er geen noodzaak om voor ieder beleggingsfonds een
andere bewaarder of sub-bewaarder aan te stellen.34' Een vermogensscheiding zoals

voorgeschreven door de Wtb kan zijns inziens bereikt worden 'doordat het
fondsvermogen aan de bewaarder in hoedanigheid wordt toevertrouwd en de
bewaring 'ten name van het fonds' geschiedt.' Hij gaat er hierbij vanuit dat alle
vormen van 'eigendom ten titel van beheer' waaronder zijns inziens ook de
kwaliteitsrekening valt, een afgescheiden vermogen vormen mits de te beheren
of te bewaren goederen voldoende geYndividualiseerd zijn. Ondanks de overtui-

Kluwer, Deventer, 1996, p. 38.
336 Vergelijk Pitlo/Raaijmakers, Vennootschaps- en Rechtspersonenrecht. Gouda Quint. 4e druk. 2000,

§ 8.42. § 8.43 en § 8.44.
337 M.E.J. Klompt en H.W.R. Weststrate. Beleggingsfondsen: eigendomsverhoudingen en

afgescheiden vermogen, NK maart  1996, p.  84/85.
338 Gedacht wordt aan drie mogelijkheden: (1) een zodanige aanpassing van de Wtb/Btb dat de bewaarder

zijn bedrijf moet beperken tot het bewaren van de activa voor slechts een fonds en geen commerciele
activiteiten meer mag ontplooien, (2) aan het beleggingsfonds de status van deelnemer aan het
rechtsverkeer toekennen met een van rechtswege afgescheiden vermogen (hetgeen mijns inziens
betekent invoering van de trust in het Nederlandse recht) en (3) het niet meer toestaan van

beleggingsfondsen onder de Wtb, een mogelijkheid die ook door Klompt en Weststrate als de meest
radicale (en voor de wetgever waarschijnlijk niet acceptabele) oplossing gezien wordt.

339       K.  Frielink. Beleggingsfondsen, NV,  mei  1996, p.  151  en F.M.A.  't Hart,  'Jungle trust'. Vertrouwd
met de Trust, Serie Onderneming en Recht, deel 5, Tjeenk Willink,  1996. p. 311/312.

340 Daarbij dient dan weI bedacht te worden dat alleen de bewaarder een beroep op doeloverschrijding
kan doen en dat bovendien vereist is dat de wederpartij wist dat sprake was van een doeloverschrijdende
handeling dan weI dit zonder onderzoek moest weten (zie artikel 2:7 BW).

341 N.E.D. Faber, Eigendom ten titel van beheer, kwaliteitsrekening en afgescheiden vermogen.
Vertrouwd met de Trust. Serie Ondememing en Recht, deel 5, Tjeenk Willink, Deventer, 1996,
p. 216 t/m 218.
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gingskracht van Faber's argumenten waarmee hij de in de literatuur aangevoerde
wettelijke belemmeringen tegen een dergelijke opvatting, zoals de artikelen 3:276
BW en 3:84 lid 3 BW, tracht te weerleggen, is een op zijn opvatting gebaseerde
oplossing in ieder geval geen rechtszekere oplossing.342 Bovendien strookt het
aannemen van een afgescheiden vermogen bij eigendom ten titel van beheer niet
met de opvatting van de wetgever.

343

Intussen bestaat artikel 5 lid 2 sub c Wtb al tien jaar en duurt de discussie
in de literatuur over de vraag of zonder expliciete wettelijke basis het op een
kwaliteitsrekening geadministreerde saldo een afgescheiden vermogen vormt van
de rekeninghouder nog steeds voort.344 De discussie staat voornamelijk in het teken
van de oorsprong van de kwaliteitsrekening, namelijk het zeker stellen dat partijen
(rechtssubjecten) bij een wederkerige overeenkomst 'gelijk oversteken' door
inschakeling van een derde die de rekening opent en fungeert als 'uitvoerder'. Dit
beginsel ligt niet ten grondslag aan artikel 5 lid 2 sub c Wtb en is niet van
(overeenkomstige) toepassing in het kader van een beleggingsfonds dat geen
rechtssubject is en dat ook andere bestanddelen kan omvatten dan geld. De kern
van het probleem is dat zolang het fonds geen rechtssubject is, een ander
(bewaarder) 'aangewezen' moet worden als rechthebbende en tegelijkertijd
waarborgen geschapen moeten worden dat het fondsvermogen niet vatbaar is voor
verhaal door de privd-crediteuren van de bewaarder. De bewaarder wordt
rechthebbende op het fondsvermogen en wordt tevens geacht de goederenrechtelijke
aanspraken die hij heeft omdat hij rechthebbende op het fondsvermogen is, af te
scheiden van zijn eigen vermogen. Doordat eigendom ten titel van beheer - waarbij
een splitsing plaatsvindt tussen het recht op de goederen en het economisch belang
bij die goederen - niet leidt, althans niet naar huidig recht, tot een afgescheiden
vermogen is het nauwelijks mogelijk het door artikel 5 lid 2 sub c Wtb geschapen
probleem anders op te lossen dan door de (niet expliciet in de Wtb opgenomen)
eis dat de bewaarder geen enkele andere activiteiten ontplooit dan het bewaren
van een specifiek fondsvermogen. Ik meen dan ook dat Eisma's opmerking dat
de Wtb-wetgever wellicht een voorwaarde heeft gesteld die civielrechtelijk
onmogelijk is dan wel uitgegaan is van de civielrechtelijk (nog) niet bestaande
mogelijkheid dat bewaring ten name van het beleggingsfonds een afscheiding van

342    Vergelijk ook R.D. Vriesendorp. De kwaliteitsrekening in Nederland. een nadere regeling gewenst.
Inzake  Kwaliteit.  De kwaliteits- of derdenregeling naar  Belgisch en Nederlands recht, Kluwer,
Deventer, 1998, p. 145-150.

343  Zie onder meer Kamerstukken 11. 1992-1993. 23 027 (parlementaire behandeling Wet
conflictenrecht trusts). nr. 3. p. 4/5.

344     Zieook debunde\Inzake  Kwaliteit. De kwaliteits-of derdenregeling naar  Belgisch en Nederlands
recht. Kluwer. Deventer, 1998. waarin de bijdragen zijn opgenomen van de lezingen uitgesproken
tijdens een door de KU Leuven en de KU Brabant (TOGI- Tilburgse Onderzoeksgroep Goederen-
en Insolventierecht) georganiseerde studiedag die geheel gewijd was aan de kwaliteitsrekening
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het fondsvermogen tot gevolg heeft, nog steeds relevant is.345 Hoewel het openen
van een kwaliteitsrekening door de bewaarder onder vermelding van diens
hoedanigheid van bewaarder van het fonds mijns inziens niet tot gevolg heeft dat
een buiten iedere twijfel verheven afgescheiden vermogen gecreeerd wordt, biedt
het bestaan van een dergelijke rekening op basis van het Slis-Stroom-arrest 46 wel

bescherming in geval van faillissement van de bewaarder. Wellicht is het die vorm
van bescherming die de Wtb met de eis van artikel 5 lid 2 sub c beoogd heeft te
bereiken, waarbij opgemerkt zij dat niet alle goederen die van een fondsvermogen
deel uit kunnen maken zich lenen voor storting op een kwaliteitsrekening. Met
betrekking tot die goederen zal dan ook een andere weg bewandeld moeten worden
zoals onder meer door Perrick en Klompt voorgesteld.

7           Het begrip 'erkende' effectenbeurs

Het begrip 'effectenbeurs' alsmede het begrip 'erkende effectenbeurs' spelen in
zoverre een belangrijke rol in de publiekrechtelijke effectenwetgeving dat een aantal
bepalingen niet van toepassing is indien het gaat om effecten die (spoedig)

genoteerd (zullen) zijn aan een erkende effectenbeurs. Hierbij is van belang (1)
wat onder een effectenbeurs verstaan wordt en (2) wanneer erkenning een wettelijk
vereiste is en (3) aan welke vereisten voldaan moet zijn om voor erkenning in
aanmerking te komen. In de Wte 1995 wordt een effectenbeurs omschreven als:

'een markt die aan regels is onderworpen en die bestemd is voor het bijeenbren-
gen van vraag en aanbod van effecten'. 347

Met bovenstaande omschrijving van 'effectenbeurs' is beoogd mede te anticiperen
op nieuwe informatietechnologieen waardoor ook 'markten die werken met behulp
van moderne communicatiemiddelen zonder dat gebruik gemaakt wordt van een
beursvloer' in beginsel onder de omschrijving van effectenbeurs vallen.348  N aar

345   S.E. Eisma, Eigendom ten titel van beheer naar komend recht. Preadvies van de Vereeniging
'Handelsrecht', Tjeenk Willink, Zwolle,  1990, p. 341.

346 Zie obiter dictum van de uitspraak van de Hoge Raad van 3 februari  1984 (NJ 1984/752 m.nt. Kleijn)
inhoudende dat buiten het faillissement van de notaris zou zijn gebleven een storting door de koper
op 'een afzonderlijke (bank)rekening ten name van de notaris met vermelding van diens hoedanigheid'.

347      Artikel  I  sub e Wte  1995. Wat in deze omschrijving onder effecten verstaan moet worden, valt
te  lezen in artikel  1  sub a Wte  1995  (zie § 6.1  e.v.).

348    PG Wte 1995. 1996, p. 192. Vergelijk ook R.Lee, What is an Exchange?, Capital Markets Forum
Yearbook, volume 1 (1993), Graham & Trotman/Martinus Nijhoff, 1994, p. 70: 'The existance and

nature of exchanges used not to be controversial. They were easily identified and characterised.
Computer technology, however, has led to the birth of a new type of institution, the MONSTER (a
Market-Oriented New System for Terrifying Exchange Regulators). which has meant that this is no
longer true. What is and what is not an exchange is now unclear.'
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aanleiding van een aanbieding in 1997 door een vennootschap van eigen aandelen
via het Internet en het door die vennootschap beschikbaar stellen van een website
op het Internet waar belangstellenden hun interesse kenbaar konden maken voor
(ver)koop van de desbetreffende aandelen (zogenaamd bulletin board),349 rees de
vraag of deze activiteit aangemerkt zou moeten worden als het houden van een
effectenbeurs in de zin de Wte 1995.350 Uit de Internet-circulaire351  van de STE
blijkt dat de STE zich op het standpunt stelt dat bij het gebruik van bulletin boards
in beginsel niet voldaan is aan de omschrijving van effectenbeurs in artikel 1 sub
e  Wte 1995 'indien daarbij geen handels- en/of afwikkelingssysteem wordt
aangeboden en geen prijsvorming binnen het systeem plaatsvindt.' Wanneer de
aangeboden faciliteiten niet aan dit laatste criterium voldoen of de instrumenten
geen effecten zijn in de zin van de Wte 1995, dan is derhalve geen sprake van een
effectenbeurs. Zo worden de activiteiten van de APX Spot Market - een markt
voor (ver)koop van electriciteit - door de minister van financien, zo blijkt uit het
APX-prospectus,352 niet gezien als activiteiten waarvoor een erkenning noodzakelijk
is, omdat zij in zijn visie geen betrekking hebben op effecten in de zin van de Wte
1995.

Het houden van een effectenbeurs is in beginsel alleen toegestaan indien de
effectenbeurs door de minister van financien is erkend.353 Een effectenbeurs komt
voor erkenning in aanmerking indien (a) de houder van de effectenbeurs aantoont
dat hij in Nederland is gevestigd en (b) de beursregels, hun toepassing en de controle
op de naleving van die regels voldoen aan de in § 4 vermelde twee doelstellingen
van de Wte 1995.354 Met het oog op de erkenning is in artikel 22 lid 2 Wte 1995
een niet-limitatieve opsomming gegeven van de belangrijkste criteria waaraan een
verzoek tot erkenning getoetst wordt. Het gaat om de deskundigheid en betrouw-
baarheid, de financiale waarborgen, de afwikkelsystemen en de doorwerking van
de beursregels naar (a) instellingen wier effecten aan de beurs zijn genoteerd, (b)
tot de beurs toegelaten effecteninstellingen en (c) dochterondernemingen van de
beurs. Een erkende effectenbeurs is in zoverre zelfregulerend dat de beurs bevoegd
is zijn eigen regels op te stellen, maar daarbij wel het wettelijk kader van de Wte
1995 in acht dient te nemen. Erkenning impliceert niet alleen dat het de effecten-
beurs is toegestaan als zodanig in Nederland werkzaam te zijn, maar ook dat op

349       Zie over 'electronic bulletin boards' ook het IOSCO rapport van 19 september 1998: Securities Activity
on the Internet. p. 2 1/22.

35(}   Zie Het Financieele Dagblad van 18 april 1997 met betrekking tot de emissie van Dataplace.
351 Zie noot 260.

352    Zie p. 18 en p. 24 van het APX-prospectus.
353   Artikel 22 lid I Wte 1995. Opgemerkt zij dat artikel 22 niet het bestanddeel 'in of vanuit

Nederland' bevat. Zie over de wet- en regeigeving met betrekking tot effectenbeurzen onder
meer: F.M. Schlingmann, Geldeffecten, Jonge Balie Congres 1997, Sdu, 1997, p. 41-49.

354 Artikel 22 lid 2 Wte 1995.
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die effectenbeurs een aantal wettelijke verplichtingen rust. Iedere wijziging in de
beursregels of iedere wijziging in de controle op de naleving daarvan moet vooraf
aan de STE worden voorgelegd.355 De STE toetst de voorgelegde reglementswijzi-
gingen aan de doelstellingen van de Wte 1995. Doordat de reglementen van een
erkende effectenbeurs onderworpen zijn aan toetsing op grond van de Wte  1995,
zijn zij wat de mededingingsrechtelijke aspecten betreft tot 1 januari 2003
vrijgesteld van het in de Mededingingswet opgenomen kartelverbod. 356

Gedurende de periode dat de beurs een erkenning heeft, dient de beurs er
voor te zorgen dat de beursregels daadwerkelijk kunnen worden toegepast op de
uitgevende instellingen en op de toegelaten effecteninstellingen ('doorwerking'
van de beursregels). De STE kan aan een erkende effectenbeurs met het oog op
de doelstellingen  van de Wte 1995 voorschriften geven met betrekking tot, kort
gezegd, de te hanteren beursregels357 en aanwijzingen geven indien een uitgevende
instelling of een toegelaten effecteninstelling zich naar het oordeel van de STE
niet houdt aan de beursregels.358 De bevoegdheid van de STE strekt zich echter
niet uit tot het geven van voorschriften of aanwijzingen inzake beschermingscon-
structies.359 Behalve de eis dat de beursregels voldoen aan de doelstellingen van
de Wte 1995, geldt ook als eis dat de beursregels in overeenstemming zijn met
Europeesrechtelijke regels inzake het effectenverkeer.360 Ook hier geldt dat voorge-
nomen wijzigingen vooraf voorgelegd moeten worden aan de STE die deze op haar
beurt voorlegt aan de minister van financien. Laatstgenoemde kan aan de beurs
voorschriften geven ter uitvoering van Europese richtlijnen en ten aanzien van
beschermingsconstructies.36' In § 2.3 is al naar voren gekomen dat de
'zelfregulering' van een erkende effectenbeurs gedurende de laatste vijf jaar
aanzienlijk terrein verloren heeft en dat het geenszins uitgesloten is dat een verdere

inperking van de 'zelfregulering' zal plaatsvinden met name met betrekking tot
dat deel dat betrekking heeft op ter beurze genoteerde instellingen.

De Wte 1995 biedt de mogelijkheid dat de minister van financien generieke
vr(istellingen en individuele onthe ingen van het erkenningsvereiste verleent. 362

Indien van deze mogelijkheid gebruik gemaakt wordt, zal de toelating van effecten
tot de notering aan dergelijke effectenbeurzen niet leiden tot een notering aan een
door de minister van financien erkende effectenbeurs hetgeen betekent dat op

instellingen wier effecten aan die beurs genoteerd zijn de Wte-regels in plaats van

355 Artikel 23 Wte 1995.

356     Artikel 6 jo 16 jo 107 lid 2 Mededingingswet. Zie in dit kader ook Aanhangsel Tweede Kamer 1996-

1997, p 3713-3715.
357 Artikel 24 lid 2 sub a Wte  1995.

358 Artikel 6 respectievelijk artikel 24 lid 2 sub b Wte  1995.

359 Zie artikel 2 Overdrachtsbesluit Wte 1995 (Staatsblad \995/624: Staatsblad l997/703).

360 Artikel 27 lid 1 Wte 1995.

361 Artikel 27 leden 2 en 3 jo artikel 40 Wte  1995 jo artikel 2 Overdrachtsbesluit Wte 1995.

362 Artikel 25 Wte 1995.
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of naast de regels van die beurs van toepassing zijn. Een uitzondering op het erken-

ningsvereiste geldt voor een 'gereglementeerde markt zoals bedoeld in artikel 1
onder 13 van de richtlijn beleggingsdiensten' waarvan de houder in een EU/EER-
staat is gevestigd.363 Artikel  1  onder  13 van de richtlijn beleggingsdiensten geeft
een uitgebreide omschrijving van kenmerken of eisen waaraan een effectenbeurs
moet voldoen om aangemerkt te worden als een gereglementeerde markt. Etn
daarvan is dat gehandeld wordt in (een van de) financiele instrumenten die voor-
komen op bijlage B bij genoemde richtlijn.364 Aangezien de opsomming van deze
instrumenten niet geheel overeenkomt met de opsomming van effecten in artikeI
1  sub a Wte 1995, geldt de uitzondering op het erkenningsvereiste niet voor iedere
effectenbeurs waarvan de houder in een EU/EER-staat is gevestigd. Zo bevat bijlage
B bepaalde soorten swaps die in de Wte  1995 niet beschouwd worden als effecten
(zie § 6.1.2.1), terwijl goederentermijncontracten wel effecten zijn in de zin van
de  Wte  1995  maar geen deel uitmaken  van  de in bijlage B gegeven opsomming.
Dit laatste betekent dat bijvoorbeeld het in Nederland installeren van handels-
schermen door een in een andere EU/EER-staat gevestigde houder van een goederen-
termijnbeurs niet onder de uitzondering op het erkenningsvereiste valt.365 Een ander
kenmerk is dat de in Richtlijn 79/279/FEG 66 voorgeschreven minimumvoorwaarden
voor toelating tot de notering zijn vastgelegd in de reglementen, dat wil zeggen
wanneer het een binnen de EU/EER gevestigde gereglementeerde markt betreft waar
(certificaten van) aandelen en/of obligaties worden toegelaten tot de notering.

In Nederland zijn vier effectenbeurzen werkzaam: de AEX-Effectenbeurs, de
AEX-Optiebeurs, de Financiele Termijnmarkt Amsterdam (FrA) en de AEX-
Agrarische Termijnmarkt (AAT) die al dan niet rechtstreeks gehouden worden door
AEX NV367 en waarvoor door de minister van financien een beurserkenning is

363    Artikel 22 leden 4 en 5 Wte 1995 alsmede artiket 19 Vrijstellingsregeling Wte 1995 waarin de
voorgeschreven notificatie is geregeld.

364 Zie noot 170.

365   Zie ook Kamerstukken il 1994-1995.23 874. nr. 8. p. 4 noot 8 (Parlementaire geschiedenis
Wte /995. 1996. p. 286 noot 187) en Kamerstukken 11 1994-1995. 23 874. nr. 12, p. 14

(Parlement(lire Reschiedenis Wte /995,1996, p. 116/117).
366 Vindplaats: zie noot 18.

367      AEX  NV is ontstaan ter gelegenheid  van de fusie op  I  januari 1997 tussen de Amsterdamse
Effectenbeurs (AEB) en de Europese Optiebeurs (EOE). Zie over de fusie: D.H. Cross, Fusie
Amsterdamse Effectenbeurs en EOE-Optiebeurs, TWS. december 1996. p. 342-343: A.R. Filius,
Fusie Amsterdamse Effectenbeurs en Optiebeurs. Bb, 26 februari 1997. p. 42-45; A.R. Filius
en J-W.G. Vink, Amsterdam Exchanges NV: regelgeving en toezicht, Bank- en Effectenbedrijf,
juni 1997. p. 24-28; S.L.M. Follender Grossfeld en H.J. Tulp, Beurzenfusie, TVI/S, februari
1997,  p.  47-51:  J.H.W.  Goslings,  Beursfusie:  een  stap  richting marktwerking. Bank- en
Effecte,ibedriif- november 1996. p. 4/5, Th. J.A. Hoedemakers. Amsterdamse beursvennootschap
antwoord op Europese concurrentie. Bank- en Effectenbed,-ijf. januari/februari 1996. p. 13-15:
Redactie Bank- en Effectenbedrijf. De nieuwe Beursstructuur (bewerking van toespraken van
gastsprekers). Bank- en Effectenbed,-ijj'. juli/augustus 1997, p. 21-27. J-W.G. Vink, De
herstructurering van de effectenbeurzen: ingrijpende gevolgen voor regelgeving en toezicht.
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verleend.368 Ingevolge het Algemeen Reglement AEX dienen alle toegelaten
effecteninstellingen ten minste een aandeel A in het kapitaal van AEX NV te
bezitten.169 Voor de duidelijkheid zij hier opgemerkt dat de zogenaamde incourante
markt die tot 1 juli 1997 in stand gehouden werd door twee commissionairs, geen
effectenbeurs was in de zin van de Wte 1995 en derhalve ook niet erkend was als
effectenbeurs.370 Voor aldaar 'genoteerde' instellingen bestond dan ook wat de
toepasselijkheid van de Wte 1995 betreft geen verschil met niet-genoteerde
instellingen.

8                 Het begrip 'professionele belegger of marktpartij'

Ook  de term 'professionele belegger' of 'professionele marktpartij' speelt  een

belangrijke rol omdat een aantal regels van de Wte  1995, de Wtb en de Wtk  1992
niet van toepassing is wanneer de belegger een 'professionele status' heeft.37' Aan
de niet toepasselijkheid van bepaalde regels in het interprofessionele effectenverkeer
ligt de gedachte ten grondslag dat de desbetreffende regels met name bedoeld zijn
ter bescherming

' van de brede groep beleggers   bij   wie   niet de deskundigheid mag worden
verondersteld om zich zonder adequate voorlichting een behoorlijk inzicht te
kunnen vormen in de aard van de effecten en in de deugdelijkheid van de
bemiddeling die hun worden aangeboden.

,372

en dat

Geldeffecten. Jonge Balie Congres 1997. Sdu. 1997, p. 75-87.
368   Aan de beurserkenning van de AEX NV per I januari 1997 voor het houden van de AEX-

Effectenbeurs, de AEX-Optiebeurs en de FTA is onder meer het voorschrift verbonden dat de
regels van de AEX doorwerken naar de uitgevende instellingen en de toegelaten instellingen
(Kanierstukken II 1996-1997,24 4.56. nr. 14. p. 5/6). Behalveaan de AEX NV is op 1 I februari
1997 een aparte beurserkenning verleend aan de AAT. De aan deze beurserkenning verbonden
voorschriften komen grotendeels overeen met de voorschriften verbonden aan de erkenning van
de AEX NV (Jaan'erslag 1996 van de STE. p. 11: Staatscourant   \ \ februari   1997  en
Kamerstukkken Il 1996-1997.25000 IXB. nr. 17).

369 Artikel 3.5 Algemeen Reglement AEX. Zie over de NV-structuur en de soorten aandelen waarin het

aandelenkapitaal van AEX NV is verdeeld: J. Meijer Timmerman Thijssen, Effectenhandel-
Beurshandel. Geldige Efl ecten. NIBE Bankjuridische reeks nr 39,1999. p. 6().

37()      Zie ook P.J.P. Verloop. De incourante Markt en de Ser-fusie gedragsregels. NV.  1995. p. 202/203.
371 Zie de Vri istellingsregeling van de Wte 1995. van de Wtb en de Wtk 1992.

372 Kanle,·sttikken /1 1984-1985  18 750. nr3  1 -3, p.  1 1.
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'professionals, gelet op de bij hen veronderstelde deskundigheid, een hoge mate
van eigen verantwoordelijkheid dragen voor hun functioneren op de effecten-
markten. 9373

De niet toepasselijkheid van bepaalde regels berust derhalve op de (gerechtvaardigde)
aanname dat professionals terzake deskundig zijn en voldoende professioneel geacht
mogen worden om, indien de relevante deskundigheid ontbreekt, deskundige hulp
in te roepen.374 Het begrip 'professionele belegger' is geen wettelijke term, maar
synoniem voor de volgende wettelijke aanduidingen:
- 'natuurlijke personen of rechtspersonen die beroeps- of bedrijfsmatig handelen

of beleggen in effecten'  (Wte  1995);
- 'natuurlijke personen of rechtspersonen die beroeps- of bedrij fsmatig handelen

of beleggen in beleggingsobjecten' (Wtb);375 en
-         'instellingen of ondernemingen die niet tot het publiek behoren'  (Wtk  1992).

Zoals hierna zal blijken, verschilt de concrete invulling van het begrip per wet. De
inhoudelijke verschillen zijn mijns inziens niet goed te verklaren uit de ratio voor
de uitzonderingspositie voor professionele beleggers, namelijk minder noodzaak tot
bescherming vanwege de (veronderstelde) aanwezige deskundigheid. Een eenduidige
en voor alle financitle toezichtswetten gelijke invulling van het begrip lijkt dan ook
gewenst (zie § 8.4).

8.1 Professionele marktpartij in de zin van de Wte  1995

In de toelichting bij de Vrijstellingsregeling Wte 1995 worden enkele voorbeelden
gegeven van (rechts)personen die beroeps- of bedrijfsmatig handelen of beleggen
in effecten. Genoemd worden effecteninstellingen (effectenbemiddelaars en
vermogensbeheerders), institutionele beleggers (verzekeringsmaatschappijen en
pensioenfondsen), treasury-afdelingen van grote ondernemingen, kredietinstellingen
en beleggingsinstellingen.376 Deze niet limitatieve opsomming die onder meer ook
te  vinden  is  in de toelichting  bij het Besluit toezicht effectenverkeer   1995  (Bte
1995),377 is in feite een herhaling van hetgeen ook bij de parlementaire behandeling
van de Wte en de Wte 1995 naar voren is gebracht. Op de vraag of een kleine bank
tot de professionele beleggers gerekend zou kunnen worden, werd als antwoord
gegeven dat het criterium voor het begrip "professionele belegger" niet gelegen is

373   Toelichting bij artikel 2 van de Vrijstellingsregeling Wte 1995.
374    Zie in dit verband L.D. van Setten. De commissionair in effecten, Kluwer, 1998, p. 186.
375    Tot de wijziging in augustus 1998 van de Vrijstellingsregeling ex artikel 14 Wtb (Staatscourant

5  augustus 1998) bestond  er geen verschil in formulering tussen  de  Wte  1995  en  de  Wtb.
376   Toelichting bij artikel 2 van de Vrijstellingsregeling Wte 1995.
377   Toelichting bij artikel 26 Bte 1995.
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in de grootte van de desbetreffende beleggers (in kapitalisatie, aantallen personeelsle-
den, clientenbestand of anderszins), maar in het al dan niet beroeps- of bedrijfsmatig
handelen of beleggen in effecten.378 Bij de behandeling van de Wte  1995 werd door
diverse fracties tevergeefs aangedrongen op een definitie van professionele belegger.

379

In de Nadere Regeling toezicht effectenverkeer  1999  (NR 99) is uiteindelijk een
limitatieve opsomming gegeven van professionele beleggers.3  Deze opsomming
is expliciet gegeven met het oog op de - uit artikel 11 van de richtlijn beleggings-
diensten381 voortvloeiende - mogelijkheid een aantal gedragsregels buiten toepassing
te laten indien effectendiensten worden aangeboden aan of verricht voor professionele
beleggers.382 Het is dan ook niet duidelijk of hierdoor de 'oudere' voorbeelden uit
de wetsgeschiedenis van de Wte  1995 en de toelichting bij het Bte  1995 zijn vervangen
of dat voor de toepassing van de Wte 1995 sinds de inwerkingtreding van de NR
99 twee inhoudelijk afwijkende begrippen gehanteerd worden. In de NR 99 worden
onder (rechts)personen die beroeps- ofbedrijfsmatig handelen ofbeleggen in effecten
verstaan:
- effecten-, beleggings-, krediet- en financiele instellingen:

383

- verzekeringsondernemingen, pensioenfondsen 184 en andere (rechts)personen 385
mits deze instellingen of ondernemingen beschikken over een belegd vermogen
van ten minste 25 miljoen euro of een equivalent in vreemde valuta:

-     (rechts)personen386 met een geconsolideerd balanstotaal van minimaal 500
miljoen euro;

- centrale overheden;
-      internationale en supranationale publiekrechtelijke organisaties.

378   PG Wte 1995,1996, p. 223.
379    PG Wte 1995, 1996. p. 70). Opvallend is dat de AEX voomemens is om de criteria ter bepaling

van de zogenaamde retailgrens (verplichting om - ter bescherming van de particuliere beleggers
- orders die kleiner zijn dan een bepaald aantal stukken via de Centrale Markt te leiden) te
wijzigen door niet langer uit te gaan van een (objectief vast te stellen) transactieomvang. maar
door aansluiting te zoeken bij de definitie van 'professionele belegger' in de Wte 1995
(Jaan,erslag 1997 AEX. p. 24; Consultatiedocument AEX-Mededeling 98-003). L.J. Hijmans
van den Bergh. Veranderend handelssysteem van AEX-effectenbeurs en de herijking Wte 1995.
V&O. februari  1998, p. 20, vraagt zich mijns inziens terecht af of de door de AEX voorgestane
wijziging gelukkig is gelet op het onder de huidige wetgeving lastig hanteerbare begrip en de
ook in vergelijking met andere landen verschillende inhoud van het begrip.

380 Artikel 43 lid 2 NR 1999.

381 Richtlijn 93/22/EEG (vindplaars: zie noc,t 42).

382 Zie hoofdstuk 3 § 6.2.8.
383   Zie over het begrip financiele instelling: hoofdstuk 3 § 3.1.1 noot 26.
384    Ziein dit verbandde uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 29 januari 1997 WOR \997/32

m.nt. Grundmann-van de Krol) waarin een vordering wegens beleggingsschade van een
pensioenfonds werd atgewezen. In de uitspraak speelde de status van de belegger. te weten de
status  'an een professic,nele belegger, een belangrijke rol.

385 Hieronder vallen onder andere stichtingen met cen groot vermogen. ziekenhuizen en genicenten
(zie toelichting bij artikel 43 lid 2 sub i NR 99).

386 Zie \·cirige noot.
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Hoewel de opsomming meer categorieen (rechts)personen omvat dan die genoemd
in de wetsgeschiedenis en de toelichting bij het Bte 1995, zijn er ook beperkingen
doordat ten aanzien van onder meer verzekeraars en pensioenfondsen eisen gesteld
worden aan de omvang van het belegd vermogen. Door het stellen van minimumgren-
zen aan het belegd vermogen kan een instelling haar status van professionele belegger
al dan niet tijdelijk verliezen wanneer in een bepaald jaar het belegd vermogen onder

het grensbedrag zakt. Op zich zou dit een enigszins merkwaardige consequentie zijn
omdat het lagere bedrag aan belegd vermogen mijns inziens niet afdoet aan de

professionaliteit in de betekenis van beroeps- of bedrij fsmatig beleggen in effecten
met de daarbij impliciet behorende expertise. Dit zal mijns inziens alleen dan anders
kunnen zijn indien het belegd vermogen structureel wordt afgebouwd. De grensbedra-
gen betekenen naar mijn mening ook dat op de effecteninstelling de plicht rust op
gezette tijden na te gaan of haar wederpartij nog steeds aangemerkt kan worden als

professionele belegger, althans indien de effecteninstelling gebruik wil maken van
het verlichte regiem dat geldt in het interprofessionele effectenverkeer.

De FESCO heeft in november  1999 een Consultation Paper gepubliceerd
teneinde te komen tot harmonisering van de definitie van professionele beleggers
in het kader van artikel 11 van de richtlijn beleggingsdiensten. Hierbij wordt een
onderscheid gemaakt tussen beleggers die (1) geacht worden professionele beleggers
te zijn en (2) op verzoek als professionele belegger aangemerkt mogen worden mits
is voldaan aan een aantal criteria, zoals minimum omvang balanstotaal, netto activa
of belegd venmogen, en een aantal procedurevoorschriften worden doorlopen, zoals

schriftelijke verklaring dat betrokkene als professionele belegger aangemerkt wil
worden en zich bewust is dat dit gepaard gaat met een minder niveau van bescherming.
De eerste categorie bestaat uit, kort gezegd, onder toezicht staande instellingen
alsmede nationale overheden, internationale en supranationale instellingen zoals de

Wereldbank, het IMF, de ECB en soortgelijke organisaties. Met name de procedurele
vereisten die gelden voor de tweede categorie maken mijns inziens dat de door de
FESCO opgestelde criteria zich niet lenen voor toepassing buiten het kader van de
voor effecteninstellingen geldende gedragsregels.

Tot slot moet gewezen worden op een in de Wte 1995 voorkomende - aan de

coupuregroote ontleende - aanname omtrent de professionele status van de belegger.
Aanbiedingen van effecten met een coupuregrootte van ten minste f 100.000,- of
de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta zijn vrijgesteld van de prospectusplicht.

Deze vrijstelling is gebaseerd op de gedachte dat effecten met een nominale waarde

van f  100.000,- of meer in het algemeen gekocht worden door professionele beleggers.

Hoewel het hier niet gaat om de vraag wie een professionele belegger is, wordt aan
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de coupuregrootte wel betekenis toegekend in relatie tot het begrip professionele

belegger.
387

8.2 Professionele marktpartij in de zin van de Wtb

Een beleggingsinstelling is van de vergunningplicht vrijgesteld indien de gelden of
goederen of deelnemingsrechten uitsluitend verkregen worden van respectievelijke
aangeboden worden aan (rechts)personen die beroeps- of bedrijfsmatig handelen
of beleggen in beleggingsobjecten.388 Aanvankelijk was de formulering en inhoud
van het begrip professionele belegger in de Vrijstellingsregeling Wtb gelijk aan die
in de Vrijstellingsregeling Wte 1995, namelijk (rechts)personen die 'beroeps- of
bedrijfsmatig handelen of beleggen in effecten', zoals institutionele beleggers,
effecteninstellingen, krediet- en beleggingsinstellingen alsmede treasury-afdelingen
van grote ondememingen:89 Aan de hoogte van de coupuregrootte van de deelne-

mingsrechten wordt niet, zoals bij de Wte 1995, de aanname verbonden dat de nemers

behoren tot de categorie professionele beleggers.390 De kring van professionele

beleggers of marktpartijen is ten opzichte van de Vrijstellingsregeling Wte 1995 door
een later plaatsgevonden wijziging in de Vrijstellingsregeling Wtb ruimer geworden.
Daaronder vallen niet alleen degenen die beroeps- of bedrijfsmatig handelen of

beleggen in effecten, maar ook degenen die beroeps- of bedrij fsmatig handelen of

beleggen in beleggingsobjecten.39' Is het begrip effecten al een open en ruim begrip

(zie § 6.1. e.v.), het niet nader gedefinieerde begrip beleggingsobjecten is dat in
meerdere mate. Het begrip beleggingsobjecten lijkt veelomvattend. In ieder geval
vallen daaronder effecten zoals gedefinieerd in de Wtb392 en onroerende zaken. Echter

ook andere objecten die zich lenen voor belegging, zoals kunstvoorwerpen,
struisvogels en diamanten, vallen mijns inziens onder het begrip beleggingsobjecten.
Wordt in dergelijke objecten beroeps- of bedrijfmatig gehandeld of belegd, dan zal
sprake zijn van een professionele belegger of marktpartij in de zin van de Wtb.
Blijkens de toelichting is de verruiming met name bedoeld voor 'een beleggingsin-

387      Zie de toelichting bij artikel 4 Vrijstellingsregeling Wte  1995. Dezelfde gedachte is te vinden

in de kamerstukken bij  de Wtk 1978 (Kamerstukken 11 1975-1976.11 068, nr. 9, p. 16). Zie
ook § 6.2.5.

388 Zie artikel 1 Vrijstellingsregeling Wtb.
389    Zie de toelichting bij de oorspronkelijke Regeling van 9 oktober 1990 tot uitvoering van artikel 14

Wtb (Staatscourant 1990/198).
390    Zie M.E.J. Klompd. Wet toe:klit beleggingsinstellingen. NIBE-Bankjuridische reeks nr. 12.

1992, p. 25: 'Een beleggingsinstelling die deelnemingsrechten uitgeeft van ten minste f 1  miljoen
aan vermogende particulieren, die niet beroeps- of bedrijfsmatig beleggen. dient dus over een
vergunning te beschikken en valt niet onder de vrijstelling.'  Zie ook het arrest van de Hoge Raad

van 1 juni 1999, JOR 1999/203 m.nt. Grundmann-van de Krol.
391    Wijziging van 30 juli 1998 (Staatscourant 5 augustus 1998), besproken in V&O.1998, p. 90/91.
392 Zie artikel  I  sub g Wtb dat materieel overeenkomt met artikel  I  sub a Wte  1995 (zie § 6.1).
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stelling in onroerend goed die alleen openstaat voor makelaars in onroerend goed'.
Hieruit zou afgeleid kunnen worden dat er een correlatie moet bestaan tussen het
beleggingsobject van de beleggingsinstelling en het beleggingsobject van de
professionele belegger. De onderhavige vrijstelling is echter algemeen geformuleerd
en vereist een dergelijke correlatie niet, hoewel deze op grond van de ratio wellicht
aanwezig zou moeten zijn omdat degene die beroeps- of bedrijfsmatig belegt in
beleggingsobject x geacht wordt alleen deskundig te zijn met betrekking tot die
objecten en niet per se met betrekking tot andere beleggingsobjecten. Gelet op de
formulering en gelet op het feit dat ook voordat 'effecten'gewijzigd werd in
'beleggingsobjecten' geen correlatie vereist werd, geldt de 'professionele'-

393

vrijstellingmijns inziens vooriedere beleggingsinstelling ongeacht de soort belegging
(effecten, schepen, onroerende zaken enz.) waarin door de instelling zelf collectief
belegd wordt en ongeacht de soort belegging waarin de (rechts)personen voor wie
de beleggingsinstelling openstaat beroeps- of bedrijfsmatig handelen of beleggen.
Zou wel een correlatie beoogd zijn, dan zou een beleggingsinstelling die bijvoorbeeld
belegt in diamanten alleen dan van de 'professionele'-vrijstelling kunnen profiteren
indien haar participanten uitsluitend bestaan uit diamantairs. Een wijziging van het
beleggingsbeleid, bijvoorbeeld naast beleggen in diamanten zal ook belegd gaan
worden in effecten, heeft dan tot gevolg dat de vrijstelling vervalt en de
beleggingsinstelling vergunningplichtig wordt, tenzij de instelling er in zou slagen

professionele beleggers te interesseren die beleggen in diamanten en effecten. Zoals
reeds opgemerkt, vereist de huidige Vrijstellingsregeling mijns inziens geen correlatie.
Bovendien zou een correlatie ook tot gevolg hebben dat de beleggingsinstelling steeds
zou moeten nagaan of haar huidige professionele participanten nog handelen of
beleggen in dezelfde objecten als de beleggingsinstelling.

8.3 Professionele  marktpartij  in  de  zin van  de  Wtk  1992

In de Uitvoeringsregeling van artikel  1  lid 3 Wtk 1992 wordt aangegeven onder welke
omstandigheden en voorwaarden een instelling die, kort gezegd, gelden aantrekt en
vervolgens belegt of uitzet, niet wordt aangemerkt als kredietinstelling in de zin van
de Wtk 1992.394 De Uitvoeringsregeling geeft diverse mogelijkheden. Bij enkele
daarvan is de restrictie opgenomen dat de gelden uitsluitend worden aangetrokken
van  'ondernemingen of instellingen die niet tot het publiek behoren'. De toelichting
vermeldt (in een noot) dat onder 'publiek' vallen: alle ondernemingen en instellingen

393    Op het moment van inwerkingtreding van de (eerste tekst van de) Vrijstellingsregeling was hekend
dat er beleggingsinstellingen bestaan die niet beleggen in effecten. maar bijvoorbeeld in  chepen,
kunstvoorwerpen, onroerende zaken etc. Wanneer de vrijstelling niet voordeze belegging,instellingen
bedoeld was. had dit naar mijn mening duidelijk aangegeven moeten zijn.

394 Zie hoofdstuk 4 § 3.2. e.v.
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die niet behoren tot de professionele partijen op de financiele markten of die niet
behoren tot het concern van de instelling in kwestie. Publiek in de zin van de
Uitvoeringsregeling van artikel  1  lid  3  Wtk  1992 is derhalve synoniem met niet-
professionele beleggers in tegenstelling tot het begrip publiek in artikel 82 Wtk  1992
dat mijns inziens hetzelfde betekent als 'buiten besloten kring' (zie § 6.2.5).
Vervolgens wordt een - niet limitatieve - opsomming gegeven van instellingen die
onder het begrip professionele marktpartij vallen. Het betreffen
- kredietinstellingen, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen, effecten-

en beleggingsinstellingen, voor zover zij (naar het oordeel van DNB) onder
adequaat toezicht vallen;

- nationale overheden en grote internationale en supranationale publiekrechtelijke
organisaties;

-      bedrijven met een geconsolideerd balanstotaal van (een tegenwaarde van) 1
miljard gulden waarvan de effecten genoteerd395 en/of geregistreerd zijn bij de
SEC;

- andere partijen, waaronder treasuries en financieringsmaatschappijen van
concerns, die op professionele basis uit eigen hoofde regelmatig actief zijn op
de financiele markten. 396

Worden de gelden aangetrokken door middel van uitgifte van toonderstukken met
een coupuregrootte van 1 miljoen gulden of meer (of de tegenwaarde daarvan in
vreemde valuta) worden de houders daarvan door DNB als professionele marktpartijen
beschouwd:397 Ook hier wordt, evenals bij de Wte 1995, aan de coupuregrootte (mits
toonderstukken) de aanname verbonden dat sprake is van een professionele belegger.

8.4 Wenselijkheid van hannonisatie

Het blijkt dat de invulling van het begrip 'professionele beleggers'  in de Wte  1995,
de Wtb en de Wtk 1992 slechts in zeer grote lijnen met elkaar overeenkomt en enkele
markante verschillen vertoont. Zo is de coupuregrootte in de Wtb niet, maar in de
Wte 1995 en de Wtk 1992 wel een indicatie, zij het dat in de Wte 1995 een coupure-
grootte van f 100.000,- al voldoende geacht wordt terwijl de Wtk  1992 het tienvoudige

eist. Opvallend is eveneens dat de kring van professionele beleggers voor de
toepassing van de Wtk 1992 enerzijds groter lijkt, maar anderzijds ook weer beperkter
is door de toevoeging bij een aantal instellingen van de voorwaarde dat zij onder

395    Vereist is dat de effecten genoteerd zijn aan van overheidswege erkende effectenbeurzen in een
EU/EER- of G-10-staat of aan door DNB aangewezen effectenbeurzen.

396   Toelichting bij de artikelen 3 en 4 van de 'Regeling tot uitvoering van artikel 1 Wet toezicht
kredietwezen' (Stitaiscourant l\ februari   1993).

397     Circ·ulaire van december  1995 van DNB. p. 2. Zie ook hoofdstuk 4 § 3.2.1.2.
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adequaat toezicht staan. Dit betekent onder andere dat een beleggingsinstelling die
van de vergunningplicht is vrijgesteld en derhalve niet onder toezicht staat, voor de
toepassing  van  de  Wtk 1992 strikt genomen niet onder het begrip professionele
belegger valt, maar wel voor de toepassing van de Wte 1995 en zelfs voor de
toepassing van de Wtb. Opmerkelijk is, tenslotte, dat het begrip in de Wtb als het
ware onbegrensd geworden is doordat niet meer vereist is dat beroeps- of bedrijfsmatig
gehandeld of belegd wordt in effecten, maar in beleggingsobjecten. Bovendien is
onduidelijk of de inhoud van het begrip professionele belegger in de zin  van de Wte
1995 verschilt al naar gelang het gaat om de vrijstelling van de prospectusplicht voor
aanbieders van effecten of om de vrijstelling van een aantal van de gedragsregels
voor effecteninstellingen.

Naar mijn mening dient voor de inhoud van het begrip professionele belegger
een onderscheid aangebracht te worden tussen de aanbieding van effecten en
effectendiensten. Voor de aanbieding van deelnemingsrechten (artikel 4 Wtb) of
andere effecten (artikel 3 Wte 1995) aan professionele beleggers of voor het
aantrekken van opvorderbare gelden van professionele geldgevers (Uitvoeringsregeling
artikel 1 lid 3 Wtk 1992 en artikel 82 Wtk 1992) dienen dezelfde objectieve criteria
te gelden. Allereerst omdat het mijns inziens niet zo mag zijn dat een belegger onder
de ene wet wel en onder de andere wet niet als professionele belegger erkend wordt,
terwijl een verschil niet voortvloeit uit een verschillende doelstelling van die wetten.
Ten tweede omdat, zoals in de volgende hoofdstukken zal blijken, gelijktijdige
toepasselijkheid van twee of meer wetten op een en dezelfde 'marktverrichting'
mogelijk is waarbij het begrip professionele belegger een rol speelt. De objectieve
criteria dienen (a) uitsluitend betrekking te hebben op de 'persoon' van de beleg-
ger/geldgever en (b) eenvoudig vast te stellen zijn. Wanneer gekeken wordt naar een
gemeenschappelijke noemer, dan zouden naar mijn mening de volgende twee criteria
gehanteerd kunnen worden ter afbakening van het begrip professionele belegger:
(1) een minimum omvang aan belegd vermogen waarbij het irrelevant zou moeten
zijn of dit vermogen toebehoort aan een natuurlijk persoon of niet of (2) instellingen
die werkzaam zijn in de financiele sector en onder toezicht staan of daarvan vrijgesteld
zon: kredietinstellingen, effecteninstellingen, beleggingsinstellingen, pensioenfondsen
en verzekeringsmaatschappijen. Wanneer een belegger aan een van deze criteria
voldoet kan hem respectievelijk wordt hem de bescherming van de Wtb en de Wte
1995 respectievelijk de Wtk 1992 onthouden omdat hij professioneel is. De
professionele belegger wordt onder de Wtb en de Wte 1995 alleen dan niet beschermd
indien de aanbieder daadwerkelijk gebruik maakt van de vrijstelling van de prospectus-
plicht respectievelijk de vergunningplicht door zich uitsluitend te wenden tot
professionele beleggers en hij wordt evenmin beschermd onder artikel 82 Wtk  1992
indien en voor zover 'publiek' gelijk zou staan met niet-professionele beleggers (zie
§ 6.2.5). Coupuregrootte respectievelijk omvang van het in te leggen of uit te lenen
bedrag waarbij de al dan niet professionaliteit van de nemer van de effecten of de
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geldgever niet is vast te stellen, is dan niet relevant voor de omschrijving van

professionele belegger, maar wel voor de toepassing van het besloten kring criterium
zoals door mij in § 6.2.4 voorgesteld. Aan de omvang van het te investeren bedrag
wordt dan de aanname verbonden dat de beleggers over relevante kennis beschikken,
hetgeen in mijn visie zou inhouden dat een aanbieding van effecten (waaronder
deelnemingsrechten in een beleggingsinstelling) met een bepaalde minimum cou-
puregrootte plaatsvindt binnen een besloten kring mits het aantal beleggers voldoet
aan het getalscriterium.

Voor de toepassing van de gedragsregels kan een verfijning aangebracht worden
in die zin dat ook andere criteria een rol spelen. Het gaat dan immers om verschillende
effectendiensten die op basis van een overeenkomst worden uitgevoerd en waarbij
ook de mogelijkheid bestaat specifieke afspraken met de belegger te maken zoals

voorgesteld door de FESCO (zie § 8.1). Gelet op de harmonisering die door de FESCO
ter hand genomen is, ligt het voor de hand dat de door de FESCO ontwikkelde criteria
niet alleen als leidraad genomen worden, maar ook door de STE in de NR 99 voor
de toepassing van de gedragsregels geYmplementeerd zullen worden. 398

9            Het begrip 'gekwalificeerde deelneming'

Al  sinds 1952 bestaat voor kredietinstellingen een systeem van preventieve toetsing,
dat wil zeggen dat voor het nemen van een deelneming een verklaring van geen
bezwaar (vvgb) vereist is. Voor effecteninstellingen is het vvgb-systeem in de Wte
1995 geYntroduceerd, terwijl voor beleggingsinstellingen invoering daarvan wordt
overwogen.

399

Artikel  13 Wet toezicht credietwezen 1952 bepaalde dat het duurzaam deelnemen
door een kredietinstelling in een andere onderneming of instelling verboden was

zonder een vvgb van DNB. Overtreding van het verbod had tevens een civielrechtelijk
gevolg in die zin dat de handeling (het nemen van de deelneming) binnen een door
DNB te stellen termijn ongedaan gemaakt moest worden tenzij alsnog een vvgb werd
verleend.41*' In de Wtk 1978 werd het systeem zodanig gewijzigd dat voor een
rechtstreekse of middellijke verwerving door een kredietinstelling van een deelneming
van meer dan 5% een vvgb noodzakelijk werd.4111 Teneinde 'minder gewenste
invloeden in het bankwezen te kunnen beperken' werd het systeem uitgebreid door

398 Zie consider.ins 6 die luidt: 'FESCO members will seek to implement the definitions and standards

set out in this paper in their regulatory objectives and. when possible. in their respective rules. If
a FESCO member does not have the authority to implement a certain definition or standard, it will
commend the definition or standard to its government and to the responsible regulatory authority.'

399 Kantersttikken 11 1995-1996,24 843. nr. 1, p. 9.

4()() Artikel 13 lid 4 Wet toezicht credietwezen 1952 C Smatsb/ad 1 952/35).

4() 1 Artikel 25 lid 1 sub b Wtk 1978.
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opname van een bepaling, inhoudende, kort gezegd, dat degene die meer dan 5%
van de stemmen kon uitbrengen in de algemene vergadering van aandeelhouders
in een kredietinstelling niet bevoegd was zonder een vvgb tot het (doen) uitbrengen
van 66n of meer stemmen dan wel tot het anderszins (doen) uitoefenen van vergelijk-
barezeggenschap.*2 Tegelijkertijd werd ook aan overtreding van deze nieuwe bepaling
een civielrechtelijk gevolg verbonden: nietigheid van de handelingen ((doen)
uitbrengen van stemmen) die verricht waren zonder de vereiste vvgb.403 Tengevolge
van de implementatie van de Tweede Bankenrichtlijn (Tcr)404 in de Wtk 1992 werd
het vvgb-systeem verfijnd. Naar aanleiding van de implementatie van de richtlijn

405
beleggingsdiensten        in  de   Wte   1995   is het vvgb-systeem ook ingevoerd   met
betrekking tot effecteninstellingen met dien verstande dat een vvgb alleen vereist
is wanneer in een effecteninstelling wordt deelgenomen. Zowel de Tcr als de richtlijn
beleggingsdiensten bevatten materieel identieke bepalingen wat betreft gekwalificeer(le
deelnemingen in een krediet- respectievelijk effecteninstelling.406 Aangezien bij de
implementatie van de richtlijn beleggingsdiensten in de Wte 1995 de desbetreffende
bepalingen in de Wtk 1992 'model' stonden,407 is de toelichting bij de in de Wtk 1992
opgenomen bepalingen - die op enkele punten afwijken van de Tcr - ook relevant
voor artikel  16 jo artikel  1  sub f Wte  1995. Een gekwalificeerde deelneming in de
zin van de richtlijnen is

' het  rechtstreeks of middellijk bezitten  van een deelneming  in [de effectenin-
stelling dan wel de kredietinstelling] van ten minste 10% van het kapitaal of van
de stemrechten, dan wel van een deelneming die de mogelijkheid inhoudt een
invloed van betekenis Uit te oefenen op de bedrijfsvoering van [de effectenin-
stelling dan weI de kredietinstelling] waarin wordt deelgenomen.

,408

Het eerste deel - de kernbepaling - ziet op het (in)directe bezit van een deelneming
die ten minste 10% van het kapitaal of de stemrechten vertegenwoordigt. Het tweede
deel omvat ook situaties waarin tengevolge van een deelneming een invloed van
betekenis uitgeoefend kan worden.   In  de Wte 1995/Wtk 1992 wordt onder  een

gekwalificeerde deelneming verstaan:

402      Artikel 25 lid 2 Wtk 1978 (artikel  17 lid 2 in het op 8 december 1970 ingediende Ontwerp van Wet
tot wijziging van de Wtk 1956 (Kamerstukken Il 1970-1971, 1 1 068, nr 3, p. 20)).

403 Artikel 25 lid 9 Wtk 1978.

404 Tweede Richtlijn van de Raad (89/646/EEG)  van 15 december  1989 tot cobrdinatie van de wettelijke
en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden
van kredietinstellingen, alsmede tot wijziging van Richtlijn 77/780/EEG (PbEG L 386,30 december
1989 p. 1-13).

405 Richtlijn 93/22/EEG (vindplaats: zie noot 42).
406     Artikel  11 lid 1 jo artikel 1 sub  10 Ter respectievelijk artikel 9 lid  I jo artikel 1  sub 10 richtlijn

beleggingsdiensten.
407 Artikel 24 jo artikel I  sub m Wtk 1992.

408      Artikel  1  sub  10 Tcr respectievelijk artikel  1  sub 10 richtlijn beleggingsdiensten.
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'een rechtstreeks of middelluk belang van meer dan 5 procent van het geplaatste

aandelenkapitaal van een onderneming of instelling, of het rechtstreeks of middel-
lijk kunnen uitoefenen van meer dan 5 procent van de stemrechten in een
onderneming of instelling, of het rechtstreeks of middellijk kunnen uitoefenen
van een daarmee vergelijkbare zeggenschap in een onderneming of instelling.

E-*8

Het verschil tussen de richtlijnbepalingen en de Wte 1995/Wtk 1992-bepaling is
allereerst het lagere percentage, namelijk 5% in plaats van  10%. Als reden voor de
afwijking werd indertijd aangevoerd dat het, mede met het oog op de 'goede
ervaringen in de toezichtspraktijk alsmede op de voortschrijdende schaalvergroting
in het bedrijfsleven' van belang geacht wordt om bijtijds in de gelegenheid te zijn
een oordeel te vormen over de houder van een gekwalificeerde deelneming.410 Hoewel
door het lagere percentage de 'houders van gekwalificeerde deelnemingen in
kredietinstellingen (..) mogelijk meer beperkt [worden] dan in andere Lid-Staten het

geval is, hetgeen een verstoring van de concurrentieverhoudingen zou kunnen
betekenen', meende de minister dat - gelet op het 'ja, tenzij'-beleid bij het verlenen

van een vvgb - het verschil in percentages in de praktijk materieel nauwelijks
betekenis zou hebben.41'Ten tweede valt op dat ook feitelijke zeggenschap, dat wil
zeggen zonder dat sprake hoeft te zijn van een deelneming van meer dan 5%,

voldoende is. Bij dit laatste werd gedacht aan het inzetten van stromannen, het werken
met stemovereenkomsten met een meer permanent karakter of het beschikken over
het recht om bestuurders te benoemen of te ontslaan. Niet vereist is dat de412

zeggenschap of de invloed van betekenis is, maar dat de zeggenschap vergelijkbaar
is met meer dan 5% stemrechten.

De ten opzichte van de desbetreffende richtlijnen ruime omschrijving van het
begrip gekwalificeerde deelneming in combinatie met de ten opzichte van de BCCI-

richtlijn ruime omschrijving van groep (zie § 10) maken naar mijn mening dat het
onderscheid tussen beide begrippen is vervaagd. Deze vervaging of wellicht zelfs
samenval openbaart zich in de toepassing van de bepalingen die betrekking hebben

op houders van gekwalificeerde deelnemingen en op groepsleden.

10 Het begrip 'groep' in de financiale toezichtswetgeving

Een aantal specifieke effectenrechtelijke bepalingen is van toepassing indien sprake
is van een groepssituatie. Zo zijn er toezichtsregels die de keuze voor een bepaalde

4()9 Artikel I sub f Wte 1995 (artikel I sub m Wtk 1992).

41() Kamerstitkken /1 1991-1992.22 665. nr. 3, p. 29.
411 Kame,·.ittikken // 1991 -1992.22 665, nr. 3. p. 58.

412 Kamers/ukke,i // 1991 -1992,22 665, nr. 3. p. 29/30.
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vennootschapsrechtelijke structuur beYnvloeden dan wel verbieden, zoals het vereiste
van een doorzichtige groepsstructuur en - indien de onder toezicht staande instelling
in een groep is verbonden met een (rechts)persoon op wie het recht van een niet-
EU/EER-staat ('derde'-land) van toepassing is - het vereiste dat het toezicht niet
belemmerd wordt door het recht van dat derde land:13 Ook het vereiste van vermo-

gensscheiding kan nopen tot oprichting dan wel het gebruik maken van afzonderlijke
rechtspersonen voor het bewaren van effecten of het beheren van beleggingsgiro's.

414

Daarnaast gelden stringente regels die bepaalde deelnemingen in een hoekman415

en een bepaalde groepssamenstelling waarvan een hoekman deel uitmaakt,
verbieden.416 Voor de toepasselijkheid van deze en andere regels (waaronder de
rapportage van financiele risico's binnen de groep (zie hoofdstuk 3 § 4.2)) is het dan
ook van belang dat duidelijkheid bestaat omtrent de vraag wanneer sprake is van
een groep in de zin van de Wte 1995 (financieelrechtelijke groepsbegrip) en of dat
groepsbegrip recht doet aan de beoogde werkingssfeer van die regels of normen.
Alvorens hierop in te gaan zal eerst stil gestaan worden bij de functies die het
financieelrechtelijke groepsbegrip vervult.

JO.1 Functies van het financieetrechtelijke  groepsbegrip

Aanvankelijk bevatte de Wte geen afzonderlijke definitie van groep. Bij Nota van
Wijziging is in de Wte  1995 een groepsbegrip ingevoerd dat op een onderdeel afweek

van hetgroepsbegrip in artikel 2:24b BW (vennootschapsrechtelijke groepsbegrip).
417

De afwijking hield verband met het feit dat effecteninstellingen ook natuurlijke
personen kunnen zijn en alleen rechtspersonen en vennootschappen een groep in
de zin van artikel 2:24b BW kunnen vormen:18 De huidige omschrijving van groep
in de zin van de Wte  1995 is ontstaan naar aanleiding van de implementatie van de
BCCI-richtlijn.4'g De directe aanleiding voor het opstellen van de richtlijn vormde
het faillissement in  1991  van de Bank for Credit and Commerce International (BCCD.

413 Artike171id 4 sub e (artikel 11 lid 1 sub e) Wte 1995 jo artikel 18a Bte 1995. Zie ook hoofdstuk 3

§ 4.7.

414     Artikel  16 Bte 1995 jo § 5 NR 99. Zie ook hoofdstuk 3 § 4.4.2. Overigens betekent het hebben van
een dochtervennootschap waarin een specifieke werkzaamheid ingebracht wordt niet dat het
faillissement van de moeder niet ook gevolgen kan hebben voor de dochter. Worden de beheer- of
bewaaractiviteiten ondergebracht in een stichting dan is het 'besmettingsgevaar' niet aanwezig.

415 Een hoekman is een effecteninstelling die op een effectenbeurs met uitsluiting van andere tot die
beurs toegelaten effecteninstellingen een markt onderhoudt in een specifiek financieel instrument.

416    Artikel 21 NR 99. Vergelijk ook Bijlage I Reglement Toegelaten Instellingen AEX-Effectenbeurs
jo AEX-Mededeling 99-015 van 29 januari 1999. Zie ook hoofdstuk 3 § 4.4.1.1.

417 Onder groep werd verstalin: een groep als bedoeld in artikel 24b van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek,
met dien verstande dat een natuurlijk persoon die via een formele of feitelijke zeggenschapsstructuur
invloed kan uitoefenen op de groep, wordt beschouwd deel van die groep uit te maken.

418 PG Wte 1995,1996, p. 194.
419 Richtlijn 95/26/EG (vindplaats: zie noot 44).
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De voornaamste oorzaken van de toezichtsproblemen bij de BCCI lagen besloten
in het feit dat verschillende toezichthouders betrokken waren bij de BCCI (mede
doordat de BCCI twee hoofdvestigingen had) en dat de structuur van de BCCI
ondoorzichtig was (de toezichthouders waren onvoldoende op de hoogte van de
verschillende internationale activiteiten van de BCCI en van de zeggenschapsbanden
tussen de verschillende onderdelen van de BCCI). Ook ontbrak het aan voldoende

informatie-uitwisselingtussende betrokken toezichthouders. De vergunningvereisten
voor een financiele instelling waren, kort gezegd, gesteld zonder rekening te houden

met de groep waarvan een onder toezicht staande instelling deel uit kan maken.420

Met behulp van het financieelrechtelijke groepsbegrip zijn de bevoegdheden van
de financiele toezichthouders versterkt. Naast de reeds onder de Wte bestaande

verplichting dat (1) de nationale toezichthouders 'voor zover noodzakelijk'
samenwerken indien een effecteninstelling deel uitmaakt van een groep waartoe ook

een kredietinstelling, een beleggingsinstelling of een verzekeraar behoort, werden
daaraan toegevoegd (2) de eis van een transparante groepsstructuur ('doorzichtigheids-
eis') en (3) de eis dat het recht van een 'derde land' dat op een groepsonderdeel van
toepassing is het toezicht niet belemmert. Bovendien heeft de STE een
inlichtingenbevoegdheid jegens groepsleden die strafrechtelijk gesanctioneerd is.

421

Ook voor de reikwijdte van deze inlichtingenbevoegdheid is het van belang te weten

wanneer sprake is van een groep en wie daarvan deel uitmaakt. Op de hiervoor
genoemde functies422 van het financieelrechtelijke groepsbegrip wordt hieronder kort

ingegaan.

420 Kamerstukken U 1995-1996, 24 600, nr. 5, p. 2. De richtlijn verplichtte tot invoering van de

doorzichtigheidseis, tot uitbreiding van de mogelijkheden van informatie-uitwisseling, tot invoering
van een actieve informatieplicht van de externe accountant en tot de eis dat de onder toezicht staande

instelling haar de statutaire zetel en haar hoofdbestuur in dezelfde lid-staat hebben.
421 Artikel 29 lid 1 sub g Wte 1995 (zie ook hoofdstuk 5 § 5.1.2).

422    S.M. Bartman en S.F.M. Dorresteijn, Van het Concern, Gouda Quint, Deventer,  3e druk.  1997, p.
46-51, onderscheiden twee functies van het vennootschapsrechtelijke groepsbegrip (artikel 2:24b
BW). Allereerst de facilitaire functie waaronder zij, kort gezegd, verstaan de wettelijke functie voor
het scheppen van vrijstellings- en verlichtingsbepalingen teneinde de economische eenheid van het
concern niet te verstoren of de reguleringskosten binnen het concern te minimaliseren (zoals de
vrijstelling van de inrichting van de jaarrekening en het verlichte regime van de structuurregeling).
De tweede functie die zij onderscheiden is een obligatoire. Het economische groepsbegrip dient om
vorm te geven aan bepaalde doelstellingen van de wetgever, met name met het oog op bescherming
van de belangen van vele betrokkenen, zoals aandeelhouders, werknemers, schuldeisers. Bepaalde

wettelijke verplichtingen worden met behulp van het economische groepsbegrip vormgegeven (zoals
de consolidatieplicht en de verplichting voor in een groep verbonden ondememers tot het instellen
van een groepsondernemingsraad). Zie ook M.J.G.C. Raaijmakers, Over de samenhang tussen normen
en definities in het Nederlandse groepsrecht, NK 1990, p. 5/6.
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10.1.1 Doorzichtigheid

Teneinde een adequaat toezicht uit te kunnen oefenen wordt zowel voor het verkrijgen
als voor het behouden van een vergunning voor het aanbieden of verrichten van
effectendiensten de eis gesteld dat de instelling nietbehoort tot een groep waarbinnen

'de formele of feitelijke zeggenschapsstructuur in zodanige mate ondoorzichtig
is dat deze, naar het oordeel van de toezichthouder, een belemmering vormt voor
het adequaat uitoefenen van toezicht op de instelling. 1423

De zeggenschapsstructuur moet zowel wat de formele als de feitelijke kant betreft
doorzichtig zijn, waarbij met de formele zeggenschapsstructuur gedoeld wordt op
de zeggenschapsstructuur die ingevolge wettelijke en statutaire bepalingen wordt
vormgegeven (bestaande moeder/dochter en verticale en horizontale deelnemingen),
terwijl met de feitelijke zeggenschapsstructuur gedoeld wordt op de besluit-
vormingsstructuur zoals die in de dagelijkse praktijk wordt gehanteerd. Bij dit laatste
gaat het met name om het localiseren van de plaats (binnen een groep) van het
daadwerkelijke beleids- of beslissingscentrum, het in kaart brengen van de wijze
waarop de besluitvormingslijnen lopen en welke besluiten waar en door wie genomen
(kunnen) worden.424 Hoewel de toelichting dit niet stelt, is de doorzichtigheidseis
mijns inziens een voor de toezichthouder belangrijk (hulp)middel in het kader van
de verplichte toetsing of, behalve de bestuurders van de effecteninstelling, ook
betrouwbaar zijn degenen die het dagelijks beleid mede bepalen en/of (in)direct
bevoegd zijn de bestuurders te benoemen of te ontslaan (zie hoofdstuk 3 § 4.1).

De doorzichtigheidseis in relatie tot het huidige financieelrechtelijke groepsbe-
grip is de uitwerking van het in de BCCI-richtlijn opgenomen voorschrift dat bij het
bestaan van 'nauwe banden tussen de financiele onderneming en andere natuurlijke
of rechtspersonen' alleen dan een vergunning verleend wordt 'indien die banden
de juiste uitoefening van de toezichthoudende taken niet belemmeren'.425 Van 'nauwe
banden' in de zin van de BCCI-richtlijn is, kort gezegd, sprake wanneer twee of meer
natuurlijke personen of rechtspersonen verbonden zijn door (a) het rechtstreekse of
middellijke bezit van ten minste 20% van de stemrechten of het kapitaal of (b) een
zeggenschapsband. Onder een zeggenschapsband wordt verstaan de band tussen een
moeder en haar (klein)dochters en tussen groepsmaatschappijen zoals bedoeld in
artikel  1 van de 7e richtlijn betreffende de geconsolideerde jaarrekening426 of een

423    Artikel 7 lid 4 sube(Illid l sub e) Wte 1995 jo artikel 18a Bte 1995.
424    Kamerstukken 11 1993-1994,23 544, nr. 3, p. 9.
425      Artikel 2 Richtlijn 95/26/EC; jo artikel 3 lid 3 Richtlijn 93/22/EEG (richtlijn beleggingsdiensten).
426 De impiementatie van genoemd artikel uit Richtlijn 83/349/EEG heeft geleid tot invoering in boek

2 BW van artikel 2:24b mede in verband met de invoering van de consolidatieplicht (artikel 2:406
BW).
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band van dezelfde aard tussen een natuurlijk persoon of rechtspersoon en de financiele

instelling. Nauwe banden in de zin van de richtlijn bestaan ook wanneertwee of meer

natuurlijke of rechtspersonen via een zeggenschapsband duurzaam verbonden zijn
met eenzelfde persoon.

427

10.1.2 Recht van 'derde'-land

Een andere - eveneens uit de BCCI-richtlijn voorkomende418 -eis voorhet verkrijgen
van een vergunning is dat toepasselijkheid van het recht van een 'derde land', dat
wil zeggen het recht van een ander land dan dat van een EU/EER-staat, op een of
meer natuurlijke of rechtspersonen waarmee de effecteninstelling 'nauwe banden'
heeft geen belemmering vormt voor het adequaat uitoefenen van toezicht op de
effecteninstelling.429 Het enige mij bekende voorbeeld van de 'toezichtbelemmerende'

werking van het recht van een derde-land dat bij de parlementaire behandeling is
gegeven en dat kennelijk zijn oorsprong heeft in de gebrekkige informatie-
uitwisseling(smogelijkheden) in de BCCI-zaak, is de situatie dat het recht van een
derde-land een groepslid verbiedt informatie te verstrekken aan buitenlandse
toezichthouders.430 Een wettelijke belemmering tot het verschaffen van die inlichtingen
die de STE op grond van haar wettelijke bevoegdheid mag inwinnen43 1 bij een

buitenlands - in casu niet-EU/EER - groepslid van de onder toezicht staande

effecteninstelling lijkt mij ook de enige grond te zijn voor het weigeren of intrekken
van een vergunning op grond van de 'toezichtbelemmerende' werking van het recht
van een 'derde'-land. Hierbij moet wel bedacht worden dat na de invoering in de
Wte   1995   van de inlichtingenbevoegheid  van   de STE jegens groepsleden   het
groepsbegrip zodanig gewijzigd is dat eerder een groepsrelatie ontstaat dan ten tijde
van het redigeren van de inlichtingenbevoegdheid (waarschijnlijk) voor ogen stond

(zie § 10.2 en § 10.3).

427    Artikel 2 Richtlijn 95/26/EG. Zie ook het Gemeenschappelijke Standpunt (EG) nr. 24/94 (PbEG C
213.3 augustus  1994, p. 37), waarin benadrukt wordt dat (1)d e definitie van 'nauwe banden'
natuurlijke personen omvat, 'omdat deze een van de factoren in een zeggenschapsband kunnen vormen
en zij tevens een vergunning kunnen krijgen die toegang geeft tot de werkzaamheden van
beleggingsondernemingen [=effecteninstellingen-cgr] of kredietinstellingen', (2) de definitie ook
slaat op dochterondernemingen van dochterondernemingen en op zusterondernemingen die via een
zeggenschapsband duurzaam verbonden  zijn  met een zelfde persoon  en  (3) een zeggenschapsband
bestaat in, kort gezegd, alle gevallen waarin het opstellen van een geconsolideerde jaarrekening op
grond van de wetgeving van een Lid-Staat is voorgeschreven (met andere woorden in alle gevallen
waarin sprake is van een groep in de zin van artikel 2:24b BW).

428 Artikel 2 tweede alinea Richtlijn 95/26/EG.

429 Artikel 18a lid 2 Bte 1995.

430    Kamerstukken 11 1995-1996, 24 600, nr. 3, p. 9. Zie in dit verband ook hoofdstuk 5 § 5.1.2 en § 5.7.
431 Zie artikel 29 lid 1 sub g Wte 1995 (bevoegdheid inlichtingen in te winnen bij degenen die deel

uitmaken van een groep waartoe een effecteninstelling behoort).
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10.1.3 Samenwerking toezichthouders

Wanneer sprake is van een groep waartoe ook een beleggings- of kredietinstelling
of een verzekeraar behoort betekent dit tevens een verplichte samenwerking tussen
de desbetreffende nationale toezichthouders.432 De toezichthouders dienen 'voor zover

noodzakelijk ten behoeve van de uitoefening van het toezicht' samen te werken en
'waar nodig' overleg te plegen en/of samenwerkingsafspraken te maken over het
stellen van gemeenschappelijke regels, over het coordineren van toezichtswerkzaamhe-
den en over het uitwisselen van gegevens.433 De samenwerkingsbepaling is indertijd
in de Wte opgenomen om een wettelijke grondslag te verschaffen voor 'protocol-
achtige' samenwerkingsafspraken tussen de nationale toezichthouders.434 In die tijd

bevatte de Wte nog geen definitie van groep. Kennelijk werd impliciet uitgegaan
van het vennootschapsrechtelijke groepsbegrip.

10.2 Definitie van  het jinancieelrechtelijke groepsbegrip:  eerste onderdeel

De omschrijving van een groep in de zin van de Wte 1995 valt uiteen in twee
onderdelen. In artikel 1 sub g Wte 1995 wordt een groep gedefinieerd als:

'een groep als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek,
met dien verstande dat indien een natuurlijk persoon, rechtspersoon of vennoot-
schap:
1 °. via een formele of feitelijke zeggenschapsstructuur invloed kan uitoefenen

op een of meer andere natuurlijke personen. rechtspersonen of vennootschappen;
of

2°. in een of meer andere rechtspersonen of vennootschappen een deelneming
heeft als bedoeld in artikel 24c van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel,
voor zover het natuurlijke personen betreft, een met een deelneming overeenk-
omende positie,
die natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap tezamen met die andere

natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap dan wel natuurlijke personen,
rechtspersonen of vennootschappen wordt aangemerkt als groep.'

Een groep is, zo blijkt uit de aanhef, allereerst een groep als bedoeld in artikel 2:24b
BW (vennootschapsrechtelijke groepsbegrip). Artikel 2:24b BW omschrijft een groep

435als een economische eenheid waarin rechtspersonen en vennootschappen
organisatorisch zijn verbonden. Het vereiste van een organisatorische verbondenheid

432 Zie artikel 34 Wte 1995.

433 Zie hoofdstuk 5 § 5.9.

434    PG Wte 1995, 1996, p. 333.

435 Hieronder vallen wat de Nederlandse situatie betreft vennootschappen onder firma en commanditaire

vennootschappen.
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veronderstelt dat sprake is van centrale leiding436 die ook door meerdere vennootschap-
pen of rechtspersonen gezamenlijk uitgeoefend kan worden.437 De kenmerken van
een vennootschapsrechtelijke groep zijn derhalve: (1) een samenstel van rechtsper-
sonen en/of vennootschappen die (2) organisatorisch zijn verbonden door uitoefening
van centrale leiding en (3) tezamen een economische eenheid vormen. Over de vraag
of de organisatorische eenheid gebaseerd moet zijn op juridische banden. zoals

samenwerkingsovereenkomsten of (in)directe kapitaaldeelnemingen al dan niet
gecombineerd met contractuele en/of statutaire voorzieningen, of ook kan bestaan
indien de organisatorische verbondenheid slechts feitelijk bestaat, bijvoorbeeld door
een centrale financiering en/of dubbelfuncties in de top, bestaat in de literatuur geen
eensgezindheid.438 Van belang is ook de vraag of de centrale leiding zodanig moet

zijn dat deze zo nodig tegen de wil van de bestuurders van de groepsmaatschappijen
kan worden doorgezet. Het gaat dan om de problematiek of het centraalleiding geven
behoort tot de algemene (bestuurs)plicht van het groepshoofd en de daarmee

samenhangende vraag hoever de instructiebevoegdheid reikt, een vraag waarover
in de literatuur evenmin eensgezindheid bestaat.439 Omdat het vennootschapsrechtelijke

groepsbegrip door economische criteria wordt ingevuld en mede afhankelijk is van
de intentie (ten dienste van de eigen werkzaamheid of als pure belegging) waarmee

44(}in het kapitaal van een andere rechtspersoon of vennootschap wordt deelgenomen,
is het begrip weinig concreet.

Voor de toepassing van de doorzichtigheidseis rijst met name de vraag of het

mogelijk is dat de formele of feitelijke zeggenschapsstructuur binnen een groep in
de zin van artikel 2:24b BW - zijnde het eerste deel van het financieelrechtelijke
groepsbegrip - wel ondoorzichtig kan zijn. Van een groep in de zin van artikel 2:24b
BW is immers pas sprake, nadat onder meer de aanwezigheid van een daadwerkelijke
centrale leiding is vastgesteld. Een daadwerkelijke centrale leiding laat naar mijn

436 Kamerstukken Il 1987-1988, 19 813, nr. 5, p. 4 en M.J.G.C. Raaijmakers, Over de samenhang tussen

normen en definities in het Nederlandse groepsrecht, NV, 1990, p. 4 e.v. Zie over het groepsbegrip
van artikel 2:24b BW onder meer: S.M. Bartman en A.F.M. Dorresteijn, Van het Concern. Gouda
Quint, Deventer, 3e druk,  1997. p. 40-51. F.K. Buijn en P.M. Storm. BVen NK  Kluwer.  1998. nrs
1.6.5 en 1.6.6: J.M.M. Maeijer, Vertegenwoordiging en rechtspersoon, Asser 2/[H, Tjeenk Willink.
Zwolle,  1994, nr. 608: P. van Schilfgaarde, Van de BVen de NV, Gouda Quint, 1998, nr.  12.

437 M.J.G.C. Raaijmakers, Over de samenhang tussen normen en definities in het Nederlandse groepsrecht,
NV, 1990, p. 5.

438    Zie de literatuur vermeld bij S.M. Bartman en A.F.M. Dorresteijn, Van het Concern, Gouda Quint.
Deventer, 3e druk, 1997, p. 45.

439      Zie over de diverse meningen in de literatuur onder meer: S.M. Bartman en A.F.M. Dorresteijn Van

het Concern, Gouda Quint, Deventer. 3e druk, 1997, hoofdstuk 1.3, F.K. Buijn en P.M. Storm, BV
en NK Kluwer, 1998. nr 17.4: C.M. Grundmann-van de Krol. Geschillen tussen moeders en dochters.
Dossier Advies.  1994, p.  31-37, L.G.H.J. Houwen. Aanspraketilkheid in concernverhoudingen. Serie

Monografieen vanwege het Van der Heijden Instituut, deel 42, Kluwer, 1993, p 781-795: M.J.G.C.
Raaijmakers, Overde verhouding tussen plicht en bevoegdheid van de moedermaatschappij tot centrale
leiding van de groep, Beschouwingen over concernfinanciering. Kluwer, Deventer, 1993. p. 33-60.

440 Pitio/Raaijmakers, Vennootschaps- en Rei·htspersonenrecht. Ae druk, Gouda Quint, 2000, § 1.122.
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mening nauwelijks of geen ruimte voor het oordeel dat de zeggenschapsstructuur
ondoorzichtig is. Met andere woorden, een groep in de zin van artikel 2:24b BW
zal mijns inziens altijd voldoen aan de doorzichtigheidseis. Bovendien dient uit de
geconsolideerde jaarrekening te blijken om welke groepsonderdelen het gaat,41 althans
indien het groepshoofd onderworpen is aan titel 9 van boek 2 BW dan wel aan
soortgelijke bepalingen. Het vennootschapsrechtelijke groepsbegrip vervult daar-
entegen wel een duidelijke functie met betrekking tot de toetsing van de 'toezichtbe-
lemmerende' werking van het recht van een derde-land waaraan een groepslid is
onderworpen en met betrekking tot de verplichte samenwerking tussen de nationale
toezichthouders.

JO.3 Definitie van het financieelrechtelijke  groepsbegrip:  tweede  onderdeel

Met de uitbreiding van het groepsbegrip - het tweede deel van de omschrijving in
artikel 1 sub g Wte 1995 - die noodzakelijk was teneinde te voldoen aan de
omschrijving van 'nauwe banden' in de BCCI-richtlijn (zie § 10.1), is beoogd, zo
stelt de toelichting, ook natuurlijke personen en niet-geconsolideerde deelnemingen
als bedoeld in artikel 2:24c BW, te omvatten.

'De Wet financiele conglomeraten [=wet waarbij  de Wtk  1992 en Wtv  1993  is
gewijzigd-cgr] gebruikt evenwel niet de term 'nauwe banden'. maarde formulering
'groep. waarbinnen de formele of feitelijke zeggenschapsstructuur in zodanige
mate ondoorzichtig is dat deze naar het oordeel van ..(toezichthouder), een
belemmering vormt  voor het adequaat uitoefenen van toezicht  (..)'.  Deze
formulering sluit goed aan bij de essentie van de omschrijving van 'nauwe banden'
in de richtlijn, aangezien met het begrip 'groep' wordt geduid op een samenstel
van juridisch zelfstandige ondernemingen onder centrale leiding. Wel bestaat
er enig verschil tussen de door de richtlijn gebruikte omschrijving 'nauwe banden'
en de in de Wet financiele conglomeraten gebruikte omschrijving van 'groep'.
Een verschil met de richtlijn is dat de omschrijving van 'groep' in het Burgerlijk
Wetboek slechts rechtspersonen en vennootschappen omvat, terwijl de omschrij-
ving van 'nauwe banden' ook natuurlijke personen omvat. In dit opzicht is de
huidige formulering van 'groep' dus te beperkt. Een ander verschil is dat indien
een deelneming niet is geconsolideerd in de groep de onderneming waarin wordt
deelgenomen niet tot de groep wordt gerekend. Derhalve wordt voorgesteld de
omschrijving van het begrip 'groep' voor de financiele toezichtswetten uit te
breiden met natuurlijke personen en de deelneming.

·442

441 Zie artikel 2:414 BW.

442       PG  Wte  / 995,   1996, p. 166/167.
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De gekozen formulering van de onder  1 '  en 2 ° vermelde situaties is echter minder
duidelijk dan de toelichting doet vermoeden. Diverse vragen rijzen, bijvoorbeeld
hoe een natuurlijk persoon via een zeggenschapsstructuur invloed kan uitoefenen

op een andere natuurlijke persoon of hoe een (rechts)persoon  'een met een deelneming
overeenkomende positie' in een natuurlijke persoon kan hebben en, last but not least,
beantwoordt de formulering aan het beoogde doel?

Is het vennootschapsrechtelijke groepsbegrip soms al een moeilijk te hanteren

(maar door literatuur en praktijk nader vormgegeven) begrip,443 voor het financieel-
rechtelijke groepsbegrip geldt dit in versterkte mate. Wanneer de twee genoemde

situaties nader bekeken worden dan valt een aantal punten op. In de eerste situatie,
te weten

'indien een natuurlijk persoon, rechtspersoon of vennootschap:
via een formele of feitelijke zeggenschapsstructuur invloed kan uitoefenen op
een of meer andere natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen,
wordt die natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap tezamen met die
andere natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap dan wel natuurlijke
personen, rechtspersonen of vennootschappen aangemerkt als groep'

is derhalve sprake van een groep wanneer een natuurlijk persoon, rechtspersoon of
vennootschap via een formele of feitelijke zeggenschapsstructuur invloed kan

uitoefenen op een of meer andere natuurlijke personen, rechtspersonen of vennoot-

schappen. Niet aangegeven is aan welke minimale omvang de invloed moet voldoen.
Wellicht kan hier, aanhakend bij de Wmz 1996. het Fondsenreglement AEX en de
omschrijving van gekwalificeerde deelneming in de Wte 1995. uitgegaan worden
van een invloed van meer dan 5% voor zover feitelijke invloed al meetbaar is en zich

laat vertalen in een percentage.444 De keuze in deze regelingen voor een benedengrens

443 Zie in dit verband ook P.M. Storm, Stoeien met dochters, worstelen met groepen, Tot rermaak van

Slagter. Kluwer,  Deventer,  1988,  die op p.  297  opmerkt:'zolang het begrip  "groep"  en dus

"groepsmaatschappij" - zo gebrekkig gedefinieerd is als in art. 24b zal er in een niet onaanzienlijk
gevallen onzekerheid bestaan of een bepaalde rechtspersoon of vennootschap wel of niet in de
consolidatie betrokken moet worden. Met deze rechtsonzekerheid is niemand gebaat.' Anders: M.J.G.C.
Raaijmakers. Over de samenhang tussen normen en definities in het Nederlandse groepsrecht, NV,
1990, p. 3-9 en Over de verhouding tussen plicht en bevoegdheid van de moedermaatschappij tot

centrale leiding van de groep, Beschou,vingen over concernfinanciering. Kluwer, Deventer. 1993,
p. 33-60.

444      Zie de eerste drempel (5%) voor de meldingsplicht op grand van de Wmz  1996. de vermelding van
grootaandeelhouders (houders van 5% of meer) in het toelatingsprospectus op grond van het
Fondsenreglement AEXendeomschrijvingvangekwalificeerdedeelneming(deelneming/zeggenschap
van meer dan 5%) in de Wte 1995. In al deze situaties is naar beneden toe afgeweken van de 'Europese'
percentages en is gekozen voor een percentage van 5. Zo is
(a) via een amendement en in navolging van het advies van de SER (die aanvoerde dat in de

Nederlandse verhoudingen door de lage opkomsten in algemene vergaderingen van aandeelhou-
ders het met een betrekkelijk bescheiden aandelenpakket mogelijk kan zijn be/angrijke
zeggenschap uit te oefenen) een benedengrens van 5% in de Wmz (thans Wmz 1996)
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van 5% is gebaseerd op de gedachte dat in de Nederlandse verhoudingen bij een
dergelijk percentage al sprake is van invloed. De invloed hoeft niet uitgeoefend te
worden. Voldoende is dat invloed uitgeoefend kan worden 'via een formele of
feitelijke zeggenschapsstructuur'.  In dit laatste lijkt de eis besloten te liggen dat de
invloed niet ad hoc maar structureel - in de zin van duurzaam van aard - is.445 Met
andere woorden, wanneer invloed uitgeoefend kan worden op andere natuurlijke
personen, rechtspersonen of vennootschappen vormt degene die die invloed kan
uitoefenen samen met de natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen
waarop die invloed uitgeoefend kan worden een groep. In plaats van de twee
belangrijke kenmerken van het vennootschapsrechtelijke groepsbegrip (daadwerkelijke
centrale leiding en economische eenheid) is (structurele) invloed zonder de eis dat
deze invloed daadwerkelijk uitgeoefend wordt het enige en doorslaggevende criterium
voor het financieelrechtelijk groepsbegrip onder 1 °

gelezen in samenhang met de
aanhef van artikel  1  sub g Wte  1995.
De hveede situatie, te weten

'indien een natuurlijk persoon, rechtspersoon of vennootschap:
in een of meer andere rechtspersonen of vennootschappen een deelneming heeft
als bedoeld in artikel 24c van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel, voor
zover het natuurlijke personen betreft, een met een deelneming overeenkomende

opgenomen, terwijl de desbetreffendeEuropese Richtlijn 88/627/EEG (PbEG L348, 17.12.1988,
p. 62-65) een benedengrens heeft van 10% (zie in dit verband onder meer Kamerstukken 11
1989-1990.21 492, nr. 5. p. 4);

(b)    in artikel 3.2.7 schema A bij het Fondsenreglement AEX de verplichting opgenomen in het
toelatingsprospectus te vermelden welke (voorzover de uitgevende instelling daarvan op de
hoogte is) aandeelhouders direct of indirect 5% of meer in de uitgevende instelling bezitten,
terwij 1 schema A bij de Europese toelatingsprospectusrichtlijn 80/390/EEG (PbEG  L  100,
17.4.1980, p. 1-26) in artikel 3.2.7 voorschrijft dat de Lid-staten het percentage niet hoger mogen
vaststellen dan 20% (vergelijk ook de toelatingscriteria Officiele Markt AEX-Effectenbeurs
waar houders van ten minste 5% aangemerkt worden als grootaandeelhouders (AEX mededeling
98-096 p. 1 jo bijlage punt 4): en

(c)     een gekwalificeerde deelneming in de zin artikel 1 sub f Wte 1995 respectievelijk artikel I
sub m Wtk 1992 een (in) directe kapitaaideelneming of zeggenschap van meer dan 5%, terwijl
de desbetreffende Europese richtlijnen 93/22/EEG (PbEG 1 141, 11 juni 1993, p. 27-46) en
89/646/EEG (PbEG L 386,30 december 1989, p.  1-13) in beginsel uitgaan van 10% (zie hierna
§ 4.1).

445   Vergelijk ook de omschrijving van 'nauwe banden' in de BCCI-richtlijn met name het via een
zeggenschapsband duurzaam verbonden zijn met eenzelfde persoon (zie hiervoor § 10.1) en
Kamersmkken H 1995-1996,24 600, nr. 5, p. 4 waar over het element 'duurzaam'  in de BCCI-richtlijn
wordt opgemerkt: 'De richtlijn geeft niet uitdrukkelijk aan wat onder duurzaam moet worden verstaan.
Artikel 2, eerste lid, laatste alinea, van de richtlijn geeft echter wel een indicatie. Eenzelfde verhouding
als die welke bestaat tussen een moeder- en een dochteronderneming wordt in ieder geval als zodanig
aangemerkt. Aldus beschouwd is een incidentele relatie of verbintenis tussen twee of meer natuurlijke
personen of rechtspersonen voor een bepaald project onvoldoende. Veelal zal aan dergelijke relaties
een samenwerkingsovereenkomst ten grondslag liggen, maar een absoluut vereiste daartoe wordt
niet gesteld. Het zich feitelijk aldus gedragen zal ook kunnen leiden tot de aanname van het bestaan
van een duurzame zeggenschapsband. Dit zal van geval tot geval moeten worden beoordeeld met
inachtneming van alle relevante omstandigheden.'
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positie, wordt die natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap tezamen
met die andere natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap dan wel
natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen aangemerkt als groep'

ziet op het hebben door een natuurlijk persoon, rechtspersoon of vennootschap van
een deelneming in de zin van artikel 2:24c BW in een of meer andere rechtspersonen
of vennootschappen of, voor zover het natuurlijke personen betreft, een met een
deelneming overeenkomende positie. Van een deelneming in de zin van artikel 2:24c
BW is allereerst sprake indien, al dan niet via of samen met dochtermaatschappijen,
kapitaal verschaft wordt (objectief criterium) teneinde met die rechtspersoon duurzaam
verbonden te zijn ten dienste van de eigen werkzaamheid (subjectief criterium). Aan
het vereiste van duurzaam verbonden zijn ten dienste van de eigen werkzaamheid
- dat voor een groot deel overeenkomt met het economische criterium van artikel
2:24b BW en dat mijns inziens impliceert dat de kapitaalverschaffer een zekere
bemoeienis heeft met de rechtspersoon waarin (in)direct wordt deelgenomen - is
niet voldaan wanneer de deelneming uitsluitend als belegging wordt aangehoudent*
Een verschil met de eerste situatie - het via een formele of feitelijke
zeggenschapsstructuur kunnen uitoefenen van invloed - lijkt derhalve niet of
nauwelijks aanwezig te zijn. Indien 20% of meer van het geplaatste kapitaal wordt
verschaft 'wordt het bestaan van een deelneming vermoed,' aldus artikel 2:24c lid
1 BW. Bij het enkele verschaffen van kapitaal. mits 20% of meer, zal - wat de
doorzichtigheidseis betreft - gekeken moeten worden of op grond van die kapitaal-
deelneming zeggenschap uitgeoefend kan worden. Indien de kapitaalverschaffer
zeggenschap kan uitoefenen, voegt ook deze situatie niets wezenlijks toe aan de onder
1 ° vermelde situatie.  Is aan de deelneming geen (overeenkomstig percentage) zeggen-
schap verbonden, zoals dat bijvoorbeeld het geval is bij certificaten van aandelen,
dan is een dergelijke deelneming voor de toetsing aan het vereiste van een doorzichtige
zeggenschapsstructuurnietrelevant. Voordetoetsingaan de 'toezichtbelemmerende'

werking van het recht van een 'derde'-land - zo dat recht op de houder van de
deelneming van toepassing is - lijkt deze deelneming die slechts kwalificeert als een

belegging evenmin relevant, ook al zou de houder van de 'invloedloze' deelneming
door het recht waaraan hij is onderworpen geen inlichtingen aan de STE mogen
verstrekken. De behoefte van de STE aan inlichtingen zal nagenoeg niet aanwezig
zijn.447 Bovendien dient die houder voor het nemen en houden van de deelneming

446     Zie onder meer J.M.M. Maeijer. Vertegenwoordiging en rechtspersoon, Asser 2/In, Tjeenk Willink.
Zwolle, 1994, nr. 613 en M.J.G.C. Raaijmakers, Over de samenhang tussen normen en detinities
in het Nederlandse groepsrecht, NK  1990, p. 4 alsmede Pitlo/Raaijmakers, Vennootschaps- en
Reclitspersonenrecht, Gouda Quint, 4e druk, 2000, §  1.122.

447 Zie ook PG  me  1995,   1996.  p.  167:  'In dit kader zal een loutere beleggingsdeelneming waarbij  geen

zeggenschap wordt uitgeoefend, slechts bij hoge uitzondering relevant zijn aangezien hieruit in het
algemeen geen belemmering voor de uitoe fening van het toezicht zal voortvloeien.'
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een verklaring van geen bezwaar te hebben waarbij zijn betrouwbaarheid door de
STE getoetst wordt en waarvoor de nodige gegevens verstrekt zullen moeten worden
(zie § 9 jo hoofdstuk 3 § 8). Ook voor de verplichte samenwerking tussen nationale
toezichthouders lijkt de als pure belegging aangehouden deelneming geen betekenis
te hebben, tenzij impliciet uitbreiding beoogd zou zijn - hetgeen ik zeer betwijfel
en waarvoor ik ook geen aanwijzingen heb kunnen vinden - van de situaties waarin
de toezichthouders moeten samenwerken.

10.4 Financieelrechtelijke groepsbegrip in relatie het begrip gekwalificeerde
deelneming

De vraag dringt zich op of de toevoeging met de hiervoor genoemde twee situaties

een aanvuUing is op het vennootschapsrechtelijke groepsbegrip of een verruimende
vervanging. Het al dan niet door middel van een kapitaaldeelneming structureel
kunnen uitoefenen van invloed door een natuurlijk persoon, rechtspersoon of
vennootschap of het verschaffen van 20% of meer kapitaal zonder zeggenschap lijken
de enige relevante kenmerken van het financieelrechtelijke groepsbegrip die door
de toevoeging zijn overgebleven. Dit betekent dat zeer snel sprake is van een
financieelrechtelijke groep en dat een instelling, althans volgens dit begrip, tot
meerdere groepen kan behoren.448 De in de vorige paragrafen weergegeven analyse
leidt tot de mijns inziens merkwaardige conclusie dat het begrip groep in de Wte 1995
in materiele zin grote gelijkenissen vertoont of zelfs overeenkomt met een gekwalifi-
ceerde deelneming (zie hiervoor § 9). Immers, wanneer iemand rechtstreeks of
middellijk
-       een belang heeft van meer dan 5% van het geplaatste kapitaal in de instelling;

of

-      meer dan 5% van de stemrechten in de instelling kan uitoefenen; of
-        een daarmee vergelijkbare zeggenschap (via stromannen. stemovereenkomsten

of anderszins)449 in de instelling kan uitoefenen

is sprake van een gekwalificeerde deelneming in de zin van de Wte 1995. Een ieder
die een gekwalificeerde deelneming heeft, voldoet mijns inziens tevens aan het
criterium dat via een formele of feitelijke zeggenschapsstructuur invloed uitgeoefend

448    Voorbeeld: de aandelen van instelling X worden gehouden (a) voor 51% door rechtspersoon A, (b)
voor 24 % door B en (c) voor 25% door C. X en A, X en B alsmede X en C warden elk aangemerkt
als groep (X behoort in casu tot drie verschillende groepen). Voorstelbaar is dat A deel uitmaakt van
een groep (Y) in de zin van artikel 2:24b BW waar Y aan het hoofd staat en dat B voor  1 00% wordt
gehouden door een natuurlijke persoon Z. In dat geval is X evenals A een groepsmaatschappij van
Y alsmede groepsmaatschappij van de groep waar Z aan het hoofd staat. C. Y en Z vormen tezamen
het 'college' dat aan het hoofd staat van de groepen waartoe X behoort.

449 Vergelijk Kamerstukken 11 1991-1992, 22 665, nr. 3, p. 29/30
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kan worden in de instelling in kwestie en vormt derhalve tezamen met die instelling
en - indien het een middellijke deelneming of zeggenschap betreft - met de
rechtspersonen en/ofvennootschappen via welke de deelneming gehouden respectieve-
lijk de zeggenschap uitgeoefend kan worden, een 'groep' in de zin van de Wte 1995.
Kan de houder in kwestie tevens invloed uitoefenen in andere (rechts)personen of
vennootschappen, dan behoren ook die tot de 'groep'. De enige situatie waarin de

gelijkstelling met een gekwalificeerde deelneming niet opgaat is het geval dat aan
de deelneming geen enkele zeggenschap verbonden is en de deelneming minder

bedraagt dan 20%. In dat geval is immers wel sprake van een gekwalificeerde
deelneming, maar doet zich noch de situatie onder l ° voor (er kan geen invloed
uitgeoefend worden) noch de situatie onder 2 °  voor (er is geen deelneming in de
zin van artikel 2:24c BW), zodat niet voldaan is aan de omschrijving van een groep
in de zin van de Wte 1995.

Opvallend is dat in het kader van de voorwetenschapswetgeving aanvankelijk
een groepsbegrip geYntroduceerd was dat bij deze conclusie aansloot, hoewel de
functie van dit groepsbegrip uiteraard een andere is, te weten vereenvoudiging van
de controle op de naleving van het verbod effectentransacties te verrichten wanneer
over voorwetenschap wordt beschikt. In de Ministeriele regeling ter uitvoering van
onder meer artikel 46b lid 3  sub c Wte  1995 werd onder groep verstaan:

'een groep als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek,
met dien verstande dat indien een rechtspersoon of vennootschap een gekwalifi-
ceerde deelneming heeft in een andere rechtspersoon of vennootschap, die
rechtspersoon of vennootschap tezamen met die andere rechtspersoon of
vennootschap wordt aangemerkt als groep.

5450

In de Regeling melding en reglementering transacties in effecten 1999 komt dit
groepsbegrip niet meer voor zonder dat in de toelichting iets is opgemerkt over deze
wijziging.

451

10.5 Wensetijkheid beperking jinancieelrechtelijk groepsbegrip en (her)invoe-
ring vennootschapsrechte[ijk groepsbegrip

Het hanteren van een ander dan het vennootschapsrechtelijke groepsbegrip kan
noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld omdat het wenselijk is een specifieke constellatie

te regelen, in het bijzonder wanneer beoogd is (a) normen die in beginsel slechts

450    Artikel 1 sub f Ministeriele regeling van 15 december 1998 ter uitvoering van onder meer artikel
46b lid 3 sub c Wte 1995 (Staatscourant 8 januari 1999).

451 Regeling melding en reglementering transacties in effecten  1999 d.d. 29 juni 1999. Staatscoicrant

1999/122.
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gelden voor boek 2-rechtspersonen ook te laten gelden voor natuurlijke personen
of vennootschappen en/of (b) normen die berusten op doorslaggevende invloed binnen
een groep uit te breiden tot deelnemingen van minder dan 50% of zelfs tot
participaties/beleggingen van minder dan x%. Vereist is dan wel dat een specifiek
groepsbegrip uitsluitend gereserveerd wordt voor de toepassing van die bepalingen
of normen die voor die constellatie een functie hebben.452 Een - van het
vennootschapsrechtelijke groepsbegrip afwijkend - groepsbegrip zou mijns inziens
alleen gehanteerd moeten worden voor de doorzichtigheidsnorm en de 'toezichtbelem-
merende' werking van het recht van een 'derde'-land hoewel ik meen dat deze normen
op een andere en betere wijze in de wet neergelegd kunnen worden. Zou de weg via
het groepsbegrip desondanks de voorkeur verdienen, dan zou dit afwijkende
groepsbegrip beter aan moeten sluiten op de omschrijving van nauwe banden in de
BCCI-richtlijn waarbij het accent ligt op zeggenschap/deelneming van ten minste
20% (zie § 10.1), zodat aan de richtlijnverplichtingen is voldaan. Met het oog op
die twee normen is een groepsbegrip geYntroduceerd dat zich slecht of in het geheel
niet leent voor de andere doelen waarvoor een groepsbegrip in de toezichtspraktijk
noodzakelijk is, namelijk toezicht op groepen in de betekenis van artikel 2:24b BW.
Het vennootschapsrechtelijke groepsbegrip zou dan ook (weer) gehanteerd moeten
worden voor al die bepalingen waarbij aanvankelijk - al dan niet impliciet - uitgegaan
werd van toepasselijkheid op een groep of een groepsmaatschappij in de zin van artikel
2:24b BW. De functie van het (financieelrechtelijke) groepsbegrip moet helder zijn.
Niet alleen dient duidelijkheid te bestaan welke doel(en) nagestreefd worden (ratio),
maar ook welke inhoud een bepaald begrip heeft. Vage criteria, zoals invloed, zonder
nadere aanduiding wat daaronder exact verstaan moet worden of zonder dat concrete
aanknopingspunten gegeven worden, scheppen rechtsonzekerheid. Uitbreiding van
het vennootschapsrechtelijke groepsbegrip met natuurlijke personen mag dan in theorie
noodzakelijk zijn omdat voor effecteninstellingen de rechtspersoonlijkheid of de
rechtsvorm van een vof of cv (nog) niet als eis geldt, maar mist mijns inziens
praktische betekenis. Gelet op de vermogenseisen en de eis van een tweehoofdige
leiding zal een effecteninstelling meestal in een van beide categorieen vallen, zeker
wanneer het gaat om vennootschapsrechtelijke structuren waarbij een effecteninstel-
ling betrokken is. Als het er om gaat een of meerdere normen mede van toepassing
te laten zijn op die natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen die wel
een betrokkenheid (financieel/zeggenschap) hebben in een groep waarvan een
effecteninstelling deel uit maakt maar zelf geen groepsmaatschappij zijn in de zin
van artikel 2:24b BW, dan lijkt het mij duidelijker indien dat ook met zoveel woorden
uit de desbetreffende bepalingen naar voren komt. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door

452     Vergelijk het begrip dochtermaatschappij in de zin van artikel I lid 1 sub d Wmz 1996 (zie hoofdstuk
2 noot 237).
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te bepalen dat 'op een natuurlijk persoon, rechtspersoon of vennootschap die een

gekwalificeerde deelneming heeft (van 5%, 10% of x%) in een of meerdere

groepsmaatschappijen van de groep waarvan de effecteninstelling deel uit maakt,

de normen x, y en z tevens van toepassing zijn'.

11           Conclusie en opzet hoofdstukken 2 tot en met 6

De reikwijdte van de effectenwetgeving is groot door de ruime omschrijving van
het begrip 'effecten', de ruime uitleg  van het effectenrechtelijk aanbod  en  de
restrictieve betekenis van het begrip 'besloten kring'. Bovendien strekt de effectenwet-

geving zich ook voor een deel uit buiten het Nederlands grondgebied doordat het

begrip 'in of vanuit Nederland' deel uitmaakt van diverse verbodsbepalingen. In dit
eerste hoofdstuk is getracht de inhoud van de kernbegrippen en enkele andere voor
de toepassing van de effectenwetgeving van belang zijnde begrippen te analyseren
en de knelpunten bloot te leggen. Naar aanleiding daarvan zijn enkele voorstellen
geformuleerd die naar mijn mening kunnen leiden tot vermindering of verzachting
van de geconstateerde knelpunten. Deze voorstellen behelsen (1) het invoeren van
twee aan de verschillende doelstellingen van de Wte 1995 gerelateerde effectenbegrip-
pen en het loslaten van de gedachte dat overeenkomsten met het karakter van
geldlening of van spel en weddenschap ook onder de Wte 1995 zouden moeten vallen,
(2) het 'oprekken' van het begrip 'besloten kring' door daaronder ook te laten vallen
een kleine groep personen die geen juridisch objectiveerbare relatie hebben met de
aanbieder (getalscriterium) in combinatie met een minimum- en maximumbedrag
van de effectentransacties, zodat 'over'-regulering wordt voorkomen, (3) het laten
vervallen van het terminologische verschil tussen enerzijds het begrip 'besloten kring'
in de Wte  1995  en de Wtb en anderzijds het begrip 'publiek'  in de Wtk 1992, opdat
duidelijk tot uiting komt dat de betekenis van beide termen gelijk (zouden moeten)
zijn, (4) het opnemen in de Wte  1995 van uitsluitend procedure- en informatievoor-
schriften met betrekking tot het openbare bod op effecten die buiten een besloten

kring al dan niet ter beurze bij uitgifte zijn aangeboden en geplaatst, (5) het zodanig
beperken van de werkingssfeer van de effectenwetgeving dat niet met behulp van
(de uitleg van) het begrip 'in of vanuit Nederland' buitenlandse nevenvestigingen
van in Nederland gevestigde instellingen wier effectentransacties geen enkel gevolg
hebben in Nederland onder de reikwijdte van de Nederlandse financiele wetgeving
vallen, (6) het in de Wtb opnemen van een bepaling die antwoord geeft op de vraag
hoe aan de door artikel 5 lid 2 sub c Wtb voorgeschreven eis van vermogensscheiding
bij een beleggingsfonds voldaan kan worden, (7) het stroomlijnen van de inhoud
van het begrip 'professionele beleggers'  in de Wte  1995, de Wtb en de Wtk  1992
en (8) het (opnieuw) invoeren in de financiele wetgeving van het vennootschapsrechte-

lijke groepsbegrip daar waar een groep in de zin van artikel 2:24c BW bedoeld wordt
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en het in de wet opnemen van een bepaling waaruit blijkt welke normen (zouden
moeten) gelden voor andere (rechts)personen dan groepsmaatschappijen in de zin
van artikel 2:24b BW die wel bij de groep betrokken zijn.

In de hierna volgende hoofdstukken worden de aan voortdurende wijziging
onderhevige regels van het Nederlandse beurs- en effectenrecht in kaart gebracht
teneinde de bouwstenen aan te dragen voor verder onderzoek op dit terrein. Die opzet
verhindert op elk van de zeer snel in aantal en omvang toegenomen regels diep in

te gaan. Wel echter zal bij een aantal regels kritische kanttekeningen geplaatst worden
als (verdere) aanzet tot discussie over bijvoorbeeld de vraag of (1) het resterende
verschil in toezichtswetgeving tussen beurs- en buitenbeurs dient te vervallen, (2)
welke relatie bestaat tussen de publicatieverplichtingen voor uitgevende instellingen
op grond van de Wte 1995 en titel 9 van boek 2 BW, (3) de spanning tussen de
omschrijving van effecteninstelling (verrichten van effectendiensten) en de
verbodsbepaling van artikel 7 Wte 1995 (aanbieden of verrichten van effectendiensten)
weggenomen moet worden, (4) nader onderzocht zou moeten worden of de
bevoegdheid van de STE om ingrijpende (gedrags)regels voor te schrijven gedragen
wordt door het Bte 1995 respectievelijk artikel  11  Wte  1995, (5) uniformering van
het vvgb-systeem voor groepssituaties met financiele instellingen uit twee of meer
sectoren noodzakelijk is met het oog op de samenwerking tussen de toezichthouders,
(6) de afbakening tussen artikel 82 Wtk  1992 en de artikelen 3 en 7 Wte  1995
duidelijker getrokken zou moeten worden en (7) het concernbegrip in de Uitvoerings-
regeling van artikel  1  Wtk 1992 vervangen dient te worden  door een 'moeder met
een of meer dochtermaatschappijen'.

De opzet van de hoofdstukken 2 tot en met 6 is dat per (markt)partij wordt
beschreven welke (semi-)publiekrechtelijke regels in welke situaties van toepassing
zijn. Uitgangspunt in Hoofilstuk 2 is een instelling die effecten uitgeeft en aanbiedt
buiten een besloten kring in of vanuit Nederland. Hierbij wordt een onderscheid
gemaakt tussen (1) instellingen die voor de uit te geven effecten toelating tot een
erkende effectenbeurs in Nederland aanvragen (beursgenoteerde instellingen), (2)
instellingen die buiten een besloten kring in of vanuit Nederland gelden of andere

goederen vragen ter collectieve belegging en effecten (deelnemingsrechten) uitgeven
(beleggingsinstellingen) en (3) instellingen die niet vallen onder de omschrijving
van beleggingsinstelling en die in of vanuit Nedertand buiten een besloten kring bij
uitgifte effecten aanbieden waarvoor geen beursnotering op een erkende effectenbeurs
in Nederland wordt aangevraagd. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een paragraaf
over de aanbieding van reeds uitgegeven effecten. Vervolgens worden in Hoofdstuk
3 de effecteninstellingen - zijnde de effectenbemiddelaars en vermogensbeheerders
die in of vanuit Nederland hun effectendiensten beroeps- of bedrij fsmatig aanbieden
of verrichten - behandeld. Ingegaan wordt op de vraag wanneer een vergunning
noodzakelijk is, welke eisen gelden om een vergunning te verkrijgen en te behouden
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en welke eisen gesteld worden aan diegenen die een deelneming nemen in een
effecteninstelling (aandeelhouders van de effecteninstellingen). in Hoofdstuk4 wordt
een overzicht gegeven van een aantal regelingen die niet specifiek gericht zijn op
de in de hoofdstukken 2 en 3 beschreven activiteiten (aanbieden van effecten,
bemiddelen bij effectentransacties en vermogensbeheer), maar die daarop wel van
toepassing kunnen zijn. De taken en bevoegdheden van de toezichthouders komen

in hoofdsmk 5 aan de orde. Hierbij worden de diverse bevoegdheden jegens de onder
toezicht staande instellingen enjegenscollega-toezichthouders besproken. Het laatste

hoofdstuk, hoofdstuk 6. geeft een overzicht van de civielrechtelijke gevolgen van
overtreding van de in de voorgaande hoofdstukken beschreven regels.
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HOOFDSTUK 2

Effectenuitgevende instellingen, beleggingsinstellingen
en andere aanbieders

1           Inleiding

Aanbieders van effecten kunnen onderscheiden worden in diegenen die effecten
creeren en aanbieden ('bij uitgifte aanbieden') en diegenen die bestaande,  al

uitgegeven, effecten aanbieden. De eerste categorie wordt ook wel aangeduid als
'effectenuitgevende instelling'  en de tweede categorie als 'andere aanbieders: i
Welke effectenrechtelijke regels van toepassing zijn op een effectenuitgevende

instelling is afhankelijk van het antwoord op de volgende vragen:

1      worden de uit te geven effecten aan een erkende effectenbeurs in Nederland

(spoedig) genoteerd of op andere wijze in of vanuit Nederland buiten een
besloten kring aangeboden?

2     is de effectenuitgevende instelling een beleggingsinstelling?
3    zijn de uit te geven effecten spaarbewijzen in de zin van de Wet inzake

spaarbewijzen (Wis)?
4     hoe worden de aangetrokken gelden besteed indien de uitgifte van effecten

resulteert in het verkrijgen van opvorderbare gelden, zoals dat bijvoorbeeld
het geval is bij uitgifte van obligaties?

De relevantie van de eerste twee vragen is gelegen in het feit dat de op de
aanbieding van effecten betrekking hebbende regels van de Wte  1995  niet van
toepassing zijn op aanbiedingen van effecten die aan een erkende effectenbeurs
in Nederland genoteerd of spoedig aldaar genoteerd zullen zijn en, behoudens enkele

uitzonderingen, op aanbiedingen van deelnemingsrechten in een beleggingsinstel-
ling. De relevantie van de laatste twee vragen is de mogelijke toepasselijkheid van
twee andere wetten:  de Wis  en  de Wtk  1992. Deze laatste twee wetten zullen
(tezamen met nog enkele andere wetten die van toepassing kunnen zijn) in hoofdstuk
4 aan de orde komen.

De structuur van dit hoofdstuk is gebaseerd op de beantwoording van de eerste
twee vragen. Schematisch en globaal weergegeven ziet de opbouw er als volgt uit:

1       Een effectenuitgevende instelling die reeds uitgegeven effecten in zichzelf of in een andere

instelling aanbiedt, valt wat deze aanbieding betreft onder de categorie 'andere aanbieders'.
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toepasselijkheid toepasselijk- toepasselijkheid behandeling
AEX-reglemen- heid Wtb artikelen 3 Um 6 in hoofdstuk
ten/specifieke Wte  1995                      2

wetten (o.a Wmz
1996)

effecten (spoe- ja: toepasselijk- nee nee; wettelijke paragrafen 2

dig) genoteerd heid Wmz 1996 uitzondering; Um 2.5
AEX; uitgeven- indien uitgeven- nb artikelen 46
de instelling is de instelling Ne- t/In 46d Wte
geen beleg- derlandse NV is 1995 (voorwe-

gingsinstelling tenschap)

effecten (spoe- ja: toepasselijk-      ja                     nee; wettelijke paragrafen 2

dig) genoteerd heid Wmz 1996 uitzondering: Um 2.5. en
AEX; uitgeven- indien uitgeven- nb artikelen 46 paragrafen 3

de instelling is de instelling Ne- t/m 46 d Wte Um 3.8
wei beleggings- derlandse NV is 1995 (voorwe-
instelling tenschap)

effecten niet nee nee ja, indien (in paragrafen 4

genoteerd vooruitzicht ge- Um 4.2
AEX; uitgeven- stelde) aanbie-
de instelling is ding plaatsvindt
geen beleg- in of vanuit

gingsinstelling Nederland bui-
ten besloten

kring

effecten niet nee ja. indien in of ja. indien in of paragrafen 3

genoteerd vanuit Neder- vanuit Neder- t/m 3.8 en
AEX; uitgeven- land buiten land buiten paragrafen 4
de instelling is besloten kring besloten kring Um 4.2
wei beleggings- gelden of goe- wordt aangebo-
instelling deren worden den en vrijstel-

gevraagd of ling van Wtb
verkregen dan vantoepassing
wei deelne- is waarvoor on-
mingsrechten der Wte  1995
worden aan- geen vrijstelling

geboden geldt
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2             Aanbiedingen bij uitgifte van effecten die op erkende effectenbeurs
in Nederland genoteerd (zullen) zijn

De regels die de Wte 1995 bevat voor de 'openbare' (buiten een besloten kring)
aanbieding van effecten in of vanuit Nederland zijn niet van toepassing op
aanbiedingen van effecten die zijn genoteerd aan een in Nederland gevestigde
effectenbeurs die door de minister van financian is erkend.2 De uitzondering geldt
ook wanneer aannemelijk is dat de effecten spoedig tot de notering zullen worden

toegelaten aan een dergelijke effectenbeurs. Blijkens de wetsgeschiedenis kan de
aannemelijkheid van spoedige toelating worden aangetoond met een schriftelijke
verklaring van de bevoegde autoriteiten of bijvoorbeeld blijken uit een voorlopige
notering.3 De uitzondering van de toepasselijkheid van de regels van de Wte  1995
voor effecten die genoteerd (zullen) zijn op een erkende effectenbeurs in Nederland
houdt, volgens de toelichting, verband met het feit dat voor toelating tot de notering

in de regel als eis geldt dat een prospectus wordt gepubliceerd en dat tussentijdse
berichtgeving door de uitgevende instelling plaatsvindt. 4 Beide vereisten zijn
inderdaad van toepassing wanneer het gaat om toelating tot de notering van primaire
producten, zoals obligaties, (certificaten van) aandelen en warrants die recht geven
op nog uit te geven obligaties of (certificaten van) aandelen. Voor toelating tot
de notering van afgeleide producten (derivaten), zoals opties en termijncontracten
('futures'), aan de AEX-Optiebeurs of FIA is dit in de regel niet het geval. Alleen
voor toelating van effecten aan de AEX-Effectenbeurs en van zogenaamde special
products aan de AEX-Optiebeurs is een prospectus vereist.5 Voor alle overige
effecten die aan de AEX-Optiebeurs, F['A of AAT verhandeld worden, geldt geen
prospectusplicht, maar wel de verplichting om aan iedere belegger een Officieel
Bericht uit te reiken, waarin algemene informatie gegeven wordt over de risico' s

en verplichtingen die verband houden met de handel in opties respectievelijk
termijncontracten. Nederveen stelt dan ook terecht dat de wettelijke uitzondering

2           Artikel 3  lid 2 jo artikel 22 Wte  1995.  Zie voor het begrip 'erkende effectenbeurs' hoofdstuk
1 § 7.

3       PG Wte 1995, 1996, p. 202, p. 204/205 en p. 211. A. Nederveen en H.J. Tulp, Dual Listing,
NV. april 1998, p. 91, menen dat sprake is van aannemelijkheid van spoedige toelating op het
moment dat de advertentie zoals bedoeld in artikel 20 lid 3 sub b FR (zie § 2.2.2.4) in de Officiele
Prijscourant is verschenen. Artikel 7 van de prospectusrichtlijn 89/298/EEG (PbEG L  124, 5
mei 1989, p. 8 e.v.) bepaalt dat voor een openbare aanbieding die betrekking heeft op effecten
waarvoor op het tijdstip van de aanbieding een aanvraag voor toelating tot de officiele notering
aan een in dezelfde Lid-Staat gelegen effectenbeurs wordt ingediend, het prospectus in beginsel
moet voldoen aan de admissieprospectusrichtlijn (richtlijn 80/390/EEG (PbEG L 100,17 april
1980. p. 1 e.v.)). Op grond van artikel 7 van richtlijn 89/298/EEG is de aanvraag voor toelating
kennelijk al het moment van 'aannemelijkheid van spoedige beursnotering'.

4      PG Wk 1995.1996, p. 202 respectievelijk p. 206/207.
5       Artikel 8 FR respectievelijk artikel 4.2 (d) Listing and Trading Rules AEX-Optiebeurs.
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van de prospectusplicht voor ter beurze genoteerde opties en termijncontracten
niet gedragen kan worden door de motivering dat voor die effecten al een
prospectusvereiste geldt.6 In dit verband rijst de vraag waarom de uitzondering
zich niet tevens uitstrekt tot niet ter beurze genoteerde opties en termijncontracten
die betrekking hebben op aan een erkende effectenbeurs in Nederland genoteerde
effecten. Een belegger kan immers de waarde van de optie of het termijncontract
'afleiden' uit de (koers)waarde van de effecten waarop de optie of het termijncon-
tract betrekking heeft en uit de periodieke informatie die verschaft wordt door de
ter beurze genoteerde instelling.

Sinds 3 september 1999 kunnen  in het buitenland genoteerde effecten  ook
verhandeld worden op de AEX-Effectenbeurs zonder dat sprake is van een notering:
Aangezien het hier gaat om 'aanbiedingen' van effecten die niet genoteerd zij n
op een erkende effectenbeurs in Nederland  is  de  Wte 1995 mijns inziens  wel  van

toepassing voor zover de effecten, kort gezegd, nog niet eerder buiten een besloten
kring verkrijgbaar waren in Nederland.8 De AEX wijst de te verhandelen fondsen,
die aan bepaalde criteria moeten voldoen, aan.9 De transacties in de fondsen die
zijn opgenomen in de categorie verhandeling mogen alleen plaatsvinden tussen
tot de AEX toegelaten effecteninstellingen die uitsluitend handelen voor eigen

rekening of voor rekening van andere professionele beleggers zoals bedoeld in
artikel 43  lid 2 NR 99.'0 Hiermee is, uitgaande van toepasselijkheid van de Wte
1995, voldaan aan artikel 3 jo artikel 4 Wte 1995 omdat aanbiedingen aan
uitsluitend professionele beleggers zijn vrijgesteld van de prospectusplicht met
dien verstande dat hier uitgegaan wordt van het begrip professionele belegger zoals

gedefinieerd in de NR 99 en niet aangehaakt wordt bij de 'uitleg' van dit begrip
zoals  die  in de toelichting bij de vrijstelling is gegeven."  Voor de periodieke

informatieverplichtingen ex artikel  5  Wte  1995  die  naar mijn mening ook  van
toepassing zijn in deze situatie, geldt daarentegen geen vrijstelling. Deze verplichtin-
gen rusten echter niet op de aanbieder, maar op de uitgevende instelling die blijkens
het Reglement voor de Verhandeling niet - althans niet actief- betrokken is
bij de opname door de AEX van haar effecten in de categorie verhandeling. 12 De

uitgevende instelling zal echter in het land waar haar effecten officieel genoteerd
zijn op grond van de aldaar geldende wet- en regelgeving wel onderworpen zijn
aan informatieverplichtingen. In dit verband is van belang dat een van de criteria

6       A. Nederveen, Derivaten en de Wet toezicht effectenverkeer. TVVS. juni 1995, p. 149.
1 AEX-Mededeling 99-095 jo Reglement voor de Verhandeling.
8       Artikel 3 lid 3 Wte 1995 (zie ook § 4).
9        Artikel 3 jo artikel 4 Reglement voor de Verhandeling.
10      Artikel 6 Reglement voor de Verhandeling. Zie voor het begrip professionele belegger in de zin van

artikel 43 lid 2 NR 99: hoofdstuk 1 § 8.1.
11 Zie artikel 2 Vrijstellingsregeling Wte 1995 (zie ook hierna § 4.1.2.1 ).
12      Zie over de periodieke informatieverplichtingen alsmede over het untstaan van deze verplichtingen

'buiten' de uitgevende instelling om: § 4.1.3.
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waaraan de effecten die in de categorie verhandeling worden opgenomen moeten
voldoen, is dat de hiervoor genoemde professionele handelaren 'in voldoende mate
over voor de handel relevante informatie met betrekking tot deze fondsen kunnen
beschikken. Voor de handel relevante informatie houdt in ieder geval in (half)-
jaarcijfers betreffende het fonds en koersgevoelige informatie: 13

2.1 Toelatingscriteria voor eerste notering aan een erkende effectenbeurs

(beursintroductie)

Een instelling die de door haar uit te geven effecten aan een erkende effectenbeurs
in Nederland wil laten noteren (introductie door emissie)14 zal moeten voldoen
aan de toelatingscriteria van de desbetreffende effectenbeurs. 15 Het soort effect
bepaalt welke effectenbeurs in aanmerking komt. Aan de AEX-Effectenbeurs
worden alleen primaire producten toegelaten. Derivaten worden op een van de
andere drie m effectenbeurzen verhandeld. Wat de derivaten betreft, is het, met
uitzondering van de 'special products' enigszins gekunsteld om van 'toelating tot
de notering' en van 'uitgevende instelling' te spreken. Een EOE-optie of een FTA-
of AAT-future ontstaat door toedoen (bemiddeling) van de desbetreffende effecten-
beurs. De effectenbeurs stelt de (gestandaardiseerde) specificaties van een bepaald
optie- respectievelijk termijncontract vast en via diezelfde effectenbeurs worden
de contractspartijen bijeengebracht. Bij EOE-opties en bij FrA-of AAT-futures

13 Zie artikel 4.2 Reglement voor de Verhandeling
14         Er zijn twee soorten introducties te onderscheiden: ( 1) introductie door emissie die vaak gepaard

gaat met een herplaatsing van reeds uitgegeven aandelen die voor rekening van de verkopende
aandeelhouder worden herplaatst (zie artikel  1  sub  13 FR) en (2) introductie door verhandeling
van reeds eerder uitgegeven effecten (zie voor de (beperkte) mogelijkheid voor een introductie
door verhandeling: artikel 4 jo artikel  I  sub 14 jo artikel 49 FR). Introductie door verhandeling
moet onderscheiden worden van verhandeling op de AEX-Effectenbeurs. In de eerste situatie
is  sprake van toepasselijkheid van onder meer het  FR en  komt een notering(sovereenkomst)  tot
stand. In de tweede situatie is het FR niet van toepassing en komt ook geen notering(sovereen
komst) tot stand (zie § 2).

15       Zie over de notering van (certit'icaten van) aandelen aan de AEX-Effectenbeurs en de motieven
p·oor een beursgang onder meer K. Frielink. Naar de Amsterdamse beurs. Dessier Ondertiemiligs-
:aken, nr. 28,1997, p. 65-71 en W.M. van den Goorbergh, De beursintroductie, Dossier AccoN,it.
1991. nr. 3, p. 21-27. die als motieven voorbeursnotering noemt: het incasserings-. financierings-.
diversificatie- en PR-motiet.

16     De AEX-Optiebeurs. de FrA en AAT: zie hoofdstuk 1 § 7.
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wordt de effectenbeurs zelf beschouwd als uitgevende instelling.17 In het navolgende

blijven deze beurzen verder buiten beschouwing.
De toelatingscriteria die van toepassing zijn voor notering van effecten aan

de AEX-Effectenbeurs kunnen onderscheiden worden in criteria die aan de uitge-
vende instelling (kwalitatieve criteria) en criteria die aan de toe te laten categorie
effecten (kwantitatieve criteria) gesteld worden. Daarnaast worden in Bijlage IX
bij het FR ge- en verboden opgelegd aan onder meer het bestuur van de uitgevende
instelling (zie over de status van deze bijlage § 2.3) en worden in Bijlage X bij
het FR eisen gesteld aan de inwendige structuur van de uitgevende instelling (zie
§ 2.3.2). Het FR geeft een ruime omschrijving van effecten. Onder effecten worden
verstaan:

'aandelen, obligaties (waaronder begrepen obligaties in doorlopende afgifte,
zoals bijvoorbeeld pand-, bank- en spaarbrieven en spaarbiljetten), converteerba-
re obligaties, warrants, participatiebewijzen, claims, 18 scrips" en bewijzen die
recht geven op uitkering in andere effecten (zoals dividendbewijzen aangewezen
voor stockdividenden e.d.), alsmede certificaten en recepissen en voorts al
hetgeen naar de opvatting in het maatschappelijk verkeer in het land waar de
uitgevende instelling is gevestigd resp. in Nederland als zodanig wordt
beschouwd ,20

Alle effecten, behorend tot een specifieke categorie, dat wil zeggen effecten waaraan

gelijke rechten zijn verbonden en die zijn uitgegeven door eenzelfde instelling,

17 Zie onder meer A. Nederveen, Derivaten en de Wet toezicht effectenverkeer, TWS, 1995, p
149: J. R. Schaaisma. Bescherming van beleggers ter beurze. Preadvies van de Vereeniging
'Handelsrecht' 1986. Tjeenk Willink,  Zwolle.  1986,  p.  29/30.  Zie  ook PG Wte 1995. 1996.

p. 179: 'Het bij uitgifte aanbieden van ter beurze genoteerde opties en termijncontracten is en
blijft vrijgesteld van een prospectusverplichting uit hoofde van de wet. omdat voor deze
instrumenten reeds door de beurshouder. die tevens als aanbieder kan worden aangemerkt [cursief
cgr], op basis van zelfregulering informatie verkrijgbaar wordt gesteld die gelijkwaardig is aan
die  van een prospectus.'  Met de (aan een prospectus gelijkwaardige) informatie wordt gedoeld
op het 'Officieel Bericht'.

18 Een claim geeft al dan niet tezamen met andere claims recht op een nieuw aandeel. Zie over
claims onder meer: R.E. de Rooy, Emissies op de Nederlandse markt. Bank- en Effectenrecht,
deel 13,2e druk, Kluwer, Deventer, 1996. p. 20/21; J.R. Schaafsma, Bescherming van beleggers
ter beurze. Preadvies van de Vereeniging 'Handelsrecht'  1986. Tjeenk Willink. Zwolle,  1986.
p. 44/45.

19     Scrips zijn onderaandelen (fracties van aandelen) die bijvoorbeeld ontstaan wanneer aandelen
met een bepaalde nominale waarde worden gesplitst in aandelen met een lagere nominale waarde
en tengevolge van de splitsing een fractie overblijft. Voorbeeld: aandelen met nominale waarde
van f 2,50 worden gesplitst of omgezet in aandelen met een nominale waarde van f  1.-.  Een
houder van een oneven aantal aandelen verkrijgt na de splitsing x-aantal aandelen en een scrip
van f 0,50. Koopt hij vervolgens een tweede scrip, dan kunnen deze omgewisseld worden tot
een aandeel van f  1.- nominaal.

20    Artikel I sub 3 FR.
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worden aangeduid met 'fonds'.11 Aan de AEX-Effectenbeurs zijn drie markten
operationeel: (1) de Officiele Markt, (2) de Officiele Parallelmarkt voor uitsluitend
die instellingen die bij de integratie op 1 oktober 1994 van de Officiele Parallel-

..markt in de Officiele Markt niet naar de laatstgenoemde markt overgingen-- en
(3) de Nieuwe Markt Amsterdam (NMAX).23 Nieuwe noteringen kunnen uitsluitend
plaatsvinden op de Officiele Markt en sinds 20 februari  1997 op de NMAX. Een
belangrijk verschil tussen de Officiele Markt en de NMAX is dat niet-converteerbare
obligaties en door beleggingsinstellingen uitgegeven effecten niet voor notering
aan de NMAX in aanmerking komen.24 De reden hiervoor is dat de NMAX bestemd
is voor jonge snelgroeiende ondernemingen die behoefte hebben aan risicokapitaal.
Een van de toelatingscriteria voor notering aan de NMAX is dat de vennootschap
een eigen vermogen heeft van ten minste 1 miljoen euro (een tiende van het eigen
vermogen dat noodzakelijk is voor toelating tot de notering aan de Officiele Markt).
In het navolgende blijft de NMAX verder buiten beschouwing.

2.1.1 Toelatingseisen (certificaten van) aandelen Officifle Markt AEX-

Effectenbeurs

De AEX heeft middels een circulaire de toelatingscriteria voor aandelen en
certificaten van aandelen op 1 september 1998 gewijzigd.25 De nieuwe toelatingscri-
teria voor deze categorieen effecten zijn (nog steeds) strenger dan de eisen die in
de Europese toelatingsrichtlijn 79/279/EEG zijn gesteld.26 Aandelen of certificaten
van aandelen komen alleen dan in aanmerking voor toelating tot de notering op
de Officiele Markt van de AEX-Effectenbeurs indien

21      Artikel 1 sub 4 FR.
22 Zie Circulaire S93-081  van de VvdE van 25 oktober  1993 en Circulaire R94-020 van de VvdE

van 2 1 september 1994.
23        De NMAX die op 20 februari  1997 van start is gegaan, maakt deel uit van een netwerk van

soortgelijke markten in Europa: de Nouveau Marcht in Parijs. de Neue Markt in Frankfurt en
de Nieuwe Markt in Brussel. Tezamen vormen zij de Euro NM  (zie ook AEX Mededeling R97-001
en R97-002 van 20 februari  1997). Zie over de NMAX: P.F.F.M. Schuurs en W. Verburg, NMAX:
nieuwe kansen voor jonge ondernemingen en beleggers, Bank- en Effecte,ibedrilf, mei 1997.
p. 16-18.

24    Artikel 6 respectievelijk artikel 7 Reglement Bijzondere Noteringsvereisten Nieuwe Markt
Amsterdam (NMAX).

15 AEX-Mededeling 98-096  van  31   augustus  1998,  besproken  door  D.C.C.  van  Everdingen,
Amsterdam Exchanges versoepelt toelatingsbeleid Officiele Markt. V&0. november 1998. p
114/115: R.E. de Rooy, Aanpassing toelatingscriteria Officiele Markt AEX-Effectenbeurs. Bb,
H  nor·ember  1998, p.  204-206.

26     Vindpluat+: zie hootdstuk 1 noot 18.
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(a)     ten minste  10% van het geplaatste kapitaa127 per soort vermogenstitel met
een minimum van 5 miljoen euro effectief 8 voor verhandeling beschikbaar

is  (kwantitatiefcriterium);  en
(b)   de uitgevende instelling voldoet aan een aantal kwalitatieve criteria die voor

een deel voortkomen uit Richtlijn 79/279/EEG.

De kwalitatieve eisen zijn:
1          eigen vermogen-vereiste: het eigen vermogen bedraagt na emissiei' ten minste

5 miljoen euro;
2   track record-vereiste: drie jaar voorafgaande aan de toelating heeft de

uitgevende instelling met een product of dienst het bestaansrecht in de desbe-
treffende markt bewezen of heeft de beschikking gehad over een marktaandeel
van betekenis;

3 nettowinst-vereiste.ten minste drie van de vijf aan de toelating voorafgaande

volledige boekjaren zijn met een netto winst afgesloten.

Richtlijn 79/279/EEG stelt wat de kwalitatieve eisen betreft alleen bij toelating
tot de notering van (certificaten van) aandelen voorwaarden aan de minimum-
omvang en minimum-bestaansduur van de uitgevende instelling.30 Met betrekking
tot de minimum-omvang (kapitalisatie) van de uitgevende instelling stelt de richtlijn
als eis dat de te verwachten beurswaarde van de aandelen of, indien deze niet kan
worden geraamd, het eigen vermogen inclusief de resultaten van het laatste boekjaar,
ten minste een miljoen euro bedraagt. Een lid-staat mag alleen dan een hoger
minimumbedrag hanteren indien in die staat een andere geregelde, regelmatig
werkende, erkende en open markt bestaat waarvoor de eisen ter zake gelijk aan
of lager zijn dan die van de richtlijn.31 Het minimumbedrag dat de richtlijn stelt
wordt, zoals Wymeersch in 1986 stelde,

27         Het voornemen bestaat om het percentage van  10 te verhogen naar 15 (zie Consultatienota Primaire
Markt van de AEX van juni/juli 1999. p. 21 en schema A II.4. Richtlijn 79/279/EEG waar ook
uitgegaan wordt van 25%).

28 Onder effectieve waarde wordt verstaan: 'de beurswaarde berekend naar de koers(en) door de
AEX gepubliceerd c.q. aanvaard' (artikel  1  sub 18 FR).

29 Een verschil  met de toelatingscriteria  die tot  1  september  1998  golden  is  dat  aan de eigen

vermogenseis van ten minste 5 miljoen euro voldaan moet zijn na emissie. Voor beursintroducties
zonder gelijktijdige emissie (introductie door verhandeling) geldt derhalve dat het eigen vermogen
op het moment van de aanvraag ten minste 5 miljoen euro moet bedragen. Zie over de tot 1
september 1998 geldende kwalitatieve criteria: S.E. Eisma, Nieuwe kwalitatieve eisen voor nieuwe
beursnoteringen in Amsterdam, TVVS, 1994, p. 298-299; E.E. de Rooy, Aanpassing toelatingscri-
teria voor beursnotering, Bb, 1994, p. 224-225.

30 Zie artikel 4 jo schema A Richtlijn 79/279/EEG.
31      Schema A I. 2 derde alinea Richtlijn 79/279/EEG.
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'in beurskringen als erg laag aangeduid zodat 'strengere voorwaarden' hier

wenselijk zullen zijn. (..) Daarenboven kan een hoger minimumbedrag slechts

worden bedongen zo in die Lid-Staat een andere markt bestaat waarop aandelen

van deze kleine ondernemingen kunnen worden verhandeld. Vele Lid-Staten
•32hebben dan ook een 'parallelmarkt' of 'tweede markt' ingevoerd.

De Officiale Parallelmarkt33 waarop Wymeersch doelt is  in 1994 opgegaan  in  de

Officiele Markt, terwijl de NMAX pas in 1997 is ontstaan (zie hiervoor § 2.1).
Gesteld zou dan ook kunnen worden dat de hogere eisen ten aanzien van het eigen

vermogen van een uitgevende instelling voor zover het gaat om toelating van
(certificaten van) aandelen van  1994 tot begin  1997 op gespannen voet heeft gestaan
met de richtlijn. Het voornemen bestaat om het minimum eigen vermogen voor
toelating tot de NMAX te verhogen tot 1,5 miljoen euro.34 Doorvoering van dit
voornemen zou mijns inziens betekenen dat wederom een situatie ontstaat die zich

niet verdraagt met de richtlijn.

2.1.1.1      Aanvullende voorwaarden bij niet voldoen aan nettowinst-vereiste: tock-

up verplichtingen

Indien niet voldaan kan worden aan het drie jaar nettowinst-vereiste, is toelating
toch mogelijk, mits aan een aantal aanvullende voorwaarden wordt voldaan. Deze

mogelijkheid is gecreeerd om ook ondernemingen die wel een aanzienlijke
marktwaarde vertegenwoordigen, maar door investeringen, research-inspanningen
en/of acquisities nog geen winst hebben kunnen laten zien, toch toe te laten tot
de notering teneinde nieuw kapitaal aan te trekken. De voorwaarden verschillen
al naar gelang op het moment van toelating (1) geen enkel jaar, (2) den jaar of (3)
twee jaar nettowinst is gerealiseerd. In de eerste situatie moet het eigen vermogen
na emissie niet 5 miljoen euro, maar 45 miljoen euro bedragen. Daarnaast moet
de uitgevende instelling er voor zorgdragen dat de bestuurders, commissarissen
en grootaandeelhouders (aandeelhouders met een belang van ten minste 5% op

het moment van beursnotering) zich schriftelijk verplichten tot naleving van een
'lock-up' -regeling (vervreemdingsverbod) die naarmate het aantal jaren   dat

32         E. Wymeersch. Europese effectenreglementering. Pread,·ies van de Vereeniging 'Handelsrecht' 1986.

Tjeenk Willink, Zwolle. 1986, p. 368.
33         De Officiele Parallelmarkt bestond vanaf 2 februari  1982 (als voortzetting van de incourante markt).

Zie D.H. Cross en J.H. Diephuis, De Amsterdamse effectenbeurs, Bank- en Effectenrecht, deel  15,
Kluwer, Deventer, 1988. p. 29.

34     Consultatienota Pri,naire Markt AEX van juni/juli  1999. p. 23, besproken in T;·E.  1999. p.  105-107
en door B.M.J.F. Rietbroek in V&O 1999, p. 139/140. Blijkens AEX-Mededeling 99-154 van 30

december 1999 heeft de AEX besloten dit voornemen ook daadwerkelijk uit te voeren.
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nettowinst gerealiseerd wordt lichter en na drie jaar nettowinst opgeheven wordt. 35

In de tweede en derde situatie gelden uitsluitend lock-up verplichtingen die volgens
dezelfde systematiek afgebouwd en opgeheven worden. De ratio van de lock-up
verplichtingen is dat de waarde van de onderneming substantieel kan worden
beYnvloed door de aanwezigheid van ondersteunende grootaandeelhouders. Met
de lock-up verplichtingen wordt voorkomen dat bestaande aandeelhouders van
een uitgevende instelling die nog onvoldoende winst heeft gerealiseerd, hun belang
direct bij  of kort na de beursintroductie 'verzilveren'. Gedurende de periode dat
de lock-up verplichtingen gelden kan er wel vervreemd worden aan bestuurders,
commissarissen of grootaandeelhouders mits op hen eveneens een lock-up
verplichting van toepassing is en de verkrijger zich verplicht de voor de vervreemder
geldende lock-up verplichting na te zullen leven. Voor grootaandeelhouders (niet
zijnde bestuurder of commissaris) bestaat daarnaast de mogelijkheid hun belang
onderhands via een professionele belegger te vervreemden. Ook hier geldt als
voorwaarde dat de verkrijger zich verplicht de voor de vervreemder geldende lock-
up verplichting na te zullen leven. Alle lock-up verplichtingen vervallen voor
grootaandeelhouders drie jaar en voor bestuurders en commissarissen vier jaar
na de beursintroductie ongeacht of, en zo ja hoeveel jaar nettowinst is gerealiseerd.

Toen in 1994 kwalitatieve eisen geYntroduceerd werden met een mogelijkheid
van dispensatie van het nettowinst-vereiste onder oplegging van lock-up
verplichtingen, werd door Eisma onder meer de vraag opgeworpen wat de sanctie
is indien in strijd met de lock-up regeling vervreemd wordt en wat de grootaan-
deelhouders mogen of moeten doen indien zij een openbaar bod ontvangen binnen
de periode waarin het vervreemdingsverbod geldt. 36 Interessant is ook de vraag

35 Bij Ojaar nettoit·inst op moment van toelating of periode daarna: bestuurders en commissarissen
mogen hun oorspronkelijke belang in het geplaatste kapitaal niet herplaatsen; de grootaandeel-
houders mogen gezamenlijk maximaal 25% van het geplaatste kapitaal herplaatsen.
Bij / Jaar Iietic}winst op moment van toelating of periode daarna: bestuurders en commissarissen

mogen gezamenlijk maximaal 25% van hun oorspronkelijke belang in het geplaatste kapitaal
herplaatsen, de grootaandeelhouders mogen gezamenlijk maximaal 50% van het geplaatste kapitaal
herplaatsen.
'Bij 2 jaar nettowinst op moment van toelating of daarna: bestuurders en commissarissen mogen
gezamenlijk maximaal 50% van hun oorspronkelijke belang in het geplaatste kapitaal herplaatsen;
de grootaandeelhouders mogen gezamenlijk maxim:lai 75% van het geplaatste kapitaal herplaatsen.
Opvallend is dat voor bestuurders en commissarissen het percentage dat vervreemd mag worden
gerelateerd is aan hun oorspronkelijke belang, terwijl dat bij de grootaandeelhouders (niet zijnde
bestuurder of commissaris) niet het geval is. Door het woord 'gezamenlijk' gelden de maximale
percentages die vervreemd mogen worden per categorie (de categorie bestuurders/commissarissen
en de categorie grootaandeelhouders). Dit betekent dat bij een voorgenomen vervreemding binnen
de categorie waartoe de vervreemder behoort. overleg zal moeten plaatsvinden teneinde na te
gaan of het - voor die categorie - geldende maximale percentage niet overschreden wordt.

36       S.E. Eisma. Nieuwe kwalitatieve eisen voor nieuwe beursnoteringen in Amsterdam, 71/VS. 1994.
p.  299. De regeling uit  1994 was in meerdere opzichten anders dan de huidige regeling. Zo bestond
er geen expliciete verplichting voor de uitgevende instelling om te zorgen dat de betrokkenen
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of, en in hoeverre, de curator bij de afwikkeling van het faillissement van een
(groot)aandeelhouder gebonden is aan het vervreemdingsverbod. Voor het antwoord

op de hier gestelde vragen zijn mijns inziens bepalend:
-     de ratio van het vervreemdingsverbod;
-        wie het vervreemdingsverbod jegens wie heeft aanvaard:
-       de kenbaarheid (in prospectus) van het vervreemdingsverbod in verband met

derdenbescherming;
-      de omvang van de verantwoordelijkheid van de effectenbemiddelaar indien

de afstoting via de beurs of buiten de beurs om door middel van een
tussenpersoon geschiedt; en

-    de al dan niet door de AEX opgewekte schijn dat dispensatie van het
vervreemdingsverbod is gegeven (zie ook § 2.1.1.2)

Opgemerkt zij dat een afstoting,37 al dan niet in strijd met het vervreemdingsverbod,
meestal tot gevolg zal hebben dat deze op grond van de Wmz 1996 gemeld  moet
worden, althans indien de desbetreffende vennootschap een naar Nederlands recht
opgerichte NV is (zie  § 2.4.1).18 Dit vergroot de kenbaarheid van overtreding van

het vervreemdingsverbod. De in overtreding zijnde aandeelhouder zou wellicht
gedwongen kunnen worden tot aankoop van het gedeelte dat in strijd met het
vervreemdingsverbod is verkocht.

De AEX heeft een onderzoek laten verrichten inzake de primaire markt. In
een Consultatienota39 heeft de AEX naar aanleiding van de resultaten van dit
onderzoek een aantal voorgenomen maatregelen ontvouwd die ook zien op de
huidige lock-up verplichtingen. Uit het onderzoek is gebleken dat de directe

koppeling tussen winstgevendheid en een strenge lock-up regeling niet alleen 'uniek
in de wereld' is, maar ook dat de duur van de lock-up regeling 'uitzonderlijk lang'
is. Het voornemen is om de huidige lock-up regeling te verlichten door de duur
van de regeling terug te brengen tot zes maanden en de regeling alleen van
toepassing te laten zijn op oprichters, bestuurders en commissarissen. Daar staat
wel tegenover dat de eigen vermogenseis (na emissie) voor ondernemingen met

zich schriftelijk bereid verklaarden de lock-up verplichtingen na te zullen leven. Zie ook G.F.J.M.

van Zinnicq Bergmann, Laat raad van commissarissen besluiten over lock-up, Het Financieele
Dagblad28 augustus 1998 en de reactie hierop van J-W.G. Vink, AEX: beleggend publiek gebaat
bij maximale openheid over lock-up-verplichtingen, Het Financieele  Dagblad, 8 oktober  1998.

37      De aandelen in kwestie zijn vanaf het moment van beursintroductie beursgenoteerde aandelen

ook al zijn zij in handen van de grootaandeelhouders gebleven.
38          Aangezien de Wmz  1996 een implementatie is van een Europese richtlijn (Richtlijn 88/267/EEG.

vindplaats: zie hoofdstuk 1 noot 28), zal ook een meldingsplicht ontstaan indien de vennootschap
opgericht is naar het recht van een EU/EER-staat mits in het land van oprichting voldaan is aan

de implementatie van die richtlijn
39     Zie noot 34.
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een of twee jaar winst hoger zal worden.40 In plaats van een eigen vermogenseis
(objectief criterium) zal ook de beurswaarde na emissie (speculatief criterium)
als maatstaf gehanteerd kunnen worden met dien verstande dat de minimumbedra-
gen van de beurswaarde hoger liggen4' en dat het eigen vermogen altijd ten minste
5 miljoen euro moet bedragen.

2.1.1.2     Dispensatiemogelijkheden: algemeen, van track record-vereiste en van
lock-up verptichtingen

De toelatingseisen voorzien in de mogelijkheid dat de AEX dispensatie verleent
van het track record-vereiste en van de lock-up verplichtingen zoals in de vorige
paragraaf beschreven. Daarnaast is voorzien in een algemene dispensatiebevoegd-
heid van de AEX. Dispensatie van het track record-vereiste is mogelijk indien
de AEX ervan verzekerd is dat de beleggers

'over de nodige informatie beschikken om zich een gefundeerd oordeel te
vormen over de vennootschap en over de aandelen waarvoor toelating tot de
notering wordt gevraagd en dat [dispensatie] gewenst is in het belang van de
vennootschap of van de beleggers'

Als voorbeelden voor een dispensatie van het track record-vereiste worden vermeld
de situatie dat sprake is van een (af)splitsing van een reeds bestaande activiteit42

en de situatie dat een uitgevende instelling een beleggingsinstelling is waaraan
een vergunning is verleend in de zin van de Wtb (zie § 3 e.v.).43 Aangenomen mag
worden dat ook buitenlandse beleggingsinstellingen die over een zogenaamd
Europees paspoort beschikken en die derhalve geen vergunning behoeven op grond
van de Wtb (zie § 3.4.1) desgewenst in aanmerking komen voor dispensatie van
het track record-vereiste. Uit een zeer recente mededeling van de AEX44 blijkt dat
(a) voor ondernemingen die 'projectmatige activiteiten bijvoorbeeld met een
infrastructureel karakter' verrichten45 een gehele dispensatie van het track record-

40       Bij nul jaar winst 50 miljoen euro, bij een jaar winst 30 miljoen euro en bij twee jaar winst 15 miljoen
euro.

41       Bij nul jaar winst een beurswaarde van 150 miljoen euro, bij een jaar winst een beurswaarde van
100 miljoen euro en bij twee jaar winst een beurswaarde van 50 miljoen euro.

42       Na een (af)splitsing of 'spin elf kan de uitgevende instelling om wier (certificaten van) aandelen
het gaat minder dan drie jaar als zelfstandige entiteit bestaan. terwijl het product of de dienst
reeds langer bestaat.

43     Indien DNB de vergunning intrekt van een aan de beurs genoteerde beleggingsinstelling wordt
de notering op grond van artikel 65 lid 3 FR geschorst. De notering vervalt nadat de intrekkingsbe-
schikking van DNB niet meer in beroep aangetast kan worden (Bijlage XIII bij FR).

44 AEX-Mededeling 99-154 van 30 december 1999.
45 Als voorbeeld van projectmatige activiteiten met een infrastructureel karakter wordi het Kanaaltunnel-

project genoemd.
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vereiste mogelijk is mits de beurswaarde na emissie ten minste 1 miljard euro
bedraagt, een lock-up van 6 maanden gehanteerd wordt en kwartaalcijfers
gepubliceerd worden en (b) voor ondernemingen die als 'representanten van de
"nieuwe economie" kunnen worden aangemerkt'46 een gedeeltelijke dispensatie
van het track record-vereiste (track record van ten minste een jaar) mogelijk is
mits het eigen vermogen of de beurswaarde na toelating ten minste 50 miljoen euro
respectievelijk 150 miljoen euro bedraagt, een lock-up van 12 maanden gehanteerd
wordt en kwartaalcijfers gepubliceerd worden.

Dispensatie van de lock-up verplichting is mogelijk nadat de (certificaten
van) aandelen ten minste 66njaar genoteerd zijn. De AEX kan een aandeelhouder47

toestaan zijn belang gedurende de resterende lock-up periode te herplaatsen. Hieraan
is wel de voorwaarde verbonden dat de vervreemding plaatsvindt door middel van
een publieke herplaatsing waarbij een due diligence onderzoek (zie § 2.2.2) wordt
verricht, een prospectus wordt uitgebracht en aan de overige eisen van het FR wordt
voldaan. In bijzondere gevallen kan de AEX afwijkingen van de (overige)
toelatingseisen toestaan. Hierbij is de AEX gebonden aan de minimumeisen van
richtlijn 79/279/EEG en aan de - eveneens op deze richtlijn gebaseerde - regel
dat de toegestane afwijkingen algemeen toepasselijk zijn voor alle uitgevende

instellingen voor zover de omstandigheden uit hoofde waarvan zij worden

toegestaan gelijksoortig zijn.
48

2.1.2 Toelatingseisen andere effecten (obligaties) Officifle Markt AEX-

Effectenbeurs

Sinds de invoering per 1 september 1998 van de nieuwe toelatingseisen voor
(certificaten van) aandelen, zijn de regels die antwoord moeten geven op de vraag
welke toelatingscriteria gelden voor andere effecten dan (certificaten van) aandelen,
met name voor obligaties. niet geheel duidelijk. De onduidelijkheid wordt

46 Als voorbeeld wordt genoemd ondememingen die zich in belangrijke mate richten op e-commerce.
47          De bepaling maakt geen onderscheid tussen aandeelhouders die tevens bestuurder of commissaris

zijn.
48      Artikel 5 lid 3 jo artikel 7 van richtlijn 79/279/EEG bepaalt dat afwijkingen van strengere of

aanvullende voorwaarden 'algemeen toepasselijk moeten zijn voor alle uitgevende instellingen
voor zover de omstandigheden uit hoofde waarvan zij worden toegestaan gelijksoortig zijn.'
Het drie jaar nettowinst-vereiste is een aanzienlijk zwaardere eis dan de in Schema A onder
I.3. van richtlijn 79/279/EEG opgenomen toelatingsvoorwaarde  dat de vennootschap  haar
jaarrekening over de drie boekjaren voorafgaand aan de aanvraag tot toelating moet hebben
gepubliceerd of gedeponeerd. Op een in een bijzondere situatie toegestane afwijking van de
zwaardere eis. is dan ook artikel 7 richtlijn 79/279/EEG van toepassing. Zie ook de kritische
opmerkingen van S.E. Eisma, Nieuwe kwalitatieve eisen voor nieuwe beursnoteringen in
Amsterdam, TVVS,  1994,  p.  299. op de in  1994 nog niet als algemene regel geformuleerde
dispensatievoorwaarden.
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veroorzaakt door het feit dat de artikelen die de toelatingseisen bevatten - te weten
artikel 6 FR en het in Bijlage XIV bij het FR opgenomen artikel 7 - zijn vervallen
voor zover zij betrekking hebben op (certificaten van) aandelen. Artikel 7 geeft
een aantal kwalitatieve eisen waaraan de uitgevende instelling moet voldoen zonder
onderscheid te maken naar de soort effecten waarvoor toelating tot de notering
wordt gevraagd. De in lid 2 van dit artikel opgenomen dispensatievoorwaarden
zijn echter zo geformuleerd dat enkele daarvan alleen van toepassing lijken te zijn
op toelating tot de notering van (certificaten van) aandelen. Daar komt bij dat
richtlijn 79/279/EEG alleen kwalitatieve eisen stelt aan de uitgevende instelling
indien sprake is van toelating tot de notering van (certificaten van) aandelen (zie
§ 2.1.1). Wanneer als uitgangspunt genomen wordt welke van de in artikel 7 FR
vermelde eisen en dispensatievoorwaarden nog betekenis hebben voor toelating
tot de notering van andere effecten dan (certificaten van) aandelen, zoals obligaties,
dan kunnen de volgende kwalitatieve eisen genoemd worden:
1 eigen vermogen-vereiste: het eigen vermogen bedraagt ten minste 5 miljoen

euro;

2  nettowinst-vereiste: ten minste drie jaar van de vijf aan de toelating
voorafgaande volledige boekjaren zijn met een netto winst afgesloten;

3   track record-vereiste: gedurende een periode van ten minste vijf jaar
voorafgaande aan de toelating is met een product of dienst het bestaansrecht
in de desbetreffende markt bewezen of wordt over een marktaandeel van
betekenis beschikt.

Voor publiekrechtelijke instellingen en voor fondsen die zijn uitgegeven onder
onvoorwaardelijke en onherroepelijke garantie van hetzij een publiekrechtelijke
instelling hetzij een onderneming die zelf aan de kwaliteitscriteria voldoet, bestaat

de mogelijkheid dat de AEX van het eigen vermogensvereiste en/ofhet nettowinst-
vereiste dispensatie verleent. 49

Als kwantimtieve eis voor obligaties geldt dat het voor verhandeling
beschikbare bedrag ten minste 5 miljoen euro effectief bedraagt, waarbij het
beschikbare nominale bedrag ten minste 2000 keer groter moet zijn dan de kleinst
leverbare coupure en vanaf 25 miljoen euro minimaal 10.000.50 Het niet kunnen
voldoen aan de voorwaarden hoeft geen beletsel te vormen voor toelating. Aan
de AEX is de mogelijkheid gegeven om tot toelating over te gaan indien de

49      Artikel 7 lid 2 sub b FR (Bijlage XIV bij FR).
50        Artikel 3 Reglement Procedure Beursnotering jo artikel 6 lid 1  sub b FR jo Bijlage XIV bij  FR

jo artikel 49 lid 2 FR.
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'verwachting gewettigd is, dat voor de desbetreffende effecten een voldoende markt
tot stand zal komen. ,51

2.1.3 Aanvullende eisen

Behalve de in de § 2.1.1 en § 2.1.2 vermelde toelatingseisen, worden nog specifieke
eisen gesteld aan

-      de trustee (en de trustakte) indien het gaat om toelating tot de notering van
obligatieleningen onder trustverband; 52

-      het administratiekantoor (en de administratievoorwaarden) indien het gaat
om toelating tot de notering van certificaten van aandelen; en

-      de beheerders alsmede de bewaarders (en de voorwaarden van beheer en
bewaring) indien het gaat om toelating tot de notering van participatie-
bewijzen.

53

2.2 Procedure en vereisten voor toelating tot de notering aan de Officifte

Markt AEX-Effectenbeurs

Een fonds dat voldoet aan de toelatingscriteria wordt pas tot de notering toegelaten
nadat

1 een noteringsovereenkomst tussen de AEX en de uitgevende instelling en

- voor zover van toepassing - de uitgevende instelling van de onderliggende
effecten, dan wel in het geval van toelating van participatiebewijzen, de
beheerder(s) en de bewaarder is gesloten;54 en

2     een prospectus is gepubliceerd, waarin onder meer vermeld moet worden
in hoeverre grootaandeelhouders na de toelating blijven participeren en de
motieven daartoe. 55

51       Artikel 6 lid 5 FR. Zie ook artikel 65 FR, waarin de bevoegdheid van de AEX-Effectenbeurs
is neergelegd om een maatregel te treffen indien de omvang van de handel ter beurze te gering
is.

52    Zie in dit rerband: N.E.D. Faber, Overzicht van trustakten bij beursgenoteerde converteerbare
obligatieleningen. Cmb·e,·teerbare obligaties en aaitdelen. Serie Monogratieen vanwege het Van
der Heijden-Instituut. deel 43, Kluwer. Deventer. 1993, p 67-145.

53    Artikelen 22 (alsmede Circ·ulaire R94-018 van de VvdE van 26 juli  1996), 23 respectievelijk
24 FR met de bijbehorende Bijlagen.

54     Artikel 3 lid 2 FR. Het is de bedoeling dat het FR zodanig gewijzigd wordt dat het FR niet van
toepassing is op door de Staat der Nederlanden en andere EU/EER-staten uitgege\·en effecten
(staatsobligaties ) die tot de notering aan de AEX-Effectenbeurs worden of reeds zijn toegelaten
(Staaisc·ourant 26 augustus 1997).

55      Artikel 8 FR jo Bijlage XIV bij FR jo artikel 3.2.7. schema A bij FR.
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In de volgende paragrafen zal eerst ingegaan worden op de procedure ter verkrijging
van een notering en de gevolgen van een beursnotering voor de uitgevende
instelling. Aansluitend komt de noteringsovereenkomst aan de orde.

2.2.1 Noteringsaanvraag en sponsor

Een noteringsaanvraag moet betrekking hebben op alle geplaatste stukken van het
fonds waarvoor toelating aangevraagd wordt.56 Wanneer voor het fonds tevens

een notering wordt aangevraagd op een andere effectenbeurs (dual listing), 57
betekent dit dat niet het gehele funds voor verhandeling op de AEX-Effectenbeurs
beschikbaar zal zijn. Zolang , oldaan wordt aan de kwantitatieve toelatingscriteria
levert dit geen strijd op met de eis dat de toelating betrekking heeft op alle geplaatste
stukken van het toe te laten funds.58 Behalve door de uitgevende instelling moet
een noteringsaanvraag ook door ten minste 66n tot de AEX toegelaten instelling
(begeleidende instelling of 'sponsor') worden ondertekend en ingediend.59 Indien
de introductie (certificaten van) aandelen betreft van een vennootschap waarvan
nog geen (certificaten van) aandelen aan de AEX-Effectenbeurs zijn genoteerd,
moet de sponsor in beginsel gedurende drie jaar na de beursintroductie beschikbaar
zijn voor het - terzake van de naleving van de verplichtingen uit hoofde van de
noteringsovereenkomst - verzorgen en begeleiden van de communicatie tussen
de AEX en de uitgevende instelling ('liaison-fitnctie') en voor het geven van advies

, 6()en ondersteuning aan de uitgevende instelling ('coach-functie  ). Niet iedere tot
de AEX toegelaten instelling kan als sponsor optreden gelet op de eisen die aan
een sponsor worden gesteld. De AEX kan een toegelaten instelling uitsluiten om
op te treden als sponsor of aanvullende voorwaarden stellen indien bij de AEX
twijfel bestaat over (1) de beschikbaarheid bij de instelling van de noodzakelijke
deskundigheid en ervaring6' voor het begeleiden van de beursintroductie, (2) de
duurzaamheid van de door de instelling aangeboden dienstverlening, met name

56     Artikel 47 lid 1 FR.
57 Dual listing vindt bij voorkeur plaats op twee effectenbeurzen die zich niet in dezelfde tijdzone

bevinden, bijvoorbeeld Amsterdam en New York.
58      Zie ook A. Nederveen en H. J. Tulp, Dual listing, NV, april 1998, p. 91/92.
59       Artikel 3 lid 1 jo 47 lid 6 FR alsmede artike! 2 Reglement Procedure Beursnotering. De artikelen

53 tot en met 61 FR en Bijlage A bij het Reglement Procedure Beursnotering geven een
opsomming van de bij de aanvraag over te leggen bescheiden, waaronder een prospectus.

60      Artikel 6 Reglement Procedure Beursnotering. Zie ook V.P.G. de Seritre, Regelgeving van de
Amsterdamse Effectenbeurs inzake beursintroducties. Lustrumbundel  1997  Vereniging  voor
Effectenrecht. Serie Monografiedn vanwege het Van der Heijden Instituut,deel 58, Kluwer,
Deventer, 1997, p. 130/131.

61      De eis van noodzakelij ke ervaring kan mijns inziens niet inhouden dat de toegelaten instelling
al vaker beursintroducties begeleid heeft. Zou dit wel zo zijn. dan betekent deze eis materieel
een blokkade voor die instellingen die hun activiteiten wensen uit te breiden met sponsoractivi-
teiten.
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met het oog op de periode van drie jaar na de beursintroductie waarin de sponsor
beschikbaar moet zijn en (3) de financiele draagkracht van de instelling gelet op
de    uit de beursintroductie voortvloeiende risico' s en aansprakelijkheid.62
Uiteindelijk wil de AEX met betrekking tot de aan een sponsor te stellen eisen
een systeem invoeren dat vergelijkbaar is met dat in het Verenigd Koninkrijk.63
Dit zal betekenen dat voor het optreden als sponsor een 'autorisatie' van de AEX
vereist zal zijn en dat voor het verkrijgen van die autorisatie voldaan moet zijn
aan (nog te stellen) eisen ten aanzien van de administratieve en organisatorische

inrichting van de sponsor, de deskundigheid en ervaring van de bij de sponsor
werkzame en bij een beursintroductie betrokken personen (aanmelding en
kwalitatieve beoordeling door de AEX) en de interne procedures. Bij dit laatste

punt wordt gedacht aan zaken zoals welke interne controles zijn bij het proces van
een beursgang ingebouwd en op welke wijze worden chinese walls tussen de

afdelingen binnen de sponsor vormgegeven.

2.2.2 Prospectusplicht, due diligence-onderzoek en uitzonderingen

Zoals in § 2.2. is aangegeven, is voor toelating tot de notering de publicatie van
een prospectus 4 verplicht. De AEX kan een volledige of gedeeltelijke ontheffing
van de verplichting tot het publiceren van een prospectus verlenen, bijvoorbeeld
voor obligaties die door bepaalde specifieke instellingen worden uitgegeven.65 In
een aantal gevallen bestaat in het geheel geen verplichting tot het publiceren van
een prospectus.66 Deze gevallen hebben - behalve indien het gaat om notering op
grond van de zogenaamde Eurolist-bepalingen67 waarvoor geen prospectus vereist

62     Artikel 5 Reglement Procedure Beursnotering.
63      Consultatienota Primaire Markt van de AEX van juni/juli 1999, p. 28/29 (zie ook noot 34).
64    Zie over de definieringsgeschiedenis van het begrip prospectus J.M. Boll, Preadvies nr. 2

uitgebracht voor de Vereniging voor Effectenrecht "Prospectusaansprakellykheid'. Kluwer.
Deventer, 1995, p. 164-167 en over de vraag wat een prospectus is M.A. Blom, Prospectus-
aansprakelijkheid van de lead manager. Serie Monografieen vanwege het Van der Heijden
Instituut, deel 53, Kluwer, Deventer,  1996, p. 4-6; L. Timmerman, De aansprakelijkheid van
de syndicaatsleider voor een misleidend prospectus. Ontwikkelingen in het effectenverkeersrecht.
Serie Monografiean vanwege het Van der Heijden Instituut, deel 50. Kluwer, Deventer. 1996,
p. 70/71. Zie ook hoofdstuk 1 noot 238.

65      Artikel 10 lid 2 sub II.a en II.b FR.
66      Artikel 10 lid 3 FR.
67 Richtlijn 94/18/EG van 30 mei 1994 (PbEG L 135, d.d. 31.5.1994, p.  1 e.v.). Deze 'Eurolist-

richtlijn' houdt- kort gezegd- in dat effecten van grote uitgevende instellingen die tenminste
drie jaar genoteerd zijn in een Lid-staat van de EU, zonder prospectus kunnen worden toegelaten
tot de notering in een andere Lid-staat. Een uitgevende instelling is groot in de zin van de Eurolist-
richtlijn indien de instelling een marktkapitalisatie heeft van tenminste 1 miljard Ecu en een
jaarlijkse beursomzet van 250 miljoen Ecu. Zie Bijlage XVI bij FR. Zie ook R.O. Fuchs, Eurolist
stap voorwaarts naar een Europese kapitaalmarkt. Bank- en EfA,ctenbedr(if, juni  1995, p. 20-24:
B. Tewes, Eurolist: op weg naar een Europese notering?, Bb, 1995, p. 202-204.
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is - echter geen betrekking op een introductie van een nieuw fonds, maar op situaties
waarbij sprake is van een nieuwe emissie van of conversie68 in effecten van een
categorie die reeds tot de notering is toegelaten. Zo hoeft geen prospectus
gepubliceerd te worden indien aan werknemers effecten worden uitgegeven van
een reeds genoteerde categorie of indien minder dan 10% geernitteerd wordt  van
een categorie effecten die al genoteerd is.69 In een dergelijke situatie moet wel
voldaan worden aan onder meer de voor toelating vereiste publiciteit en moeten
de jaarrekeningen, jaarverslagen en tussentijdse verslagen zijn overgelegd.70 Gaat

het daarentegen om een emissie van 10% of meer, dan moet, ongeacht of sprake
is van een onderhandse dan wel een openbare emissie, altijd een prospectus gepubli-
ceerd worden. Dit geldt derhalve ook, indien aan slechts 66n partij 10% of meer
onderhands geemitteerd wordt. Aangezien in een dergelijk geval de aanvraag tot
toelating binnen twee weken na plaatsing moet worden ingediend, dient ook het
prospectus binnen die termijn gereed te zijn. 71

Indien wel een prospectus gepubliceerd moet worden of een pricing supple-
ment 2 wordt gepubliceerd waarin naar een (krachtens het FR verplicht opgesteld)
prospectus wordt verwezen, rust op de sponsor de plicht een due diligence-
onderzoek te verrichten.73 Hieronder wordt verstaan: een onderzoek ten aanzien

68        Zie over conversie van converteerbare obligaties (artikel  10 lid 3 sub I b FR): J.W. van der Staay,
Meldings-, Informatie- en Overlegverplichtingen. Converteerbare obligaties en aandelen. Serie

Monografieen vanwege het Van der Heijden Instituut, deel 43, Kluwer, Deventer. 1993. p.
167/168.

69     Artikel 10 lid 3 sub 11 a FR. In geval van plaatsing van een verder gedeelte van een reeds
toegelaten fonds dient in beginsel steeds een aanvraag tot toelating te worden ingediend (zie
artikel 47 lid 2 FR en voor de uitzondering hierop artikel 47 lid 3 FR). Deze eis houdt verband
met het feit dat de eerste aanvraag voor notering betrekking moet hebben op alle ten tijde van
de aanvraag geplaatste stukken (artikel 47 lid 1 FR). Zie ook artikel 3 sub c van de noteringsover-
eenkomst waarin voor de uitgevende instelling de verplichting is opgenomen om voor alsnog
te plaatsen stukken van het fonds steeds (behoudens dispensatie) binnen twee weken na de dag
der plaatsing toelating tot de notering aan te vragen.

70        Artikel  10 lid 3 sub Il.a. FR jo artikel 21  FR jo artikel 61 FR. Daarnaast geeft Billage XVH bij
FR nadere regels met betrekking tot de informatie die verstrekt moet worden indien sprake is
van een onderhandse emissie van aandelen van een soort die al genoteerd is. De hierin opgenomen
regels zijn van toepassing ongeacht het percentage dat wordt geemitteerd.

71 Artikel 47 jo 53 FR.
72 Een pricing supplement is gedefinieerd als: een document dat in verband met een kapitaalmarkt-

transactie (= transactie op de kapitaalmarkt in verband met genoteerde of te noteren effecten,
zoals emissie. herplaatsing, introductie door emissie) verkrijgbaar wordt gesteld, en dat uitsluitend
dan wel voornamelijk technische gegevens bevat ten aanzien van prijs, datum van uitgifte,
verkrijgbaarheid en dergelijke betreffende de aangeboden effecten (leningsvoorwaarden), zulks
als aanvulling op en onder verwijzing naar een gelijktijdig of reeds uitgegeven prospectus (artikel
1 lid 5 jo lid 3 Reglement Procedure Beursnotering).

73      Artikel 11 Reglement Procedure Beursnotering en de Bijlagen B en C. Bijlage B bevat een uitge-
breid overzicht van onderwerpen en documentatie die door het introducerend lid tenminste in
het onderzoek aan de orde moeten komen. Voor een bespreking van deze bijlagen zie onder meer:
M.A. Blom en J.M. Boll, Prospectusaanspraketijkheid. Preadvies nr 2 uitgebracht voor de
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van de status van de uitgevende instelling en de juistheid en de volledigheid van
de in het prospectus gedane mededelingen in het licht van de vereisten voor
beursnotering.74 De bij het due diligence-onderzoek verkregen informatie moet
worden gebruikt voor een verificatie van de juistheid en de volledigheid van de
wezenlijke mededelingen in het prospectus met uitzondering van de mededelingen
die afkomstig zijn van experts75 of door experts zijn goedgekeurd.76 Boele meent

mijns inziens terecht dat in deze regel besloten ligt dat de lead manager binnen

redelijke grenzen moet verifieren of degene die zich als 'expert' aandient ook

daadwerkelijk als zodanig kan worden aangemerkt. Bovendien vraagt hij zich af
of de in het Reglement Procedure Beursnotering opgenomen uitzondering wel
strookt met het oordeel van de Hoge Raad in de Co-op-zaak.77 Met Bertrams en
Vermeer ben ik van mening dat een controle van de mededelingen afkomstig van
experts noodzakelijk is indien de sponsor 'serieuze en concrete aanwijzigingen
zou hebben die op het tegendeel wijzen.' In een dergelijk geval zou de sponsor
'roekeloos handelen door af te gaan op de deskundigenverklaringen. ,78

Het due diligence-onderzoek bestaat uit (a) een onderzoek naar die
onderwerpen en documenten die redelijkerwijs nodig zijn voor de verificatie, (b)
besprekingen met de uitgevende instelling en voeren van overleg met de vertegen-
woordiger van de raad van commissarissen en de accountant van de uitgevende

Vereniging voor Effectenrecht. 1995. p 82-90: M.A. Blom. Prospectusaansprakelijkheid van
de lead manager. Serie Monografieen vanwege het Van der Heijden Instituut, nr. 53, 1996,
p. 121-139: S.A. Boele, Nieuwe regels voor due diligence bij beursintroducties, TV11/S, maart

1997, p. 65-70; A.G. Maris en S.A. Boele, Prospectusaansprakelijkheid, TVVS, juni 1994, p.
141-146; A.F.J.A. Leijten, Reglement procedure beursnotering en due diligence, V&0, april
1997. p. 40-42: S. Perrick, Nieuwe regels van de Vereniging voor de Effectenhandel inzake
'due diligence'  in het kader van een beursintroductie, Juridisch  Up to Date, 30 september  1993,

p. 7-9; R.E. de Rooy, Nieuwe due diligenceregels bij beursintroducties, Bb, 14 januari  1994,
p. 5-6; R.E. de Rooy, Due diligence: hoe ver moet een bank gaan?, Bank- en Effectenbedrijf.
januari/februari 1994, p. 24-28; R.E. de Rooy, Due diligence: op de wenken bediend, Bank-

en Elrectenbedrdf, maart  1994, p.  27; W.J. Slagter, Het due diligence-onderzoek, TVVS. september

1994, p. 226-230; V.P.G. de SeriBre, Regelgeving van de Amsterdamse Effectenbeurs inzake
beursintroducties. Lustrumbundel 1997 Vereniging voor Effectenrecht. Serie Monografieen
vanwege het Van der Heijden Instituut, deel 58, Kluwer, Deventer, 1997. p. 132-137. In dit
verband kan ook gewezen worden op de door de IPMA (International Primary Market Association)
opgestelde uitgebreide lijst van aanbevelingen voor haar leden (met name kredietinstellingen)
die als (lead)manager betrokken zijn bij emissies en herplaatsingen van effecten.

74     Artikel 11id 6 Reglement Procedure Beursnotering.
75 Onder 'expert' wordt verstaan: een (recht-)persoon die op enig gebied bijzondere deskundigheid

heeft, zoals een accountant, een jurist, een milieudeskundige en een als deskundig op het gebied
van de waardebepaling van ondernemingen bekend staande instelling die een 'fairness opinion'
geeft (artikel I lid 9 Reglement Procedure Beursnotering).

76     Zie in dit verband ook de bespreking van M.J.G.C. Raaijmakers van de uitspraak van de Hoge
Raad van 9 juni 1995 (Finad/Worst) in AA.  1995, p. 959-965.

77       S.A. Boele, Nieuwe regels voor due diligence bij beursintroducties. TVVS, maart 1997, p. 66.
78     R.I.V.F. Bertrams en M. Vermeer, Prospectusaansprakelijkheid, Geldeffecten. Jonge Balie

Congres 1997, Sdu, 1997. p. 37.
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instelling en (c) voeren van overleg met experts indien hun mededelingen of door
hun goedgekeurde mededelingen van bijzonder belang zijn voor de beursintroductie.
Vervolgens moet de sponsor twee verklaringen aan de AEX afgeven: (1) een
verklaring van de uitgevende instelling dat de sponsor de door hem gevraagde
informatie heeft verkregen en (2) een verklaring van de sponsor dat hij het due
diligence-onderzoek overeenkomstig de bepalingen van het Reglement Procedure
Beursnotering heeft verricht en dat de uitgevende instelling hem de gevraagde
informatie daadwerkelijk heeft verstrekt.

In bepaalde situaties mag de sponsor afgaan op een due diligence-onderzoek
dat verricht is door een andere instelling die niet is toegelaten tot de AEX, mits
aan een aantal voorwaarden is voldaan.79 Het door die andere instelling verrichte
due diligence-onderzoek moet betrekking hebben gehad op een vergelijkbare
transactie in dezelfde effecten die kort tevoren of gelijktijdig in het buitenland heeft
plaatsgevonden, bijvoorbeeld een beursintroductie in New York die gelijktijdig
of kort voor de beursintroductie aan de AEX-Effectenbeurs plaatsvindt of heeft
plaatsgevonden ('dual listing'). Voordat de sponsor afgaat op het reeds verrichte
due diligence-onderzoek moet de sponsorbepalen ofdit'onder de omstandigheden
redelijkerwijs gerechtvaardigd is' en aandacht schenken aan de reputatie van de
instelling die het due diligence-onderzoek heeft verricht. Boele voegt hier mijns
inziens terecht aan toe dat niet alleen naar de reputatie gekeken moet worden, maar
ook naar de eisen die in het buitenland aan een due diligence-onderzoek gesteld
worden.80 Afhankelijk van de tijd die verstreken is sinds het plaatsvinden van de
vergelijkbare buitenlandse transactie, kan de AEX eisen dat een aanvullend due
diligence-onderzoek verricht wordt met betrekking tot de tussenliggende periode.
In verband met de (marginale) toetsing door de AEX moet de sponsor een due
diligence-dossier aanleggen. Uit dit dossier zal onder meer moeten blijken waarom
bepaalde onderwerpen niet in het due diligence-onderzoek betrokken zijn en - indien
van toepassing - de 'aandacht die de sponsor heeft besteed aan de reputatie' van
de buitenlandse instelling die een due diligence-onderzoek heeft verricht waarop
de sponsor is afgegaan.

81

De verplichting een due diligence-onderzoek uit te voeren bestaat alleen, zoals
hiervoor al is aangegeven, indien publicatie van een prospectus krachtens het FR
verplicht is.82 Hierop zijn enkele uitzonderingen.83 Geen due diligence-onderzoek

79     Artikel 13 Reglement Procedure Beursnotering.
80        S.A. Boele, Nieuwe regels voor due diligence bij beursintroducties, Tl/1/S, maart  1997, p.  67.
81         Artikelen  12 en  13  lid 2 Reglement Procedure Beursnotering.
82     Artikel 14 lid 4 Reglement Procedure Beursnotering. In het (onverplichte) prospectus moet wei,

indien geen due diligence-onderzoek is verricht, hiervan melding gemaakt worden.
83   Zie de kritische opmerkingen met betrekking tot de uitzonderingen: V.P.G. de SeriBre.

Regelgeving van de Amsterdamse Effectenbeurs inzake beursintroducties. Lustrumbundel  1997
Vereniging voor Effectenrecht. Serie Monografieen vanwege het Van der Heijden Instituut,
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is verplicht indien het verplichte prospectus betrekking heeft op (1) schuldpapier
en de desbetreffende lening een '

rati,ig' heeft van een internationaal aanvaard rating
instituut van een door de AEX te bepalen niveau84 of (2) schuldpapier uitgegeven
door een in het Wtk-register ingeschreven instelling. Een due diligence-onderzoek
is evenmin verplicht ten aanzien van het prospectus waarnaar in een pricing

supplement verwezen wordt mits dat prospectus reeds onderwerp is geweest van
een due diligence-onderzoek en na afronding van dat onderzoek aan de sponsor
geen gebeurtenissen of ontwikkelingen bekend zijn die (kunnen) duiden op
belangrijke nieuwe feiten die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van de
effecten. Wordt op basis van deze uitzonderingen op de due diligence-verplichting
geen due diligence-onderzoek uitgevoerd, dan mag de sponsor zelf bepalen of dit
in het prospectus of het pricing supplement vermeld wordt.85 Aangezien een

belegger niet altijd op de hoogte zal zijn of een prospectus gepubliceerd is op grond
van een verplichting dan wel op vrijwillige basis noch of een verplicht gepubliceerd
prospectus uitgezonderd is van de due diligence-verplichting, rijst de vraag waarom

vermelding in het prospectus van het al dan niet verricht zijn van een due diligence
onderzoek niet in alle gevallen verplicht gesteld is, ook al heeft de vermelding
jegens beleggers - net zoals het niet uitvoeren van een due diligence onderzoek
omdat het reglement daartoe niet verplicht - geen consequenties voor de
aansprakelijkheid van de sponsor voor een eventueel misleidend prospectus.

86

2.2.2.1    Inhoud prospectus en disclainier

Het prospectus moet een getrouw beeld geven omtrent de toestand van de

uitgevende instelling op de balansdatum van het laatste boekjaar waarover een

jaarrekening is gepubliceerd en inlichtingen bevatten omtrent gebeurtenissen van
bijzondere betekenis die sindsdien hebben plaatsgevonden:7 Daarnaast dient een
toekomstverwachting opgenomen te worden, waarbij, voor zover gewichtige

deel 58. Kluwer, Deventer. 1997, p. 135/136.
84   R.E. de Rooy. Due diligence: hoe ver moet een bank gaan?, Bank- en Effectenbedrijf,

januari/februari  1994, p. 27, had gepleit om voor obligatieleningen een due diligence regeling
in te voeren waarbij onderscheid gemaakt zou worden tussen leningen die wel en die geen rating
hebben. Zijn voorstel om de eerstgenoemde categorie uit te zonderen van de due diligence regeling
mits in het prospectus vermeld wordt welke rating door wie en wanneer is toegekend. is door
de AEX overgenomen.

85      Artikel 14 lid 3 Reglement Procedure Beursnotering zoals gewijzigd bij AEX-Mededeling R
97-003 van 25 februari 1997. Oorspronkelijk bepaalde artikel 14 lid 3 dat in het prospectus
kenbaar gemaakt wordt dat geen due diligence onderzoek is uitgevoerd.

86 Zie onder meer A.F.J.A. Leijten, Reglement procedure beursnotering en due diligence, V&0,
april 1997, p. 42.

87   Zie met betrekking tot de inhoud van het prospectus ook R.E. de Rooy. Emissies op de
Nederiandse markt. Bank- en Effectenrecht nr.  13,2e druk, Kluwer, Deventer, 1996, p. 71 -83.
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belangen zich daartegen niet verzetten, in het bijzonder aandacht besteed wordt
aan de investeringen, de financiering en de personeelsbezetting en aan de
omstandigheden waarvan omzet en rentabiliteit afhankelijk zijn. Uiteraard moet
het prospectus gegevens bevatten over de rechten die aan de te noteren effecten
verbonden zijn. Het FR verwijst naar uitgebreide schema's waarin - afhankelijk
van het soort effecten waarvoor beursnotering wordt aangevraagd* - de gegevens
staan opgesomd die ten minste in het prospectus opgenomen moeten worden.
Hiertoe behoort ook een opgave van het totale aantal aandelen van de uitgevende
instelling die in het bezit zijn van onder meer bestuurders en commissarissen
alsmede vermelding van de aan hen verleende opties.89 Bovendien moeten - indien
het gaat om (certificaten van) aandelen - in het prospectus vermeld worden (a)
in hoeverre aandeelhouders die een belang hebben van ten minste 5% in het
geplaatste kapitaal blijven participeren na de beursnotering en de motieven daartoe
en (b) alle wijzigingen in het houderschap van de aandelen in het jaar voorafgaande
aan de publicatie van het prospectus." Voor bepaalde categorieen uitgevende
instellingen, zoals kredietinstellingen, closed-end beleggingsinstellingen en financie-
ringsmaatschappijen, gelden enkele specifieke bepalingen.91 Datzelfde geldt ten
aanzien van bepaalde categorieen effecten, zoals gegarandeerde of converteerbare
obligaties, obligaties met warrants en participatiebewijzen.'2 De AEX kan ontheffing
verlenen van de verplichting tot het vermelden van bepaalde voorgeschreven
gegevens in het prospectus. Deze mogelijkheid is aanwezig, wanneer de AEX van
oordeel is dat (1) de desbetreffende gegevens slechts van weinig belang zijn en
niet van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het vermogen, de financiele
positie, het resultaat en de vooruitzichten van de uitgevende instelling of (2)
bekendmaking van de desbetreffende gegevens strijdig zou zijn met het openbaar
belang of aan de uitgevende instelling ernstig nadeel zou berokkenen; wat dit laatste
betreft wordt wel als eis gesteld dat het niet vermelden van die gegevens niet
misleidend is met betrekking tot feiten en omstandigheden die van essentieel belang
zijn voor de beoordeling van de te noteren effecten. 93

Het prospectus mag in beginsel alleen worden uitgegeven en ondertekend
door een of meer tot de AEX toegelaten instellingen en/of door de uitgevende

88       Artikel 8 FR jo Schema A voor toelating van aandelen, Schema B voor toelating van obligaties
en Schema C voor toelating van certificaten van aandelen.

89     Schema A bij FR punt 6.2.1.
90 AEX-Mededeling 98-096 punten 7 en 8 jo de artikelen 3.2.6 en 3.2.7 schema A bij FR.
91     Artikelen 11 en 12 FR.
92       Artikelen  13, 14 respectievelijk  19 FR.
93          Artikel  10 lid  1 FR. Dispensatie  van het vereiste tot opname in het prospectus van toekomstver-

wachtingen kan noodzakelijk zijn indien de instelling bijvoorbeeld ook een beursnotering wenst
in de VS (dual listing). Opname van toekomstverwachtingen is namelijk in strijd met de
Amerikaanse effectenwetgeving.
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instelling. De AEX kan van deze eis dispensatie verlenen door toe te staan dat het
prospectus wordt uitgegeven en ondertekend door niet tot de AEX toegelaten

instellingen, mits het prospectus is mede-uitgegeven en mede-ondertekend door
ten minste een gelijk aantal tot de AEX toegelaten instellingen.94 Wanneer een
prospectus uitsluitend door de uitgevende instelling is ondertekend, betekent dit
dat sprake is van een zogenaamde gitichet-emissie waarbij de sponsor de te plaatsen
effecten niet garandeert of overneemt en niet voor eigen rekening en risico plaatst,
maar   functioneert als 'loket'.    In de meeste gevallen is sprake   van   een
'undenvritten'-emissie waarbij onderscheid gemaakt moet worden tussen (a) een
door de underwriter gegarandeerde emissie waarbij de underwriter jegens de
uitgevende instelling garandeert dat alle effecten geplaatst zullen worden (de na
plaatsing niet geplaatste effecten worden bij de underwriter geplaatst) en (b) een
emissie die door de underwriter wordt overgenomen doordat de underwriter zelf
inschrijft op de effecten en deze voor eigen rekening en risico plaatst.

95

Sinds de uitspraak van de Hoge Raad inzake Co op (prospectusaansprakelijk-
heid van de lead manager)96 is de praktijk ontstaan dat de lead manager in het
prospectus een kennisgeving opneemt dat hij voor bepaalde mededelingen in het
prospectus niet instaat of daarvoor geen verantwoordelijkheid aanvaardt

(zogenaamde disclaimer). Indien een dergelijke disclaimer wordt opgenomen in
een prospectus ten aanzien waarvan een due diligence-onderzoek verplicht is, moet
de tekst van de disclaimer in beginsel voldoen aan het in het Reglement Procedure
Beursnotering opgenomen model.97 Wanneer van opname van een disclaimer wordt

94      Artikel 9 lid 1 FR respectievelijk artikel 9 lid 2 FR.
95      Zie over de diverse vormen van emissie onder meer R.E. de Rooy, Emissies op de Nederlandse

markt. Serie Bank- en Effectenrecht nr 13, Kluwer, 1996, p. 7/8 en p. 59: A. Nederveen. De
rol van underwriters bij de distributie van effecten. Lustrumbundel 1997 Vereniging voor
Effectenrecht. Serie Monografieen vanwege het Van der Heijden Instituut, deel 58, Kluwer.
Deventer, 1997, p. 90/91; J.W.P.M. van der Velden, Contractuele prospectusaansprakelijkheid,
NV, mei 1997, p. 145.

96    HR 2 december 1994, Nj 1996/246 m.nt. Verkade en besproken door onder meer M.J.G.C.
Raaijmakers in AA,  1995, p. 219-227. Zie met name M.A. Blom, Prospectusaansprakelijkheid
van de leadmanager. Serie Monografieen vanwege het Van der Heijden Instituut. nr. 53, Kluwer,
Deventer, 1996.

97      Artikel 15 lid 1 jo Bijlage D bij het Reglement Procedure Beursnotering. Voor een bespreking
van de voorgeschreven tekst van de disclaimer alsmede het effect van een dergelijke disclaimer
(slechts effect met betrekking tot de wettelijke bewijslastomkering en al dan niet met betrekking
tot de aansprakelijkheid): M.A. Blom, Prospectusaansprakelijkheid: hoofdlijnen en recente

ontwikkelingen, Bank- en Effectenbedrijf. april 1997. p. 18; R.I. V.F. Bertrams. Disclaimers
inverbandmet prospectusaanspraketijkheid, Lustrumbundel 1997Verenigingvoor Effectenrecht.
Serie Monografieen vanwege het Van der Heijden Instituut, deel 58, Kluwer, Deventer, 1997,
p. 1-13: R.I.V.F. Bertrams en M. Vermeer, Prospectusaansprakelijkheid, Geldeffecten. Jonge
Balie Congres 1997, Sdu, 1997, p. 34-37. S.A. Boele, Nieuwe regels voor due diligence bij
beursintroducties. TV'l/S. maart 1997. p. 67-69; M.W. den Boogert, Uitgifte van aandelen,
beurshandel en bescherming. Geldige effecten. NIBE Bankjuridische reeks. deel 39, p. 43/44:
G.T.J. Hoff, De lessen van het Co op-arrest, Onderneming en 5 jaar Nieuw Burgerlijk Recht.
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afgezien, moet in het prospectus meegedeeld worden dat, kort gezegd, de uitgevende
instelling verantwoordelijk is voor de juistheid en volledigheid van de mededelingen
in het prospectus.

98

2.2.2.2    Erkenning van reeds bestaand prospectus

Een reeds aanwezig prospectus dat door de bevoegde autoriteiten in een andere
Lid-staat is goedgekeurd kan in aanmerking komen voor erkenning door de AEX
dan wel de basis zijn voor het verlenen door de AEX van een ontheffing van de
verplichting tot het opstellen van een nieuw prospectus.99 Erkenning van een
buitenlands beursprospectus vindt plaats indien gelijktijdig of kort voor de aanvraag
tot toelating aan de AEX-Effectenbeurs notering aan een effectenbeurs in een andere
Lid-staat wordt of is aangevraagd en het prospectus in die andere Lid-staat is
goedgekeurd:m Ook prospectussen die niet zijn opgesteld ten behoeve van een
toelating tot een effectenbeurs in een Lid-staat, kunnen worden erkend. Het moet
dan wel gaan om een (ten behoeve van een openbare aanbieding opgesteld)
prospectus dat binnen drie maanden voor de aanvraag tot toelating aan de AEX-
Effectenbeurs door de bevoegde autoriteit van een Lid-staat is goedgekeurd.81
Erkenning betekent niet dat het prospectus ongewijzigd gepubliceerd kan worden.
De AEX kan een vertaling en/of opneming van specifieke gegevens voor de
Nederlandse markt eisen.'02 Hoewel het FR niet expliciet eist dat de desbetreffende
prospectussen opgesteld zijn conform de toelatings- of emissieprospectusrichtlijn,103
zijn de bepalingen inzake erkenning hierop wel gebaseerd. Dit komt tot uiting in
artikel 20A lid 2 FR waarin wel de voorwaarden voor erkenning worden gegeven
indien een gedeeltelijke ontheffing of afwijking door de bevoegde buitenlandse
autoriteit is toegestaan zonder dat aangegeven wordt waarvan een gedeeltelijke
ontheffing of afwijking is toegestaan. Aangenomen mag worden dat het artikellid

Serie Onderneming en Recht, deel 7, Tjeenk Willink. Deventer, 1997, p. 369-373: A.F.J.A.
Leijten, Reglement procedure beursnotering en due diligence, V&0, april 1997. p. 41/42: A.
Nederveen, De rol van de underwriters bij de distributie van effecten. Lustrumbundel 1997
Vereniging voor Effectenrecht. Serie Monografieen vanwege het Van der Heijden Instituut,
deel 58, Kluwer, Deventer, 1997, p. 105/ 106; V.P.G. de SeriBre, Regelgeving van de Amsterdamse
Effectenbeurs inzake beursintroducties. Lustrumbundel 1997 Vereniging woor Effectenrecht.
Serie Monografieen vanwege het Van der Heijden Instituut, deel 58. Kluwer, Deventer, 1997,
p. 137-139.

98         Artikel  15 lid 4 jo Bijlage E bij het Reglement Procedure Beursnotering. Bijlage E bevat twee
voorkeursteksten voor een dergelijke mededeling.

99      Artikel 2OA FR alsmede artikel 10 lid 2 Reglement Procedure Beursnotering.
100   Artikel 20A lid 1 jo lid 3 FR.
101     Artikel 20A lid 4 jo lid 3 FR.
102 Artikel 2OA leden 1 en 3 FR.

103 Toelatingsprospectusrichtlijn: Richtlijn 80/390/EEG (vindplaats zie hoofdstuk 1 noot 19). Emis-
sieprospectusrichtlijn: Richtlijn 89/298/EEG (vindplaats zie hoofdstuk 1 noot 41).
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ziet op een gedeeltelijk ontheffing of afwijking van de relevante Europese
prospectusrichtlijnen. Wordt binnen een half jaar na toelating tot de officiele
notering aan een effectenbeurs in een andere Lid-staat toelating aan de AEX-
Effectenbeurs aangevraagd, wordt in beginsel ontheffing verleend, mits het
buitenlandse beursprospectus door de bevoegde autoriteiten in die Lid-staat is
goedgekeurd. Deze ontheffing die afhankelijk gesteld kan worden van aanvullingen
of een vertaling van het prospectus, wordt door de AEX verleend na overleg met
de autoriteiten van die andere effectenbeurs. 1()4

2.2.2.3    Aanvullende documenten (actualisering van het prospectus)

Wanneer in de periode die ligt tussen de vaststelling van de inhoud van het
prospectus en de dag waarop de beursnotering ingaat zich een belangrijk nieuw
feit voordoet dat van invloed kan zijn op de beoordeling van de effecten, moet
dit feit in een aanvullend document worden vermeld en op dezelfde wijze als het
prospectus worden gepubliceerd:05 Het opstellen van een aanvullend document
geldt ook voor prospectussen die door de AEX zijn erkend, zij het dat publicatie
van een dergelijk document al verplicht is met betrekking tot iedere wijziging die

zich in de genoemde periode voordoet. 106

2.2.2.4    Goedkeuring en publicatie van prospectus

Het prospectus mag pas gepubliceerd worden na goedkeuring of erkenning daarvan
door de AEX.'07 De publicatie kan geschieden (1) door opneming in dan of meer
Nederlandse dagbladen die landelijk of in een grote oplage worden verspreid of
(2) in de vorm van een brochure die kosteloos voor het publiek verkrijgbaar moet
zijn bij de AEX, bij de uitgevende instelling en bij het betaalkantoor (meestal de
sponsor). Daarnaast moet in de Officiele Prijscourant een advertentie geplaatst
worden waarin hetzij het volledige prospectus wordt opgenomen hetzij vermeld
wordt waar het prospectus is gepubliceerd dan wel gratis verkrijgbaar is. Uiterlijk
de eerste beursdag na het verschijnen van de advertentie in de Officiele Prijscourant
dient het prospectus gepubliceerd te worden. 108 Tussen de eerste beursdag waarop

het prospectus is gepubliceerd en de laatste dag van inschrijving dan wel de eerste
1()9

dag van verhandeling ter beurze moeten ten minste drie beursdagen gelegen zijn

104 Artikel ZOA lid 6 FR.

105     Artikel 2 I  lid 2 jo artikel 20 FR en artikel  10 lid 7 Reglement Procedure Beursnotering.
106 Artikel 2OA lid 5 FR.

107     Artikel 20 lid 1 FR, 2OA lid 1 FR en artikel 10 lid 2 Reglement Procedure Beursnotering,
108    Artikel 20 leden 2 en 3 FR alsmede artikel 10 lid 4 Reglement Procedure Beursnotering.
109 Artikel 5 lid 4 FR.
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De STE beziet of deze korte (minimale) termijn verlengd zou moeten worden door
bijvoorbeeld te eisen dat een voorlopig prospectus dat voldoet aan de relevante
voorschriften uiterlijk op de dag voorafgaand aan de eerste dag van inschrijving
algemeen verkrijgbaar gesteld wordt. 110 Overigens komt het fenomeen van een
voorlopig prospectus in het FR (nog) niet voor. "' De AEX heeft in de Consultatie-
nota Primaire Markt het voornemen kenbaar gemaakt de termijn te verlengen. Het
prospectus zal in de toekomst ten minste drie dagen voor de start van de inschrijving
beschikbaar moeten zijn 'mits de belegger zonder vertraging over het prospectus
kan beschikken. De nu nog aan publicatie van het prospectus via uitsluitend,112

het Internet klevende juridische bezwaren (zie § 4.1.1.3) wenst de AEX nader te
analyseren opdat hien'oor een oplossing gevonden kan worden. In de Consultatieno-
ta is de voorgestelde verlenging van de termijn tussen publicatie van het prospectus
en sluiting van de inschrijving alsmede minimum duur van de inschrijvingsperiode
schematisch weergegeven aan de hand van de bookbuilding-methode:' 13 (1) ten
minste drie beursdagen voor de start van de inschrijving beschikbaarheid van ten
minste  een  'pink herring' -prospectus' 14  of een  'red herring'-prospectus'15 , (2)
uiterlijk op de eerste dag van de inschrijving publicatie van het maximum aantal
effecten en de prijsrange en (3) inschrijvingsperiode van ten minste drie beursdagen.

Opvallend is dat publicatie van het definitieve prospectus hierin geen, althans geen
expliciete, plaats heeft gekregen.'16 Wijzigingen in het maximum te plaatsen effecten
en in de prijsrange nadat de inschrijving is geopend, is alleen toegestaan indien
deze mogelijkheid in de 'pink herring'- of'red herring'-prospectus is aangekondigd,
de wijzigingen door middel van advertenties in de Officiele prijscourant en de
landelijke dagbladen bekend gemaakt worden en de inschrijvingsperiode na een
wijziging nog ten minste een dag openstaat. "7 Dit laatste  is om beleggers in staat
te stellen reeds gedane inschrijvingen te wijzigen of in te trekken.

1 10     Kanterstukken 11 1997-1998,25 830, nr. 4. p. 6.
111     Zie over de juridische status van een voorlopig prospectus A. Nederveen en H.J. Tulp, Dual

Listing, NV, april 1998, noot 14; A.E. van der Pauw en T.M. Stevens, Bookbuilding op de
Nederlandse markt. Ondememingsrecht. 1999. p. 74/75; V.P.G. de Seri8re, Regelgeving van
de Amsterdamse Effectenbeurs inzake beursintroducties. Lustrumbundel 1997 Vereniging voor
Effectenrecht. Serie Monografieen vanwege het Van der Heijden Instituut, deel 58, Kluwer.
Deventer, 1997, p. 131/132.

\11     Consultatienota Primaire Markt van de AEX. juni/juli 1999, p. 32. Zie ook noot 34.
113 Zie hoofdstuk 1 noot 228.

114   Een 'pink herring'-prospectus is een prospectus waarin het te plaatsen aantal effecten en de prijs
van de effecten nog ontbreken.

115     Een 'red herring'-prospectus is een prospectus waarin wat de prijs van de effecten betreft volstaan
wordt met een opgave van een bandbreedte of prijsrange (zie ook hoofdstuk 1  noot 1 8 1) .

116     Vergelijk in dit kader A.E. van der Pauw en T.M. Stevens, Bookbuilding op de Nederlandse markt.
Ondernemingsrecht. 1999, p.  77, die opmerken dat in de bookbuilding systematiek het definitieve
prospectus feitelijk geen enkele functie vervult en voor beleggers geen betekenis heeft.

117    Zie over een tussentijdse wijziging van de bandbreedte: uitspraak Reclame Code Commissie van
16 december 1997, JOR 1998/30 m.nt. Grundmann-van de Krol.
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Het FR staat toe dat in bepaalde situaties het (definitieve) prospectus pas na

uitgifte van de effecten gepubliceerd wordt. Dit doet zich bijvoorbeeld voor bij
een emissie  van  meer dan  10%  van een categorie effecten die al genoteerd  is

I 1B

en bij een emissie volgens de zogenaamde Euro-usance. "9 Ervan uitgaande dat
een prospectus dient om de nemers van de effecten die informatie te verstrekken
die nodig is om zich een oordeel te vormen over de uitgevende instelling en de
effecten, rijst de vraag wat eigenlijk de zin is van een prospectus dat na plaatsing
verschijnt. Kunnen de nemers van de effecten na kennisname van het prospectus
zich beroepen op dwaling indien het prospectus bijvoorbeeld een andere voorstelling
van zaken geeft dan zij hadden op het moment van plaatsing?12o Als de ratio van

publicatie van een prospectus na plaatsing is dat beleggers toch al (kunnen)
beschikken over relevante informatie, zoals bij een emissie van effecten van een
reeds genoteerde categorie, dan lijkt ontheffing van de prospectusplicht meer voor
de hand te liggen, tenzij het prospectus dient als bewijsdocument voor achteraf

gebleken onjuiste informatie.

2.2.3 Beroep tegen noteringsbeslissingen

Zowel het FR als de Wte 1995 bevatten een regeling inzake het beroep tegen

noteringsbeslissingen. Artikel 65A FR bepaalt dat tegen een beslissing omtrent
toelating tot of het doen vervallen van een fonds uit de notering binnen 30 dagen
beroep openstaat bij de minister van financien, tenzij de minister zijn bevoegdheid
om van het beroep kennis te nemen overeenkomstig artikel 25 Wte heeft

overgedragen. Ook artikel 29 Wte bepaalde dat beroep omtrent toelating van
effecten tot of het doen vervallen van effecten uit de notering, binnen dertig dagen

openstaat bij de minister van financien. In het op artikel 25 Wte gebaseerde
Delegatiebesluit'21 heeft de minister deze bevoegdheid overgedragen aan de STE.
Het huidige artikel 43  Wte  1995 in combinatie  met het op artikel 40 Wte  1995
gebaseerde Overdrachtsbesluit122 komt grotendeels overeen met artikel 29 Wte,
zij het dat de redactie in overeenstemming is gebracht met de Awb en dat
administratief beroep tegen een noteringsbeslissing voortvloeiend uit een aanwijzing
van de STE aan de beurshouder niet bij de STE maar bij het College van Beroep

118 Zie § 2.2.2 alsmede artikel 47 lid 2 jo lid 5 FR jo artikel 53 sub a FR jo artikel 20 lid 2 FR.

119     Artikel 8 lid 2 Reglement Procedure Beursnotering dat bepaalt dat het definitieve prospectus
in ieder geval v66r de stortingsdatum moet zijn gepubliceerd.

120    Zie ook punt 30 noot Verkade bij HR 2 december 1994 inzake Co op (NJ 1996/246).
121      Delegatiebesluit Wte van 18 december 1991 (Staatsblad \99 1/751).
122 Overdrachtsbesluit Wte 1995 (Staatsblad 1995/624; Staatsblad 1997/703).
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voor het bedrijfsleven ingesteld moet worden. 123 Aangezien  het hier gaat om -
althans dat is blijkens de toelichting124 de bedoeling (geweest) - administratief
beroep is de beroepstermijn 6 weken.125 Naar aanleiding van de uitspraak van het
College van Beroep voor het bedrijfsleven in de CSM-zaak136 rijst de vraag welke
beroepstermijn aangehouden moet worden: die van het FR of die van de Awb. De
STE had in de CSM-uitspraak127 de noteringsbeslissing van de beurshouder
aangemerkt als een beschikking van een bestuursorgaan in de zin van de Awb.
Het College van Beroep voor het bedrijfsleven daarentegen oordeelde dat de
noteringsbeslissing geen door een bestuursorgaan verrichte publiekrechtelijke
rechtshandeling is en concludeerde dat die beslissing derhalve het karakter van
een besluit in de zin van de Awb mist. De AEX is weliswaar door de minister van
financian aangewezen als bevoegde autoriteit128 in het kader van noteringsbeslissin-
gen, maar aan de AEX zijn 'geen publiekrechtelijke bevoegdheden toegekend voor
de vervulling van de in die hoedanigheid op haar rustende taak', aldus het College.
Met andere woorden, de privaatrechtelijke bevoegdheid tot het nemen van een
noteringsbeslissing kan niet mede als publiekrechtelijke rechtsuitoefening worden
aangemerkt. Daalder vraagt zich in zijn noot af of nog wel gesproken kan worden
van administratief beroep.129 Administratief beroep is immers de bevoegdheid een
voorziening te vragen tegen een besluit van een bestuursorgaan bij een ander
bestuursorgaan.130 Ook Van der Veen'3' stelt dat van administratief beroep in de
zin van artikel 1:5 lid 2 Awb in casu geen sprake is, nu het College het besluit van
de VvdE niet heeft aangemerkt als een Awb-besluit. Overigens is het College wel
inhoudelijk ingegaan op de beslissingen van de STE en de VvdE. Formeel mag
dan wel geen sprake zijn van administratief beroep, materieel lijkt dat wel het geval.

123    PG Wte 1995. 1996, p. 372 respectievelijk p. 369 (zie ook M.R. Mok, Wetsvoorstel toezicht
effectenverkeer 1995, TVI/S, 1995, p. 101). Artikel 44 Wte 1995 is met ingang van 1 januari
2000 zodanig gewijzigd dat de rechtbank Rotterdam en niet meer het College van Beroep voor
het bedrijfsleven in eerste aanleg beslist (Staatsblad 1999/509 en 1999/588).

124 Zie vorige noot.
125 Artikel 6:7 Awb.

126      Uitspraak van 21 januari 1997 (UCB 1997/5 m.nt. Daaider, AB 1997/171 m.nt. Van der Veen),
eveneens besproken door J. Mouthaan, Enkele kanttekeningen bij de CSM-uitspraak, Tl/1/S,
mei 1997, p. 138/139 en J. Willeumier, Vervallenverklaring van noteringongegrond, V&0,1997,
p. 19-21.

127     Uitspraak van 3 juli  1995 (n.g.). Zie ook noot  185.
128       In de Regeling aanwijzing bevoegde autoriteiten  Wte 1995 (Staatscourant 31 december 1996) is de

AEX aangewezen als bevoegde autoriteit zoals bedoeld in de Europese Richtlijnen 79/279/EEG (inzake
toelating van effecten tot de notering aan een effectenbeurs). 80/390/EEG (inzake het toelatingsprospec-
tus) en 82/121/EEG (inzake de periodieke informatieverplichtingen voor beursgenoteerde instellingen).

129    Zie zijn noot bij UCB 1997/5.
130 Artikel 1:5 lid 2 Awb.

131 Zie zijn noot in AB  1997/171.

158



Effectenuitgevende instellingen, beleggingsinstellingen en ander aanbieders

2.3 Gevolgen van beursnotering voor de uitgevende instelling

Toelating tot de notering aan de AEX-Effectenbeurs impliceert dat de uitgevende

instelling zich door middel van de noteringsovereenkomst onder meer onderwerpt
aan het FR van de AEX. Op grond van het FR waarin enkele Europese richtlijnen

132

zijn geYmplementeerd,      rust op de uitgevende instelling een aantal verplichtingen.
Hoewel die verplichtingen afhankelijk zijn van de soort effecten - (certificaten
van) aandelen, obligaties of participatiebewijzen - die tot de notering is toegelaten,
komen zij grotendeels met elkaar overeen. De verplichtingen zien op het gelijk
behandelen van houders van genoteerde effecten die zich in identieke omstandighe-
den bevinden 133 en op het verschaffen van informatie aan zowel beleggers als aan

de effectenbeurs (zie § 2.3.1  e.v.). Voor instellingen waarvan aandelen of met haar

medewerking uitgegeven certificaten van aandelen aan de AEX-Effectenbeurs

genoteerd zijn geldt nog een belangrijke verplichting: het naleven van de bepalingen
inzake beschermingsconstructies.134 Het FR bevat nu nog een bijlage (Bijlage IX)
die het opstellen van een intern reglement ('modelcode') voorschrijft ter voorkoming
van misbruik van voorwetenschap. Sinds de inwerkingtreding van artikel 46d Wte
1995 is het opstellen van een dergelijk intern reglement een wettelijke plicht op
de naleving waarvan door de STE wordt toegezien (zie § 2.4.2.5). Om die reden
hoeft de AEX Bijlage IX niet langer te handhaven. Vooruitlopend op een algehele
wijziging van het FR waarbij Bijlage IX zal vervallen, eist de AEX niet meer dat
uitvoering wordt gegeven aan de verplichtingen zoals neergelegd in Bijlage IX.135

Op de informatieverplichtingen en de beschermingsconstructies zal hieronder nader

ingegaan worden.

2.3.1 Informatieverplichtingen

De te verschaffen informatie kan onderscheiden worden in informatie die (1)
periodiek verkrijgbaar gesteld moet worden, (2) verkrijgbaar gesteld moet worden
indien zich bepaalde omstandigheden voordoen en (3) aan de AEX verstrekt moet
worden. In de volgende paragrafen worden de belangrijkste informatieverplichtingen

132 Richtlijn 79/279/EEG (vindplaats: zie hoofdstuk 1 noot 18). Richtlijn 82/121/EEG (vindplaats:
hoofdstuk  I  noot 20), Richtlijn 87/345/EEG van 22 juni 1987 inzake de wederzijdse erkenning
van een toelatingsprospectus (PbEG L 185, 4 juli  1987, p. 81 e.v.) en Richtlijn 90/211/EEG
van 23 april 1990 inzake de wederzijdse erkenning van een aanbiedingsprospectus als toelatings-
prospectus voor beursnotering (PbEG L 112, 3 mei 1990, p. 24 e.v.).

133 Artikelen 26,32,37 en 42 FR.

134     Artikel 26A FR. In de situatie dat certificaten van aandelen zijn toegelaten tot de notering rust
deze verplichting tevens op het administratiekantoor dat de certificaten heeft uitgegeven.

135 Brief van 28 januari 1999 van de AEX aan de instellingen waarvan effecten aan de AEX-Effectenbeurs

genoteerd zijn.
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die ten doel hebben alle beleggers evenveel inzicht te verschaffen in de waarde
van de effecten en de daarvan afgeleide effecten weergegeven.

2.3.1.1     Periodieke informatieplicht (algemeen)

Een instelling waarvan (certificaten van) aandelen aan de AEX-Effectenbeurs
genoteerd zijn moet de jaarrekening, het jaarverslagi 36 en halfjaarcij fers publice-
ren.137 De verplichting tot publicatie van halfjaarcijfers bestaat niet indien obligaties
tot de notering zijn toegelaten.138 OP publiekrechtelijke instellingen (een staat, een
territoriaal publiekrechtelijk lichaam of een internationaal publiekrechtelijke

139instelling) rust geen enkele verplichting tot publicatie van jaar- ofhalfjaarcijfers,
terwijl de beheerder van een fonds voor gemene rekening (beleggingsfonds) jaarlijks
het verslag over het gehouden beheer moet publiceren:w Zijn de effecten ook op
een andere effectenbeurs dan de AEX-Effectenbeurs genoteerd, dan moet de
uitgevende instelling er onder meer voor zorg dragen dat aan de markt van elk van
die effectenbeurzen gelijkwaardige informatie wordt verstrekt:41  Ook op de sponsor
kan een publicatieplicht rusten. Wanneer bij de toelating tot de notering niet voldaan
kon worden  aan  het drie jaar nettowinst-vereiste (zie  §  2.1.1),  moet de sponsor
minimaal 66nmaal per jaar 'voor zover zulks in redelijkheid van haar gevergd kan
worden' een adequaat researchrapport publiceren en verkrijgbaar stellen. 142

Een ter beurze genoteerde NV kan op grond van boek 2 BW gehouden zijn
om ook kwartaalcijfers te publiceren. Artikel 2:103 BW bepaalt dat 'indien aandelen
van de vennootschap, schuldbrieven of certificaten van deze aandelen of
schuldbrieven, die met haar medewerking zijn uitgegeven, zijn opgenomen in de
prijscourant van enige beurs', halfjaar- en kwartaalcijfers gepubliceerd moeten
worden 'zodra zij beschikbaar zijn', tenzij deze cijfers slechts aan bestuurders,
commissarissen en de ondernemingsraad worden verstrekt. Blijkens een onderzoek
dat de AEX heeft laten uitvoeren, lopen de meningen over het invoeren van een

136     Wanneer bij de toelating tot de notering niet voldaan kon worden aan het drie jaar nettowinst-
vereiste. kan de AEX - in gevallen waarin de waarde van de onderneming in belangrijke mate
wordt bepaald door immateriele activa - totdat drie boekjaren met nettowinst zijn afgesloten,
de uitgevende instelling verplichten bij het jaarverslag een verklaring van een onafhankelijke
deskundige te overleggen die betrekking heeft op de status van de productonwikkeling, licenties
en andere immateriele activa (AEX-Mededeling 98-096 punt 6).

137       Artikel 28c FR. Zie over halfjaarcijfers onder meer: H. Beckman, Halfjaarcijfers, Ondernemings-
recht, 1999, p. 287/288.

138 Vergelijk artikel 28c met artikel 34b FR.
139 Artikel 39 FR.

140 Artikel 44 lid 2 FR.

141 Artikel 25 FR, artikel 31 FR, artikel 36 FR en artikel 41 FR.

142 AEX-Mededeling 98-096 Bijlage punt 4.i.
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in FR op te nemen publicatieplicht van kwartaalcijfers uiteen.143 Hoewel de AEX
een voorstander is van publicatie van kwartaalcijfers onder meer omdat dit
behulpzaam is bij de naleving van de verplichting om tussentijds koersgevoelige
informatie te verspreiden (zie § 2.3.1.2). wil de AEX 'teneinde niet uit de pas te

lopen met aangrenzende markten' pas een dergelijke verplichting invoeren indien
dit in Europees verband gerealiseerd wordt.

2.3.1.2    Informatieplicht bij specifieke omstandigheden

Tot de tweede categorie informatieverplichtingen behoort allereerst het publiceren
van wijzigingen in de structuur (houderschap en verdeling) van belangrijke
deelnemingen in het kapitaal van de uitgevende instelling. De verplichting om
wijzigingen in de structuur te publiceren is alleen van toepassing op instellingen
waarvan aandelen of certificaten van aandelen genoteerd zijn. Deze in artikel 28f
FR opgenomen verplichting is met de inwerkingtreding op 1 februari 1992 van
de Wet melding zeggenschap in beursgenoteerde vennootschappen (Wmz) zodanig
gewijzigd dat op instellingen die - kort gezegd - niet onder de Wmz (1996) of onder

een vergelijkbare wet vallen, de plicht rust om het publiek onverwijld in kennis
te stellen van het feit dat een (rechts)persoon een direct of een indirect belang
verkrijgt of overdraagt waardoor een van de Wmz-drempels bereikt of gepasseerd
wordt. Opgemerkt zij dat de verwijzing in artikel 28f FR naar de Wmz ( 1996) niet
betekent dat het hier om dezelfde informatie gaat. De informatie die op grond van
de Wmz 1996 verschaft moet worden omvat meer dan alleen wijzigingen in een
rechtstreeks of middellijk belang (zie § 2.4.1 e.v.). Van de verplichting tot publicatie
van wijzigingen in de structuur kan door de AEX ontheffing verleend worden.
Daarnaast bestaat de plicht om wijzigingen in de aan de effecten verbonden
rechten 144 en om ingrijpende wijzigingen in de activiteiten en/of het bestuur van
de uitgevende instelling te publiceren. 145

143 Consultatienota Prinwire Markt vande AEX, juni/juli 1999, p. 39/40. Als voordelen worden genoemd:

meer informatie is altijd beter (transparantie), zinvol voor 'high growth companies' en bevordering
van tijdige rapportage aan beleggers. Als nadelen worden genoemd: kostenverhoging voor met name
kleinere ondernemingen, in de hand werking van korte termijn visie van beleggers en mogelijkheid
dat publicatie leidt tot onduidelijkheid indien er sprake is van seizoensafhankelijke resultaten.

144     Artikel 28g FR in het geval (certificaten van) aandelen, artikel 34e (39b) FR in het geval obligaties
en artikel 44 lid 1 sub c FR in het geval participatiebewijzen genoteerd zijn.

145    Artikel 28i FR in het geval dat (certificaten van) aandelen, artikel 34g FR in het geval obligaties
en artikel 44 lid 1 sub f ingeval participaties genoteerd zijn.
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Een belangrijke verplichting is het terstond146 publiceren van koersgevoelige
informatie.147 Deze verplichting waarvan de AEX ontheffing kan verlenen, rust
op instellingen waarvan (certificaten van) aandelen genoteerd zijn. Onder
koersgevoelige informatie wordt verstaan 'elk feit of elke gebeurtenis betreffende
de uitgevende instelling waarvan moet worden aangenomen dat hiervan een
aanmerkelijke invloed op de koers zal uitgaan'. Het gaat met name om belangrijke
nieuwe feiten op het arbeidsterrein van de uitgevende instelling die

'niet algemeen bekend zijn, en die gezien hun gevolgen voor de vermogens-
en financiele situatie en de algemene zaken bij de uitgevende instelling tot een
aanzienlijke koerswijziging van haar aandelen kunnen leiden'.

Hoewel het vaststellen of bepaalde informatie koersgevoelig is, afhangt van de
concrete situatie, kunnen wel enkele algemene voorbeelden gegeven worden. Zo
worden het voornemen tot inkoop van eigen aandelen en de daaraan ten grondslag
liggende redenen'48' het goedkeuren van plannen tot belangrijke veranderingen
in de organisatie- ofjuridische structuur, het verwerven of verliezen van belangrijke
contracten of licenties, het aangaan of verbreken van belangrijke samenwerkingsver-
banden en nieuwe prognoses of substantiele afwijkingen van eerder gegeven
prognoses over de ontwikkeling van het bedrijfsresultaat'49 in beginsel aangemerkt
als koersgevoelige informatie. Ook meldingen ingevolge  de  Wmz  1996  (zie  §
2.4.1.7) kunnen koersgevoelig zijn.150 Aangezien artikel 28h FR geldt voor iedere
vennootschap wier (certificaten van) aandelen aan de AEX-Effectenbeurs genoteerd
zijn, is het mijns inziens irrelevant op welke wijze de uitgevende instelling de be-
schikking over de desbetreffende informatie heeft verkregen. De beoordeling of
daadwerkelijk sprake is van koersgevoelige informatie is, aldus een uitspraak van
de rechtbank Amsterdam, een zaak van de uitgevende instelling die een zekere
beleidsvrijheid heeft bij de beslissing bepaalde informatie tussentijds bekend te

146    Zievooreenbespreking vande vraag welke uitleg gegeven wordt dan weI gegeven moet worden aan
het begrip 'terstond' in artikel 28h FR: H.M. Vletter-van Dort, Koersgevoelige informatie: nu. terstond
of later?. Dossier Onderneming & Winst,  nr.  3 1  ( 1998),  p.  71-76.

147      Artikel 28h FR. D.H. Cross, Gebruik en misbruik van vertrouwen; misbruik van voorwetenschap.
Ontwikke/ingen in hetellectenverkeersrecht, Kluwer, Deventer, 1996, p. 53-55, geeft voorbeelden
waarin de aanwezigheid van koersgevoelige informatie nog niet leidt tot een publicatieplicht
op grond van artikel 28h FR maar wel is aan te merken als voorwetenschap in de zin van artikel
46 Wte  1995  (zie  §  2.4.2.1).  Een  door hem genoemd voorbeeld  van een dergelijke situatie  is:
fusiebesprekingen die zich nog in een zeer vroeg stadium bevinden (geen publicatieplicht op
grond van artikel 28h FR), terwijl degenen die daarvan kennis hebben niet mogen handelen in
de effecten van de desbetreffende vennootschappen (artikel 46 Wte 1995).

148   D.H. Cross, Inkoop van eigen aandelen. Onderneming en Effecten. Serie Onderneming en Recht,
deel 13, Tjeenk Willink, Deventer, 1998. p. 120.

149    Brochure AEX: Beursgenoteerde ondernemingen en koersgevoelige informatie. januari 1999, p. 5.
150 Zie Circulaire 92-18 van de VvdE van 31 januari 1992 alsmede brochure van de AEX:

Beursgenoteerde ondernemingen en koersgevoelige inforinatie. januari 1999, p. 6.

162



Effectenuitgevende instellingen, beleggingsinstellingen en ander aanbieders

maken 'gelet ook op de mogelijke invloed, die het enkele feit dat er een tussentijds
bericht komt, kan hebben op de koers: 151  Ook de minister van financien is van
mening dat de beoordeling of sprake is van koersgevoelige informatie in de eerste

plaats geschiedt door de uitgevende instelling. Daarbij zal de uitgevende instelling

'rekening moeten houden met alle haar bekende factoren, welke per onderne-
ming en per bedrijfstak sterk kunnen verschillen. Indien het gaat om de
interpretatie van de resultaatsontwikkeling, is tevens van belang dat de
uitgevende instelling zal moeten bepalen op welk moment bijvoorbeeld
tegenvallende  cij fers geen incidenteel karakter meer hebben,  doch  meer
structureel van aard zijn. In dit kader is illustratief de overweging van het Hof
Den  Bosch  in zijn arrest  van  15  mei 1996 (Philips/VEB) waarbij  het  Hof
aangeeft dat koersgevoelige informatie niet alleen betrekking kan hebben op
feiten, maar ook op omstandigheden die het karakter hebben van een
ontwikkeling waarbij 'tot op zekere hoogte arbitrair is wanneer voldoende
duidelijk is, (..) dat de feiten voldoende vaststaan (..)''152

De Seriere stelt dat van ondernemingen niet verwacht mag worden dat zij
koersgevoelige informatie publiceren voordat dergelijke informatie 'rijp' is voor
publicatie. Zijns inziens is dit pas het geval wanneer de desbetreffende informatie
niet meer concurrentiegevoelig is en de onderneming 'haar strategische, tactische
en commerciele positie ten opzichte van die informatie heeft vastgesteld.' 153 Hoewel
dit criterium voor het bepalen van het tijdstip waarop gepubliceerd zou moeten
worden vanuit de uitgevende instelling wellicht een bruikbaar criterium is, geeft
dit criterium de uitgevende instelling naar mijn mening te veel 'vrijheid' door het
subjectieve element van concurrentiegevoeligheid. Hierbij is, zo realiseer ik mij,
geen alternatief gegeven. Ik meen echter dat vanuit de praktijk de criteria gevormd
kunnen worden wanneer de AEX meer bekendheid zou geven aan haar in concrete

151 Rechtbank Amsterdam,  18 april 1990 (Datex), n.g. Zie voor een bespreking van deze uitspraak:

A.F.M. Dorresteijn. TVI/S, februari 1991. p. 47/48: G. Rietkerk, NV juli/augustus 1990, p
185/186 en H.M. Vletter-van Dort, Koersgevoelige informatie: nu. terstond of later?, Dossier
Onderneming & Winst, nr. 31 ( 1998), p. 71-76.

\51    Kamerstukken Il 1997-1998,25 830, nr. 4. p. 7. De in dit citaat aangehaalde uitspraak van het
Hof Den Bosch is gepubliceerd in JOR 1996/70 en besproken door M.H. Muller. Doorlopende
publikatieverplichtingen van beursvennootschappen; aansprakelijkheid voor onjuiste tussentijdse
mededelingen, NK september 1997, p. 242/243 en A.J. de Vries, Onjuiste informatieverschaffing
aan aandeelhouders: bewijslastverdeling, V&0, juni  1996, p. 67-69. Overigens is de overweging
van het hof niet correct weergegeven. Het Hof overweegt onder meer (r.0.23): 'feiten die het
karakter hebben van een ontwikkeling waarbij tot op zekere hoogte arbitrair is wanneer voldoende
duidelijk is. enerzijds dat de feiten voldoende vaststaan, en anderzijds dat ze van dien aard zijn
dat ze als koersgevoelige informatie in de zin van dit artikel [= 28h FR-cgr] kunnen worden
aangemerkt.'

153    V.P.G. de Seriere, Veranderend toezicht. Deconfiture van de zelfregulering?, TVVS. mei  1998,
P. 139.
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situaties gevoerde beleid ten aanzien van artikel 28h FR (zie ook § 2.3.1.5).  De
AEX zal pas na het bekend worden van bepaalde informatie kunnen beoordelen
of die informatie koersgevoelig was en of de bekendmaking ook terstond heeft
plaatsgevonden.

Instellingen waarvan obligaties genoteerd zijn, moeten, tenzij de AEX een
ontheffing heeft verleend, belangrijke nieuwe feiten op haar arbeidsterrein die niet
algemeen bekend zijn en die in belangrijke mate van invloed kunnen zijn op haar
vermogen om aan haar verplichtingen te voldoen terstond publiceren. 154 Voor hen
geldt expliciet de plicht om het publiek onmiddellijk in kennis te stellen van nieuwe
emissies en onderhandse plaatsingen van leningen te harer laste en de daarbij
behorende zekerheden. ISS Bewaarders en beheerders van een beleggingsfonds dienen
het publiek onmiddellijk in kennis te stellen van alle wijzigingen in de rechten
van houders van participatiebewijzen.

156

2.3.1.3     Overlegverplichting en infornzatieverschaffing jegens effectenbeurs

Tot de derde categorie behoort de verplichting om met de AEX overleg te plegen
indien de instelling voornemens is haar oprichtingsakte, statuten of voorwaarden
van beheer en bewaring te wijzigen.157 Door dit overleg wordt de AEX in staat

gesteld om voorgenomen wijzigingen te toetsen aan de belangen van de effectenhan-
del in de ruimste zin. Daarnaast moet aan de AEX alle inlichtingen verstrekt worden
die de AEX dienstig acht met het oog op de bescherming van de beleggers of de
goede werking van de markt. 158 Bovendien kan de AEX eisen dat bepaalde

inlichtingen gepubliceerd worden wanneer de bescherming van de beleggers of
de goede werking van de markt dat vereist. Volgt de instelling een dergelijke eis
niet op. dan kan de AEX de desbetreffende inlichtingen zelf publiceren:59 Dit laatste

154 Artikel 34f FR.

155 Artikel 34h en artikel 39c FR.

156 Artikel 44c FR.

157 Artikel 27c FR, artikel 33b FR en artikel 43 FR.

158  Artikel 3Od Fr, artikel 35e FR en 45d FR. Zie in dit verband ook de uitspraak van de
Registratiekamer van januari 1995 (Jaarrerslag 1995 van de Registratiekamer. p. 58) waarin
de Registratie oordeelt dat de informatieverplichting ex artikel 3Od FR geen wettelijke verplichting
is zoals bedoeld in artikel 1 I lid I Wet persoonsregistraties, In casu ging het om een verzoek
van de beurs aan een uitgevende instelling am gegevens te verstrekken uit een door de uitgevende
instelling op grond van de Modelcode (Bijlage IX bij FR) gehouden persoonsregistratie. met
name adres- en woonplaatsgegevens van onder de Modelcode vallende personen. Hoewel noch
artikel 3Od FR noch de bepalingen van de Mcxlelcode (in casu art:ikel 12) volgens de Registratieka-
mer zijn aan te merken als een wettelijk voorschrift op grond waarvan toestemming van de
geregistreerde niet vereist is, vloeit de intormatieverstrekking wei voort uit het doel van de
persoonsregistratie. omdat de persoonsregistratie 'immers wordt aangelegd en in stand gehouden
len behoeve van de naleving van het Fondsenreglement en de Modelcode.

159     Artikel 28 slot FR, artikel 34 slot FR, artikel 39 slot FR en artikel 44 lid  1  slot FR,
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is mijns inziens niet zonder risico voor de AEX in verband met de aansprakelijkheid
voor een eventueel onjuiste of onvolledige publicatie.

2.3.1.4    Wijze van publicatie

Artikel 46 FR geeft aan op welke wijze de informatie ter beschikking van het
publiek gesteld moet worden. Publicatie kan plaatsvinden in een of meer landelijke
of in grote oplage verspreide Nederlandse dagbladen. Een andere (meest gebruikte)
mogelijkheid is dat in advertenties aangegeven wordt waar de informatie
verkrijgbaar is. Daarnaast moeten alle advertenties betreffende het fonds in de
Officiele Prijscourant worden opgenomen.

160

2.3.1.5   Adviescommissie overtredingen Fondsenreglement

Teneinde de kwaliteit van de besluitvorming ten aanzien van mogelijke overtreding-
en van het FR door beursgenoteerde ondernemingen verder te 'professionaliseren
en objectiveren' heeft de AEX besloten een onafhankelijke adviescommissie van
deskundigen in te stellen.161 Het daartoe opgestelde reglement is voorgelegd aan
de beursgenoteerde ondernemingen zodat het te zijner tijd onderdeel kan uitmaken
van het FR. De commissie zal tot taak hebben de AEX desgevraagd van advies
te dienen met betrekking tot de vraag of een uitgevende instelling in een specifiek

geval het FR heeft overtreden. Bij een vermoeden van overtreding van het FR zal,
zoals gebruikelijk, eerst een onderzoek verricht worden door de afdeling
Compliance van de AEX. Indien vermoed wordt dat sprake is van een kennelijke
overtreding, kan de AEX de adviescommissie verzoeken advies uit te brengen
waarna de voorzitter van de adviescommissie een aantal personen zal selecteren

('inrichten van een kamer') ten behoeve van de behandeling van de adviesaanvraag.
De selectiecriteria voor de leden van de 'kamer' zullen zodanig zijn dat de
onafhankelijkheid en onpartijdigheid gewaarborgd zijn:62 In een schriftelijk en
gemotiveerd advies aan de AEX zal de 'kamer' aangeven of naar haar oordeel al
dan niet sprake is geweest van een kennelijke overtreding van het FR en, in het

160    S.E. Eisma. /nrestors Relations, Den Haag, 1998, p. 30, wijst op het feit dat de AEX - ondanks
de tekst van artikel 46 FR - zich kennelijk op het standpunt stelt dat publicatie van koersgevoelige
informatie (zie § 2.3.1.2) dient te geschieden door middel van het uitgeven van een persbericht
dat vervolgens door de persdiensten verspreid wordt.

161 Persbericht van de AEX  van 13 oktober  1999.

162      De betrokken uitgevende instelling zal de bevoegdheid hebben de leden van de 'kamer' te wraken.
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bevestigende geval, adviseren over de door de AEX te treffen maatregelen. 163 Zowel
het advies als het besluit van de AEX zullen gepubliceerd worden.

2.3.2 Gebruik van beschermingsconstructies

Aan het eind van de tachtiger jaren ontstond een discussie over de wenselijk- en
noodzakelijkheid van het (cumulatieve) gebruik van beschermingsconstructies
door aan de AEB genoteerde vennootschappen.16, In 1986 werd de Commissie-Van
der Grinten ingesteld met de opdracht de VvdE te adviseren op het gebied van
beschermingsconstructies. Het door deze commissie opgestelde rapport werd nog
datzel fde jaar uitgebracht aan de VvdE die vervolgens zel f een rapport opstelde
met eigen standpunten ter zake. Hoewel de Vereniging Effecten Uitgevende
Ondernemingen (VEUO) de VvdE adviseerde om het gebruik van bescher-
mingsconstructies niet te beperken, was de VvdE van oordeel dat een strenger beleid
noodzakelijk was. Dit beleid (een tijdelijk compromis tussen de voor- en tegenstan-
ders) werd neergelegd in Bijlage X bij het FR en trad op 1 november 1989 in
werking. 165

2.3.2. 1    Bijlage X bij het Fondsenreglement

Op  1  oktober  1992 werd Bijlage X herzien, nadat een nieuw compromis tussen
de VEUO en de VvdE bereikt was. Overigens betekende het compromis niet dat
de herziene Bijlage X voor alle op dat moment reeds genoteerde instellingen
ingevoerd werd.166  Het  in 1992 bereikte compromis  werd  door de toenmalige

163       De te treffen maatregelen kunnen (afhankelijk van de soort overtreding) zijn: handels- of noteringsmaat-
regelen (zie artikel 65 FR). eisen dat bepaalde informatie door de uitgevende instelling gepubliceerd
wordt of zelf tot publ katie overgaan (zie § 2.3.1.3).

164 De literatuur over beschermingsconstructies is zeer omvangrijk. Zie onder meer de proefschriften
van B.J.M. Steins Bisschop. De beperkte houdbaarheid van beschermingsconstructies bij
beursvennoutsc·happen: een cinalyse aan de hand van certifice,ing. Uitgave vanwegehet Instituut
voor Ondernemingsrecht, nr.  13, Kiuwer, Deventer,  1991  en R.P. Voogd, Statutaire bescher-
mingsmiddelen bij beursvennootscliappen. Serie Monografieen vanwege het Van der Heijden
Instituut, deel 32, Kluwer Deventer, 1989. In het hiernavolgende zal slechts verwezen worden
naar enkele artikelen die in het kader van de reglementering door AEX van belang zijn.

165 Zie onder meer:  A.G. van Solinge. Aanpassing van het fondsenreglement met betrekking tot
beschermingsconstructies. NV. 1989. p.60-68.

166 De voorschriften van Bijlage X (oktober 1992-versie) werden/worden op een uitgevende instelling
( waarvan aandelen of met haar medewerking uitgegeven certificaten van aandelen zijn toegelaten
tot de notering (artikel  26A Fit)) toegepast zes maanden nadat de instelling aan  6/n  van de  drie
in artikel B van de Invoeringsbepalingen genoemde voorwaarden had/heeft voldaan. Die
voorwaarden zijn. kort gezegd. ( 1) wijziging in de bestaande beschermingsmaatregelen, (2)
statutenwijziging en  (3) emissie van nieer dan 5%  van  een reeds toegelaten fonds. De voorwaarden
zijn zodanig dat het jaren kan duren voordat een instelling aan de voorschriften van de herziene
Bijlage X gebonden is (ervan uitgaande dat de instelling indertijd dan wei ter gelegenheid van
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minister van financien als tijdelijk compromis aanvaard. Er was 'nog in onvol-
doende mate tegemoetgekomen aan het in de kabinetsnotitie geformuleerde
uitgangspunt dat beschermingsconstructies tijdelijk van aard moeten zijn'. 167 De
herziene Bijlage X zou in beginsel gelden tot 1 april 1995 teneinde voor die datum
de in de bijlage vervatte voorschriften 'te herzien in het licht van de uitkomst van
de door de Vereniging voor de Effectenhandel met de betrokken groeperingen te
entameren maatschappelijke discussie'.168 Het daarop volgende overleg tussen VvdE
en VEUO heeft uiteindelijk geleid tot het op 29 september 1995 aanbieden aan
de minister van financien van een concept-wetsvoorstel 'Betwiste Overnames'
169 teneinde te komen tot een wettelijke regeling zoals al door Raaijmakers in 1994
voorgesteld:70 Pas in november 1997 werd een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer
ingediend dat er, kort gezegd, op neer komt dat een meerderheidsaandeelhouder
(ten minste 70%) na een jaar de Ondernemingskamer kan verzoeken beschermings-
constructies te doorbreken. 171

de fusie tussen  AEB  en  EOE  met de oktober 1992-versie van Bijlage X heeft ingestemd).
167 Brief van de minister van financien  van 27  mei  1992 aan de Voorzitter van de vaste Commissie

voor financien (kenmerk BGW/1230). Zie Staatscourant van 29 mei 1992 en Kamerstukken
Il, 1991-1992, 24400 IXB, nr 22, p. 2.

168      Invoeringsbepaling D Bijlage X FR.
169 Zie onder meer D.C. Buijs, Commissie Betwiste Overnames; wei een compromis maar geen

oplossing. Fopspeen of dobbelsteen?, TVVS, november 1995, p. 301-304; M.M. Mendel,
Wetsontwerp beschermingsmaatregelen VEUO-beurs uit oogpunt van rechtsbedeling en corporate
governance, NK december  1995, p. 271-273  en de reactie daarop  van J.K. Franx, Wetsontwerp
beschermingsmaatregelen VEUO-Beurs (VvdE): geen strijd met art. 6 lid  1 EVRM, NK februari
1996, p. 28/49 (met naschrift van M.M. Mendel p. 50) alsmede de reactie daarop, J.K. Franx,
Dupliek Voorontwerp VEUO-BEURS (VvdE), NK april 1996, p. 123 (met naschrift van M.M.
Mendel. p. 123/124): A.L. Mohr, De rol van de Ondernemingskamer in het kader van de
problematiekrondbeschermingsconstructiesen betwisteovernames,25jaarondernemingskamer.
Sinzheimer cahiers  11, Sdu, 1996, p. 91-113; F.M. Schlingmann, Nieuwe voorstellen van de
VvdE en VEUO inzake beschermingsconstructies, V&O, oktober 1995. p. 102-104.

170 M.J.G.C. Raaijmakers, Herziening van de Fusiecode. Tjeenk Willink. Zwolle. 1994, p. 149-152.

171      Invoering van de mogehjkheid tot het treffen van bijzondere maatregelen door de Ondernemings-
kamer over de zeggenschap in de naamloze vennootschap (Kamerstukken Il 1997-1998,25732).
Zie over dit wetsvoorstel: M.W. den Boogert. Het wetsvoorstel beschermingsconstructies.
Corporate Governance voor juristen. Kluwer, Deventer, 1998, p. 43- 58: A.M. Brenninkmeijer,
De kogel door de kerk? Het wetsvoorstel beschermingsconstructies. 71/VS, maart 1998. p. 65-70:
D.C. Buijs, Het wetsvoorstel beschermingsconstructies. Preadvies \,an de Vereeniging
'Handelsrecht' 1998. Tjeenk Willink, 1998, p. 1-65; P.J. Dortmond, Het wetsontwerp
beschermingsconstructies. NV. november 1997, p. 310-316: P.J. Dortmond. Het wetsontwerp
beschermingsconstructies, Corporate Governance in perspectief. Serie Onderneming en Recht
declll. Tjeenk Willink, Deventer. 1998, p. 127-145: S.E. Eisma. Wetsontwerpbeschermingscon-
structies ingediend. WPNR. 1998.6300, p. 83-86 en WPNR. 1998,6301, p. 97-102; C.R. Huiskes.

Wetsvoorstel beschermingsconstructies. Juridisc h Up 10 Date .13 april 1998, p. 21-28. E.J.W.M.
Manders, Het wetsvoorstel inzake verbreking van beschermingsmaatregelen. V&0, januari  1998,
p. 2-4: R.E. de Rooy. Het wetsonwerp inzake beschermingsconstructies. Bb. 4 februari  1998.
p. 30-32. R.E. de Rooy. Wetsontwerp beschermingsconstructics: een inventarisatie. Bank- en
Effecte,ibedrij.f. maart 1998. p. 18-24: B.J.M. Steins Bisschop. Werkelijke doorbraak van
beschermingsconstructies?. N./B. 13 februari 1998. p. 303-309: F. Veenstra, Preadvies van de
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De hierboven geschetste ontwikkelingen sinds 1992 geven mijns inziens
aanleiding tot de vraag of de oktober 1992-versie van Bijlage X nog steeds van
kracht is. Bijlage X bepaalt dat indien de VvdE (op grond van de met de toepassing
van Bijlage X opgedane ervaring en na de maatschappelijke discussie) van oordeel
is dat de door Bijlage X gegeven regulering van het gebruik van beschermingscon-
structies ook voor de periode na 1 april 1995 de juiste is, de VvdE kan besluiten
dat Bijlage X voor onbepaalde tijd zal gelden. 172 Hoewel de veel bredere discussie

over beschermingsconstructies in relatie tot (a) het recent gewijzigde voorstel voor
een 13e EG-richtlijn inzake overnamebiedingen, (b) het wetsvoorstel doorbreking
beschermingsconstructies, (c) de SER Fusiecode (zie § 2.4.5) en (d) het enquete-
recht mede naar aanleiding van de uitspraken van de Ondernemingskamer inzake
Gucci (zie hierna onder IV) nog steeds voortduurt173 en nog zal voortduren, was
de discussie tussen de VvdE en de VEUO over Bijlage X door het presenteren van
het concept-wetsvoorstel Betwiste Overnames naar mijn mening wel afgerond.
De VvdE heeft echter in het late najaar van 1996 de beursgenoteerde instellingen
verzocht Bijlage X in hun statuten te implementeren.174 Daarmee heeft de VvdE
kennelijk (stilzwijgend) besloten dat Bijlage X onverkort van kracht blijft. Over
de relevantie of het belang van Bijlage X kan verschillend gedacht worden (zie
§ 2.3.2.2). Nu het een gegeven is dat Bijlage X nog steeds door de AEX wordt
toegepast, geef ik de belangrijkste bepalingen van Bijlage X (oktober 1992-versie)175
waarvan dispensatie mogelijk is,176 hieronder in slechts zeer grote lijnen weer.

Vereeniging 'Handelsrecht' over het wetsvoorstel beschermingsconstructies. TVVS, juli  1998.
p. 200-207: N.R. van de Vijver, Nieuwe wetgeving inzake beschermingsconstructies, Juridisch
Upto Date. \1 december  1997, p.  17/18: J.  Wouters. Het wetsvoorstel beschermingsconstructies
in Europees perspectief. Preadvies van de Vereeniging 'Hande/srecht' 1998, Tjeenk Willink,
1998. p. 66-135.

172   Invoeringsbepaling D Bijlage X FR.
173 Zie onder meer M.J.G.C. Raaijmakers, Bescherming van aandeelhouders bij  change of control'.

Lustrumbundel  1997  Vereniging  poor Effectenrecht, Kluwer, Deventer, 1997, p. 107-118, M.J.G.C.
Raaijmakers, Openbare overnamebiedingen: aanpassing Nederlandse wetgeving aan dertiende EU-
richtlijn. Ondernemingsrecht, 1999, p. 293-298; W.J. Slagter, Het wetsvoorstel doorbreking van
beschermingsconstructies,  het enqutterecht en  de  13e EG-richtlijn, WPNR. 6380, p. 879-883:
Kamerstukken 11 1999-2000,25 732, nr. 9.

174     Zie over de suggestie van de VvdE om de implementatie van Bijlage X in de statuten uit te voeren
door opname in de statuten van een bepaling dat aan de voorschriften van Bijlage X is voldaan:
H.J.M. Honde, Een misplaatste verklaring van getrouwheid. NV, november 1996. p. 275: A.F.J.A.
Leijten, Implementatie Bijlage X bij het Fondsenreglement. V&0, november  1996, p. 123/124.

175   Zie over de herziene Bijlage X onder meer: D.C. Buijs, De beursregeling van beschermings-
constructies herzien, TV1/S, 1992, p. 247-251; S. Perrick, Compromis tussen Vereniging voor
de Effectenhandel (VvdE) en de Vereniging voor Effecten Uitgevende Ondernemingen (VEUO),
Juridisch Up to Date, 2 juli 1992, p. 9-12.

176   Artikel 14 Bijlage X FR.
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1 preferente beschermingsaandelen
Preferente beschermingsaandelen of rechten daarop mogen - indien zij worden
uitgegeven zonder voorafgaande (voor het specifieke geval) verleende medewerking
van de ava - alleen worden uitgegeven of overgedragen aan een stichting of
vereniging die ( 1) onafhankelijk is van de uitgevende instelling en (2) waarvan
de doelomschrijving ziet op de behartiging van de belangen van de uitgevende
instelling, de met haar verbonden onderneming en alle daarbij betrokkenen.177 De
mate van de vereiste onafhankelijkheid hangt af van de verhouding tussen de
preferente beschermingsaandelen en de overige geplaatste aandelen.178 Indien het
bedrag aan preferente beschermingsaandelen 50% bedraagt van de overige
uitstaande aandelen, is een relatief lage graad van onafhankelijkheid vereist: het
stemrecht van de met de uitgevende instelling verbonden personen'79 die deel
uitmaken van het stichtings- of verenigingsorgaan waarin over de uitoefening van
het stemrecht op de preferente beschermingsaandelen wordt beslist, moet minder
zijn dan de helft ('lichte regime'). Is het percentage preferente beschermings-
aandelen  100,  dan mag slechts  dEn stem toekomen  aan  een  met de uitgevende
instelling verbonden persoon ('zware regime'). Deze persoon mag geen bestuurder
van de uitgevende instelling en/of haar dochtermaatschappij zijn, terwijl aan een
commissaris van de uitgevende instelling en/of haar dochtermaatschappij een
dergelijke stem slechts mag toekomen indien het stichtings- of verenigingsorgaan
uit minimaal vijf stemgerechtigde leden bestaat.

18()Ook met betrekking tot de besluitvorming omtrent uitgifte van (rechten
op) preferente beschermingsaandelen bevat Bijlage X regels. Indien het besluit
niet door de ava wordt genomen, dient de RvC, voor zover deze bestaat, aan dit
besluit haar medewerking te verlenen:81 Binnen vier weken na uitgifte moet een
ava bijeengeroepen worden waarin de motieven worden toegelicht. Vervolgens
moet uiterlijk twee jaar na de uitgifte de ava bijeengeroepen worden waarin de
uitkoop dan wel de intrekking van de preferente beschermingsaandelen een

177    Zie A punt 2.a.i. jo A punt 2.c. jo A punt 4 Bijlage X FR.
178   Zie Apunt 2.b.I. i) enii) Bijlage X FR.
179     In A punt 2.b.li. Bijlage X FR wordt een opsomming gegeven van personen die vallen onder

het begrip  'met de uitgevende instelling verbonden personen'. Hiertoe behoren: bestuurders en
commirsarissen (alsmede hun echtgenoten en bloed- en aanverwanten tot en met de vierde graad).

voornialige bestuurders en commissarissen alsniede voormalige en huidige werknemers van de
uitgevende instelling en/of haar dochtermaatschappijen. Ook vaste adviseurs \'an de uitgevende

instelling. bestuurders en werknemers van een kredietinstelling waarmee de uitgevende instelling
'een duurzame en significante relatie' onderhoudt behoren tot de 'met de uitgevende ins telling
verbonden personen'

180     Zie over derechtsgeldigheid vanbesluitentot uitgifte van preferente beschermitigxaandelen de
bespreking ,·an M.J.G.C. Raaijmakers van de uitspraak van de rechtbank Utrecht ,·an 15
+eptember 1993 (Auxim·est/GTI) in AA. 1995, p 133-143.

l 8l Zie A punt 3 Bijlage X FR.
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agendapunt vormt. Wordt niet tot inkoop of intrekking besloten, dan zal iedere
twee jaar een dergelijk punt opnieuw geagendeerd moeten worden totdat de
preferente beschermingsaandelen niet meer uitstaan. 182

II certificering
Allereerst zij opgemerkt dat Bijlage X bepaalt dat met medewerking van de
uitgevende instelling uitgegeven certificaten van aandelen waarvan de royeerbaar-
heid onmogelijk of onredelijk bezwarend is (zogenaamde nrc' s), niet tot de notering
aan de AEX-Effectenbeurs worden toegelaten.183 Deze bepaling heeft aanleiding

gegeven tot een juridische strijd tussen de VvdE en CSM waarvan sinds 1961 nrc's
genoteerd zijn. De invoering in 1989 van Bijlage X betekende dat nrc's vanaf dat
moment niet meer tot de notering toegelaten zouden worden. De toen geldende

overgangsregeling   werd   in 1992 afgeschaft, nadat   de   VEUO   en   de   VvdE

overeenstemming hadden bereikt over een herziening van Bijlage X. Het bereikte
compromis werd door de minister van financien als tijdelijk compromis aan-
vaardbaar geacht mits alle beursgenoteerde instellingen zich aan het nieuwe regime
zouden onderwerpen. Noch in  1989 bij de introductie van Bijlage X noch in  1992
bij de herziening van de Bijlage was CSM bereid zich aan die voorschriften te
onderwerpen door mee te werken aan een zodanige aanpassing van de
noteringsovereenkomst dat Bijlage X daarvan onderdeel zou uitmaken. Het verzet
van CSM was voor de VvdE aanleiding de noteringsovereenkomst op  1 juni  1993
op te zeggen per 1 juni 1994 en het fonds in september 1994 uit de notering te doen
vervallen. 184 In laatstgenoemde beschikking werd wel bepaald dat aan het besluit
geen uitvoering zou worden gegeven zolang het besluit niet onherroepelijk was

185
geworden. Tegen de beschikking ging CSM in beroep bij de STE en vervolgens
bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven 1116 terwijl zij  in juni  1993 een

182   Zie A punt 4 Bijlage X FR.
183   Zie B punt 5 Bijlage X FR.
184    Artikel 65 FR. Op grond van artikel 4:8 Awb dient een bestuursorgaan alvorens een beschikking

te nemen belanghebbenden in de gelegenheid te stellen hun zienswijze naar voren te brengen.
De VvdE was in de visie van de STE (punt 7 uitspraak STE van 3 juli 1995 (n.g.)) aan te merken
als een bestuursorgaan en had behalve het bedrijfslid dat indertijd de aanvraag tot toelating had
verzorgd en de uitgevende instelling zelf (zie artikel 65 lid 4 FR) ook beleggers, zoals
aandeelhouders en certificaathouders, moeten horen (artikel 4:8 Awb). Aangezien zij tijdens
de door de STE gehouden Hoorzitting alsnog in de gelegenheid gesteld werden hun zienswijze
kenbaar te maken. leidde dit vormverzuim in de visie van de STE, mede gelet op artikel 6:22
Awb, niet op die grond tot vernietiging van de beslissing van de VvdE. Het College van Beroep
voor het bedrijfsleven (zie noot 126) oordeelde dat de noteringsbeslissing  van  de VvdE  het
karakter van een besluit in de zin van de Awb mist (zie ook § 2.2.3).

185      Uitspraak STE van 3 juli  1995 (n.g.). Zieook W.J. Slagter, Het funds CSM uit de beursnotering?,
TV'l/S, 1994, p. 326/327. W.J. Slagter, Het fonds CSM voorlopig niet uit de beursnotering, 71/1/S,
1995. p. 222/223.

186 Zie noot  126.
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procedure voor de rechtbank Amsterdam aanspande tegen de opzegging van de
noteringsovereenkomst.

187

Ten tweede wordt aan de onafhankelijkheid van het administratiekantoor
(AK) dat de certificaten van aandelen uitgeeft, hetzelfde (lichte regime) opgelegd
dat geldt voor de stichting of vereniging die preferente beschermingsaandelen
houdt.188 Wathet stemgedrag van het AK betreft gelden twee verschillende regels.
Indien het AK op grond van haar statutaire doelomschrijving zich uitsluitend
bezighoudt met het administreren van de aandelen van een met name genoemde
uitgevende instelling dienen de administratievoorwaarden een bepaling te bevatten
die overeenkomt met de doelomschrijving die vereist is voor de stichting of
vereniging die preferente beschermingsaandelen houdt. 189 Wanneer het AK de
aandelen van meerdere instellingen administreert - het gaat hier dan om de
professionele administratiekantoren - geldt de regel dat de administratievoorwaarden
bepalen dat het AK van het stemrecht 'gebruik kan maken op zodanige wijze als
het in het belang van de certificaathouders dienstig oordeelt'. 190

Naar aanleiding van de Aanbevelingen van de Commissie Peters inzake

corporate governance waarbij onder meer in overweging wordt gegeven dat het
AK een stemvolmacht verstrekt aan certificaathouders die daarom vragen,19 heeft
het kabinet het voornemen kenbaar gemaakt een wetsvoorstel in te dienen terzake
van onder meer de werking en doelstelling van certificering als beschermingscon-
structie in 'vredestijd'. In dit voorstel zal ook op stemrecht- en volmachtbeperkingen
worden ingegaan. Opvallend is dat daarbij opgemerkt wordt dat het de bedoeling
is dat in de Wte 1995 een expliciete wettelijke grondslag wordt geschapen om in
het Besluit toezicht effectenverkeer 1995 regels dienaangaande te stellen, waarbij
de STE toezicht zal houden op de naleving van die regels.'91 Hoewel een gefundeerd
oordeel pas mogelijk is nadat het aangekondigde wetsvoorstel is ingediend, lijken

187      Uitspraak van de rechtbank Amsterdam van  22 mei 1996 (JOR 1 996/58 m.nt. Kortmann: AB
1997/172 m.nt. Van der Veen), besproken door L. Timmerman, Opzegging noteringsovereenk-
omst, Ti,/1/S,  1996, p.  176. Het vonnis is door het hof Amsterdam op 30 oktober 1997 bekrachtigd
WOR 1997/144 m.nt. Kortmann). Het arrest van het hof is door de Hoge Raad vernietigd en
voor verdere behandeling verwezen naar het hof Den Haag (uitspraak Hoge Raad van 29 juni
1999, NJ 1999/602. besproken door E.M. Hoogervorst in Bb. 1999. p.  169-173, S.H.M. Hulsen

in V&0. 1999, p.  115-117. M.J.G.C. Raaijmakers in Ars Aequi 1999, p. 746-753 en L.
Timmerman in Ondernemingsrecht 1999, p. 335): W.L. Valk in WPNR, 1999, nr. 6382, p. 917-

920; M. Ziekman in Juridisch Up to Date. september 1999, p. 16-20.
188    Zie B punt 7 jo A punt 2.b.II Bijlage X FR.
189    Zie B punt 6 Bijlage X FR. Zie in dit kader onder meer M. Brink, De positie van (het bestuur

van) een administratiekantoor bij een ter beurze genoteerde vennootschap, NV, juli/augustus
1998, p. 157/158.

190 Artikel 15 Bijlage II FR.

191 Punt 5.6.1.  van het Rapport Corporate Governance in Nederland. De veertig Aanbevelingen.

gepubliceerd op 25 juni  1997.
192 Kamerstukken Il 1998-1999,25 732. nr. 8, p. 15/16.
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dergelijke regels op het eerste gezicht eerder thuis te horen in boek 2 BW dan in
de Wte  1995 c.a. (zie hoofdstuk  1  § 6.3.2). Anderzijds zou dit voornemen ook
kunnen wijzen op een (nog) niet (expliciet) uitgesproken voornemen om (op termijn)
een meer structurele wijziging door te voeren waardoor de regels van het FR
uiteindelijk in de Wte 1995 geYncorporeerd worden (zie ook § 2.3.5).

III prioriteitsaandelen
Ook met betrekking tot prioriteitsaandelen is een onafhankelijkheidseis van
toepassing. Op de uitgevende instelling rust de plicht er zorg voor te dragen dat
niet meer dan de helft van de prioriteitsaandelen wordt gehouden door bestuurders
van de uitgevende instelling en dat, indien prioriteitsaandelen worden gehouden
door een rechtspersoon, niet meer dan de helft van de stemmen in het bestuur van
die rechtspersoon direct of indirect kunnen worden uitgeoefend door bestuurders
van de uitgevende instelling. 193

IV Pandora-constructies

De term 'Pandora-constructies' die in het FR niet nader gedefinieerd wordt, ziet
op overeenkomsten of besluiten waarmee (nagenoeg) uitsluitend beoogd wordt
een toekomstige onvriendelijke overname te frustreren:w Voorbeelden van Pandora-

constructies zijn  de 'cro,vn jewel'-constructie en de 'poison pill'. Een 'crown
jewel' -constructie is gericht  op het beschermen van winstgevende dochters  of
subholdings door de zeggenschap van de aandeelhouders van de uitgevende
instelling over deze 'juwelen' aan te tasten. Een 'poison pill' bestaat hieruit dat
op het moment dat zich een onvriendelijke overname voordoet, bepaalde personen
zodanige rechten verkrijgen dat de uitgevende instelling voor de overnemer niet
meer aantrekkelijk is. Zodra een Pandora-constructie wordt toegepast moet dit door
de uitgevende instelling onverwijld medegedeeld worden.'95 Een recent voorbeeld
van naar mijn mening een zekere vorm van een Pandora-constructie is de uitgifte
door Gucci, een aan de AEX en aan de New York Stock Exchange genoteerde
Nederlandse NV, van aandelen aan een stichting ten behoeve van haar werknemers
teneinde het stemrecht van een haar onwelgevallige grootaandeelhouder te
neutraliseren. Deze uitgifte en de ontwikkelingen daarna hebben veel aandacht

193    Zie C punt 10 Bijlage X FR.
194  Zie over betekenis en inhoud van Pandora-constructies onder meer: Asser-Maeijer 2,111,

Vertegen,ty)0,-diging en Rechtspersoon. De naam loze en beslote,1 1·en,zoots,·hap. Tjeenk Willink,
Zwolie, 1994. nr 414 en W.J. Slagter, Compendium vait het Ondernemingsrecht, Kluwer.
Dez'enter, 1996, p 467/468.

195 Zie D punt 12 Bijlage X FR.
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in de pers en in de vakliteratuur gekregen en hebben geleid tot een aantal procedures
bij de Ondernemingskamer.

196

V     cumulatie van beschermingsconstructies
Niet alleen aan bepaalde vormen van beschermingsconstructies worden regels
gesteld, maar ook aan de cumulatie van de diverse beschermingsmogelijkheden.
Hierop zijn echter weer enige afwijkingen toegestaan. 197

2.3.2.2    Belang van Bijlage X Fondsenreglement

De initiatieven met betrekking tot een wettelijke regeling inzake de doorbreking

van beschermingsconstructies (zie § 2.3.2.1) doen de vraag rijzen of en welk belang
Bijlage X dient naast een wettelijke regeling. Honde denkt aan een afgeslankte
vorm van Bijlage X. Hij stelt voor om slechts die bepalingen te handhaven die de
onafhankelijkheid beogen te waarborgen van stichtingen die preferente bescher-
mingsaandelen of gecertificeerde aandelen houden:98 Naar aanleiding van het verzet
van CSM tegen Bijlage X is zowel door Kortmann als door Timmerman de vraag

opgeworpen of (de strenge regels van) Bijlage X nog wel zin (hebben) heeft. 199

Na invoering van het nog aanhangige wetsvoorstel zal er immers een wettelijke
regeling zijn die de mogelijkheid biedt om beschermingsconstructies op te (laten)
heffen. Ook Raaijmakers meent dat Bijlage X zijn zin vrijwel geheel heeft verloren
door de keuze van de wetgever voor een 'rechterlijke beoordeling van bescher-
mingsconstructies  'aan het eind', zodat het er eigenlijk niet toe doet of en welke
bescherming een NV voordien heeft:200 Niet alleen door de indiening van het
wetsvoorstel heeft Bijlage X mijns inziens nog weinig betekenis, maar ook door
de toenemende druk van kapitaalverschaffers om invloed te kunnen uitoefenen.
Vennootschappen die daarmee geen rekening houden door een (overmatig) gebruik
van beschermingsconstructies zullen, zekerindien andere investeringsmogelijkheden
zich aandienen, meer moeite hebben kapitaalverschaffers te vinden dan vennoot-

schappen die tegenover de inbreng van kapitaal ook navenante zeggenschapsrechten
stellen.

196 ve JOR 1999/87: JOR 1999/88. JOR 1999/89 m.nt. Brink; JOR 1999/105 en JOR 1999/121  m.nt.

Prinsen alsmede S.M. Bartman, Onderne,ningsrecht. 1999, p. 138-141 en p. 246-250: H.P. van
Berkum. V&0.1999. p. 86-89: M. Brink. WPNR 6362, 1999. p. 465-467: A.E. Driessen. Juridia h

Up to Date, 3 juni 1999, p. 14-16: C.R. Huiskes, Juridisch Up to Date, 1 juli 1999. p. 10-13.
197     Zie D punt 13 Bijlage X FR.
198 H.J.M.N. Honte. Afslanking van Bijlage X, NV. april 1996. p. 93.
199   L. Timmerman, Opzegging noteringsovereenkomst, TVVS, 1996, p. 176, S.C.J.J. Kortmann,

noot bij de uitspraak van de rechtbank Amsterdam  van  22  mei 1996 inzake CSM. JOR 1996/58.
2()0 M.J.G.C. Raaijmakers in zijn noot bij de bespreking van het arrest van de Hoge Raad van 25 juni

1999 inzake CSM. Ars Aequi, 1999, p. 753.
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2.3.3 Gebondenheid aan wijzigingen van het Fondsenreglement

Een belangrijke vraag is of een uitgevende instelling tegen haar zin in gebonden
is aan wijzigingen in het FR die plaatsvinden nadat de noteringsovereenkomst
gesloten is. Deze vraag was de inzet van een procedure tussen CSM en de VvdE
(zie § 2.3.2.1 II). Van belang daarbij was de tekst van artikel 1 van de tot 1 januari
1997 gehanteerde noteringsovereenkomst die - kort gezegd - bepaalde dat de
uitgevende instelling en de VvdE zich verplichten de bepalingen van het FR zoals
dit luidt ten tijde van het tekenen van de noteringovereenkomst te zullen naleven
en dat over wijzigingen in het FR die niet voortvloeien uit publiekrechtelijke
voorschriften vooraf overleg zal plaatsvinden.20' Bij gelegenheid van de fusie op
1 januari 1997 tussen de AEB en EOE (zie hoofdstuk 1 § 4) is de problematiek
van gebondenheid aan wijzigingen in het FR als volgt opgelost.

202

Artikel 1 van de noteringsovereenkomst maakt een onderscheid tussen (1)
wijzigingen in het FR die noodzakelijk zijn op grond van (a) Europese richtlijnen
inzake het effectenverkeer, (b) voorschriften van de minister van financien en de
STE op grond van de artikelen 24 lid 2 en 27 lid 2 Wte 1995 (of daarvoor in de
plaats tredende wettelijke bepalingen) en (c) andere relevante nationale wettelijke
bepalingen inzake het effectenverkeer die doorwerking naar de uitgevende
instellingen behoeven en (2) andere wijzigingen.203 Onder de laatste categorie valt
bijvoorbeeld opname van de aanbevelingen van de Commissie Corporate Governan-
ce in het FR.204 De AEX kan de eerste soort wijzigingen na overleg en de tweede
soort wijzigingen in overleg met de uitgevende instellingen doorvoeren. Relevant
is welke betekenis na respectievelijk in overleg heeft. Blijkens de toelichting wordt
onder 'na overleg' verstaan dat de AEX wel een overlegverplichting met de

201 De tekst van artikel  1  van de (tot  1 januari 1997 gehanteerde) noteringsovereenkomst is in de
literatuur verschillend geinterpreteerd. Zie onder meer: S.E. Eisma, Rechtsbescherming en
beursnotering, De Bankier als Jun'st, Kluwer, Deventer,  1991. p.  116: J. Mouthaan, Bescherming
van beleggers in Boek 2 BW en het beursrecht, Na twintig jaar Boek 2 BW. Tjeenk Willink,
1996. p. 337-339; J. Mouthaan, Enkele kanttekeningen bij de CSM-uitspraak, TVI/S. mei 1997.
p. 139/140: S. Perrick. Het Fondsenreglement van de Vereniging voor de Effectenhandel,
Civielrechtelijke gevolgen van handelen in strijd met effectenregelgeving. Preadvies voor de
Vereniging voor Effectenrecht 1994, Serie Monografieen vanwege het Van der Heijden Instituut.
deel 51, Kluwer, Deventer  1996,  p.  55-66: J.W. Winter, Herziening  van de Fusiecode  naar
Tilburgs model, TV'VS, december  1994,  p.  317.  Zie ook de in de noten  bij  §  2.3.2.1 Il vermelde
literatuur.

202    Zie ook de bewerking van de toespraak van S.E. Eisma. Bank- en Effectenbedrijf. juli/augustus
1997, p. 27.

203     Artikel I sub b respectievelijk sub c noteringsovereenkomst. Zie ook A.R. Filius en J-W.G. Vink.
Amsterdam Exchanges NV: regelgeving en toezicht, Bank- en Effectenbedrijj, juni 1997. p.
26.

204   Zie noot 191 alsmede L. Timmerman, Zelfregulering in de sfeer van het vennootschapsrecht.
NV, maart 1997. p. 73.
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uitgevende instellingen heeft, maar dat de verplichting van de AEX om de
noodzakelijke wijzigingen binnen een door de minister van financien of de STE
te stellen termijn door te voeren prevaleert indien het overleg met de uitgevende
instellingen niet tijdig tot resultaat leidt. Onder 'in overleg' wordt verstaan dat
met de voor de uitgevende instellingen representatieve organisaties overleg zal
plaatsvinden en dat wijzigingen niet tot stand zullen komen 'wanneer daarvoor
geen voldoende draagvlak aanwezig is.' Is een voldoende draagvlak voor wijziging
aanwezig, dan kan wijziging door de overige uitgevende instellingen niet meer
tegengehouden worden, aldus de toelichting. Het draagvlak is bepaald op 2/3 van
alle genoteerde uitgevende instellingen die ten minste 2/3 van de genoteerde

2()5beurswaarde vertegenwoordigen. Voor de berekening van het draagvlak tellen
alleen uitgevende instellingen (niet zijnde beleggingsinstellingen) mee waarvan
(certificaten van) aandelen aan de AEX-Effectenbeurs genoteerd zijn, mits de omzet
van hun aandelenfonds aan een bepaald criterium voldoet. De genoteerde
instellingen die voor de bepaling van het draagvlak niet meegerekend worden, zoals
genoteerde beleggingsinstellingen en instellingen die ter beurze genoteerde
obligaties hebben uitgegeven, staan niet geheel buiten spel. Volgens de toelichting
zal bij wijzigingen die ook deze uitgevende instellingen aangaan daarmee rekening
worden gehouden en weI bij de bepaling van het draagvlak. Op welke wijze dat
zal geschieden, valt niet uit de toelichting op te maken.

2.3.4 Rechtskarakter noteringsovereenkomst

Een fonds dat voldoet aan de toelatingscriteria wordt pas tot de notering toegelaten
nadat een noteringsovereenkomst is gesloten (zie § 2.2). Over de aard of het karakter
van de noteringsovereenkomst zwijgt het FR. In de CSM-zaak overwoog de
rechtbank Amsterdam onder meer dat de verbondenheid van de noteringsovereen-
komst met de notering meebrengt dat de uitgevende instelling

'gezien de aard van de overeenkomst een zodanig belang heeft bij voortduring
van die rechtsbetrekking voor de duur van de notering, dat opzegging door
de andere partij, als zij al kan geschieden op andere gronden dan die gelden
voor het doen vervallen van een fonds uit de notering, in elk geval slechts
mogelijk is op grond van omstandigheden van zodanige aard dat van die andere
partij in redelijkheid geen ongewijzigde voortzetting van de overeenkomst
gevergd kan worden' (r.0.5) 2()6

205     Op 3 I december van het voorafgaande jaar.
2()6 Vonnis rechtbank Amsterdam van 22 mei 1996. JOR 1996/58 m.nt. Kortmann en AB  1997/172

m.nt. Van der Veen. Zie ook noot  187 voor het verdere verloop van de procedure.
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Mede naar aanleiding van deze overweging is in de literatuur de vraag gerezen
naar het rechtskarakter van de noteringsovereenkomst en de relatie tussen notering
en noteringsovereenkomst. In zijn commentaar bij bovenvermelde uitspraak uit
Kortmann zijn twij fel of de door de rechtbank gestelde mogelijkheid van eenzijdige

opzegging van een noteringsovereenkomst juist is. De noteringsovereenkomst is
zijns inziens niet de 'titel' voor notering, maar een hulpovereenkomst zonder

beeindigingsregeling die bedoeld is om de rechten en verplichtingen nader te kunnen
preciseren. De relatie tussen de noteringsovereenkomst en de notering is, zo begrijp

ik Kortmann, dat beeindiging van de noteringsovereenkomst niet mogelijk is, maar
dat beeindiging - op 66n van de in artikel 65 lid 1 FR vermelde gronden - van de
notering mede tot gevolg heeft dat de noteringsovereenkomst eindigt. Timmerman
lijkt een dergelijke relatie niet aan te nemen, gelet op zijn opmerkingen dat (a)
uit de noteringsovereenkomst niet uitdrukkelijk blijkt dat de beurshouder verplicht
is de notering te handhaven in geval de noteringsovereenkomst doorloopt en (b)
het beeindigen van de noteringsovereenkomst het merkwaardige effect zou kunnen
hebben dat de bevoegdheden die voor de beurshouder uit artikel 65 FR voortvloeien

(met name beeindiging van de notering), ook komen te vervallen. 207 Een tussen
Kortmann en Timmerman in liggende visie lijkt het College van Beroep voor het
bedrijfsleven aan te hangen. In zijn uitspraak inzake de CSM-zaak overweegt het

College dat:

'het ontbreken van een noteringsovereenkomst op zich zelf bezien een
omstandigheid vormt die zich verzet tegen handhaving van de notering van
het betrokken fonds. Aan appellante [= VvdE-cgr] kan voorts worden
toegegevendat, indien een noteringsovereenkomst is opgezegddoorappellante,
dat laatste appellante nog niet het recht ontneemt om aan het ontbreken van
de noteringsovereenkomst evenbedoelde conclusie te verbinden. Van belang

is wel of de opzegging is geschied om een reden die verenigbaar is met de taak
die op appellante rust als bevoegde autoriteit in de zin van de Richtlijn, en ook
overigens rechtens aanvaardbaar is.,208

Het College gaat impliciet uit van opzegbaarheid, althans door de beurshouder,
van de noteringsovereenkomst met het gevolg dat de notering eindigt. Het hof
Amsterdam lijkt opzegging van de noteringsovereenkomst door de beurshouder
slechts mogelijk te achten op gronden die gelden voor het doen vervallen van de
notering:09 In dezelfde richting wijst de Hoge Raad: 210

207    L. Timmerman, Opzegging noteringsovereenkomst. TVVS, 1996, p 176/177.
208    College van Beroep voor het bedrijfsleven van 21 januari 1997 (zie noot 126).
209   Zie r.0.4.3 uitspraak van het Hof Amsterdam van 30 oktober 1997 in de CSM-zaak, JOR

1997/144 m.nt. Kortmann.
210     Uitspraak Hoge Raad van 29 juni  1999, NJ 1999/602 (zie ook noot  187).
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'Verwijzing moet volgen voor een nader onderzoek naar de vraag of de eisen
van redelijkheid en billijkheid op de door de Vereniging aangevoerde gronden
meebrengen dat de opzegging van de noteringsovereenkomst rechtskracht heeft.

Opmerking verdient hierbij dat voor de beoordeling van die vraag mede van
belang is of de noteringsovereenkomst, gelet op de strekking ervan en in het
bijzonder op het nauwe verband met de notering waarop zij betrekking heeft,
door de Vereniging op andere gronden kan worden opgezegd dan de in art.
65 van het Fondsenreglement vermelde gronden voor het vervallen van de
notering.'

In zijn noot bij deze uitspraak merkt Raaijmakers op dat het bijzondere karakter
van de noteringsovereenkomst gelegen is in de 'gemengde vorm van zelfregulering
waarop zij berust (..) en de werking van de semi-publiekrechtelijke regels die zij
inschakelt.' Het onduidelijke of bijzondere karakter van de noteringsovereenkomst
wordt naar mijn mening veroorzaakt door het feit dat de noteringsovereenkomst
twee in elkaar overgaande elementen in zich verenigt (1) van voonvaarde voor
(2) naar accessoir aan de notering. Artikel 3 lid 2 FR is zodanig geformuleerd dat
de totstandkoming van een noteringsovereenkomst een voorwaarde is voor toelating
tot de notering. Wordt aan die voorwaarde voldaan dan is de notering een feit. Vanaf
dat moment is de noteringsovereenkomst accessoir aan de notering met het enige
resterende doel het scheppen van een privaatrechtelijke binding van de uitgevende
instelling aan de semi-publiekrechtelijke beursregels. Niet de noteringsovereenk-
omst, maar het FR bepaalt op welke gronden een notering beeindigd kan worden.
Het eigenaardige is echter dat die gronden een ambivalent en eenzijdig karakter
hebben. Zij functioneren tevens of primair als sanctiemiddel van de AEX indien
de verplichtingen uit het FR door de uitgevende instelling niet nageleefd worden.
Dit karakter wordt nog versterkt door het feit dat het FR geen expliciete bepaling
bevat die aangeeft hoe een notering op initiatief van de uitgevende instelling zelf
beeindigd kan worden. De noteringsovereenkomst lijkt voor de AEX het enige
middel te zijn waardoor naleving van de beursregels afgedwongen kan worden,
althans zolang de Wte  1995 de 'gereglementeerde' zelfregulering van de erkende
effectenbeurzen jegens uitgevende instellingen in stand houdt. In dat licht moet
ook artikel  24 lid  1  Wte 1995 gezien worden, dat een expliciete opdracht aan een
erkende effectenbeurs bevat er voor te zorgen dat de geldende beursregels ook
kunnen worden toegepast op die instellingen waarvan effecten genoteerd zijn.
Bovendien is het al dan niet toepassen van een van de maatregelen van artikel 65
FR niet uitsluitend ter beoordeling van de AEX. Op grond van artikel 6 Wte 1995
kan de STE aan een erkende el'fectenbeurs een aanwijzing geven, bijvoorbeeld
om de notering te laten vervallen,211 indien een uitgevende instelling zich niet houdt

211 PG 11/te /99.5, 1996, p. 369.
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aan de beursregels waaraan de instelling door middel van de noteringsovereenkomst
is onderworpen.212 Voor de uitgevende instelling daarentegen lijkt opzegging van

de noteringsovereenkomst het enige middel te zijn om een notering op eigen
initiatief beeindigen, althans zolang het FR niet expliciet aangeeft op welke gronden
een notering door de uitgevende instelling beeindigd kan worden.

2.3.5 Verschil in binding beurs- en buitenbeurs nog passend?

De problematiek rondom de privaatrechtelijke binding van uitgevende instellingen
aan (wijzigingen van) de semi-publiekrechtelijke213 beursregels die in bepaalde
opzichten minder ver gaan dan de Wte-regels voor niet genoteerde instellingen,214
doet de vraag rijzen of het verschil in binding voor uitgevende instellingen waarvan
effecten genoteerd zijn aan een erkende effectenbeurs (beursgenoteerde instellingen)
en voor uitgevende instellingen waarvan de effecten buiten een besloten kring
zonder beursnotering zijn uitgegeven (niet-beursgenoteerde instellingen) nog wel
te rechtvaardigen is. De 'getrapte' gebondenheid van beursgenoteerde instellingen
en de rechtstreekse (wettelijke) gebondenheid van niet-beursgenoteerde instellingen
aan grotendeels identieke, maar in het FR respectievelijk in de Wte 1995
neergelegde, regels, uit zich vooral in de verschillende mogelijkheden voor zowel
de toezichthouder als de beleggers om te ageren bij niet-naleving van die regels.
Het aan de STE toekomende toezichtsinstrumentarium jegens beursgenoteerde
instellingen is beperkt tot een aanwijzingsbevoegdheid jegens de erkende

effectenbeurs die op haar beurt alleen beschikt over de maatregelen ex artikel 65
215FR ('getrapte' aanwijzingsbevoegdheid). Ook de voor beleggers relevante

civielrechtelijke mogelijkheden bij wetsovertredingen door een niet-beursgenoteerde
instelling ontbreken jegens beursgenoteerde instellingen, omdat handelen in strijd
met het FR niet hetzelfde is als handelen in strijd met de Wte 1995.216 Overtreding
van bijvoorbeeld de periodieke informatieplicht door een niet-beursgenoteerde
instelling betekent niet alleen dat de instelling handelt in strijd met de wet en een
economisch delict pleegt waarvan de STE aangifte kan doen, maar ook dat de STE

212 Zie ook hoofdstuk 1§4 alsmede hoofdstuk 5§ 5.2.

213 De beursregels moeten voldoen aan zowel de normen van de Wte  1995 als aan de relevante Europese
richtlijnen en hebben op die grond. mede gelet op het in de Wte 1995 neergelegde toezichtskader,
een duidelijk (semi-)publiekrechtelijk karakter.

214 Zo geldt bijvoorbeeld voor instellingen waarvan obligaties aan de AEX-Effectenbeurs genoteerd  zijn
geen verplichting tot publicatie van halfjaarcijfers, terwijl deze verplichting wei geldt voor instellingen
die obligaties hebben uitgegeven buiten een besloten kring (vergelijk artikel 34b FR met artikel 5
Wte 1995).

215 Zie ook hoofdstuk 5 § 5.2.

216 Zie artikel 3:40 BW alsmede hoofdstuk 6 § 3.1.
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kan besluiten een rechtstreekse aanwijzing te geven217 ofeen boete op te leggen 118

al dan niet gecombineerd met publicatie van de identiteit van de overtreder.1 '9 Het

handhavingsinstrumentarium van de STE en de AEX jegens beursgenoteerde
instellingen steekt hierbij schril af, hoewel, het zij herhaald, de regels van het FR
niet alleen materieel overeenkomen  met die van de Wte  1995, maar ook eenzel fde
(zwaarwegend) doel dienen. Mocht de AEX al besluiten tot beeindiging van de

notering omdat een instelling zich onttrekt aan de verplichtingen van het FR, dan
zal dat meestal wei tot gevolg hebben dat de STE rechtstreeks jegens de instelling
actie kan ondernemen. De instelling kan dan immers niet meer onder de werking
van met name artikel 5 Wte 1995 uitkomen omdat haar effecten niet meer genoteerd
zij n. 220

Vanuit de VEB is naar voren gebracht dat het belang van de AEX NV als
een naar winst strevende onderneming zich slecht verdraagt met de rol van de AEX
NV om regels op te stellen en de naleving van die regels te controleren.221 Om die
reden is de VEB voorstander van overheveling van de toezichthoudende taken

van de AEX naar de STE, een overheveling zoals die kort geleden heeft plaatsge-
117

vonden in het Verenigd Koninkrijk.-"- De Serittre wijst in dit verband op het gevaar
dat door overheveling van de bevoegdheden het bij de AEX aanwezige en voor
een effectief toezicht belangrijke inzicht ongebruikt blijft. Naar mijn mening pleit
niet zozeer een mogelijk belangenconflict bij de AEX voor of de aanwezigheid
bij de AEX van een goed inzicht in de gang van zaken tegen een overheveling van

bevoegdheden, maar noopt vooral de bestaande onevenwichtigheid in sanctionering
van de beurs- en de Wte-regels tot een wijziging. De STE is al sinds 1992 de
rechtstreekse toezichthouder op met ter beurze genoteerde instellingen en niet valt
in te zien waarom de STE deze taak als onafhankelijk toezichthouder niet ook jegens

beursgenoteerde instellingen zou kunnen uitoefenen met gebruikmaking van de
kennis en inzicht van de AEX. Bovendien zou door een dergelijke systematische
wijziging de STE ook de bevoegde autoriteit worden zoals bedoeld in onder meer

217 Artikel 28 Wte 1995.

218 Artikel 48c Wte 1995.

219 Artikel 48m lid 1 Wte 1995.

220 Zie bijvoorbeeld het besluit van de AEX van 1 september 1999 om de noteringsovereenkomst van
Satcom te beeindigen mede omdat Satcom effecten had uitgegeven zonder prospectus en zonder een
noteringsaanvraag voor die effecten bij de AEX in te dienen. Blijkens AEX-Mededeling 99-114 van
1 oktober  1999 is Satcom in beroep gegaan tegen het besluit van de AEX tot beeindiging van de

notering. Het AEX-besluit zal pas worden uitgevoerd nadat zes weken zijn verstreken nadat de STE
inzake dit beroep een besluit heeft genomen. Wordt het AEX besluit op enig moment uitgevoerd dan
valt Satcom rechtstreeks onder de Wte 1995 inclusief het handhavingsinstrumentarium van de STE
jegens uitgevende instellingen wier effecten niet ter beurze genoteerd zijn.

221 Vereniging voor Effectenbezitters, De kapitaalmarkt:  Motor yan economische groei,Den Haag. 18

juli 1997. p. 3/4.
111    Zie Het Financieele Dagblad van 6 oktober 1999 waarin melding gemaakt wordt van het feit dat

beursnoteringen voortaan aangevraagd moeten worden bij de Britse toezichthouder FSA.
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de prospectusrichtlijnen, hetgeen tot gevolg zou hebben dat de STE de goedkeuren-
de instantie wordt van zowel prospectussen voor toelating tot de notering als van
prospectussen voor openbare aanbiedingen, een bevoegdheid die de STE nu in
het geheel niet heeft, zelfs niet met betrekking tot 'buitenbeursprospectussen:223

In de parlementaire stukken inzake het wetsvoorstel doorbreking beschermings-
constructies224 worden al voornemens geuit die mijns inziens de weg banan voor
rechtstreekse toepasselijkheid van de Wte  1995 op beursgenoteerde instellingen.
Zo wordt melding gemaakt225  van het voornemen om de Wte 1995 zodanig te
wijzigen dat (a) de STE op basis van de Wte 1995226 regels kan stellen ten aanzien
van de inhoud van het jaarverslag (openbaarmaking van corporate governance-
structuren) van beursgenoteerde ondernemingen en (b) via het Bte 1995 regels
gesteld kunnen worden inzake stemrecht- en volmachtbeperkingen waarbij de STE
belast zal worden met het toezicht op de naleving van die regels (zie ook § 2.3.2.1.II
alsmede § 2.4.4 noot 375 (regels proxy sollicitation). Wanneer deze voornemens
uitgevoerd worden en wel door bij of krachtens de Wte  1995 te stellen regels zou
het mijns inziens zelfs uit systematisch oogpunt 'vreemd' zijn indien niet ook de
andere voor beursgenoteerde geldende FR-regels overgeheveld worden naar de
Wte 1995 c.a.

2.4 Gevolgen van beursnotering poor de uitgevende instelling en andere

(rechts)personen

Via de noteringsovereenkomst is de uitgevende instelling onderworpen aan de
verplichtingen neergelegd in het FR. Maar dat is echter niet het enige gevolg van
een beursintroductie. Er zijn nog enkele regelingen die niet uitsluitend voor de
uitgevende instelling gelden, maar ook ofuitsluitend voor andere (rechts)personen.
Zo kan een meldingsplicht ontstaan voor (rechts)personen die een bepaald
percentage zeggenschap in de uitgevende instelling verkrijgen of afstoten, kan er
sprake zijn van gebruik van voorkennis met betrekking tot transacties in de
beursgenoteerde of daarvan afgeleide effecten, zijn de leveringsvereisten voor
aandelen op naam in de beursvennootschap anders dan in een niet ter beurze
genoteerde vennootschap en kan ook hoofdstuk I van de SER fusiecode van
toepassing zijn indien de uitgevende instelling betrokken is bij een openbaar bod.
In de volgende paragrafen wordt op deze regelingen ingegaan.

223       Zie ook hierna § 4.1. I  over de consequenties dat de STE geen bevoegdheid heeft een buitenbeurspros-
pectus goed te keuren.

224 Zie noot 171.

225    Kamerstukken 11 1998-1999.25 732, nr. 8, p. 11 en p. 16.
226        Ik neem aan dat hier gedacht wordt aan een wijziging van artikel 5 Wte  1995 dat ziet op de periodieke

informatie verschaffing (zie § 4.1.3).
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2.4.1 Melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen

Ter  implementatie van richtlijn 88/267/EEG227  kwam  in  1991  de Wet melding
zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen tot stand (Wmz).228 Deze

wet werd op  1 juni 1997 vervangen door een geheel nieuwe wet, de Wet melding
zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen  1996 (Wmz 1996).229 Met

de   Wmz   ( 1996) wordt beoogd de transparantie   van de effectenmarkten   te
bevorderen. De toezichthoudende taken en bevoegdheden op grond van de Wmz

1996 berusten bij de minister van financien. De meeste daarvan zijn overgedragen
aan de STE. 230

227 Richtlijn 88/627/EEG (vindplaats zie hoofdstuk I noot 28).
228      In de literatuur is relatief veel aandacht geschonken aan de Wmz. Aangezien de Wmz  1996 ten

opzichte van de Wmz niet zeer ingrijpend is gewijzigd, is deze literatuur voor een groot deel
nog steeds relevant. Zonder volledig te zijn, kunnen vermeld worden: C.P. Bierhuize, Het voorstel
van Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen, NK  mei  1990, p.  145-
151; M.Tj. Bouwes, Tweede Kamer neemt het wetsvoorstel melding zeggenschap  aan,  TV1/S,
juni 1991, p. 154-155; P.J. Dortmond, Enige kanttekeningen bij het Wetsontwerp melding. NK
oktober 1990, p. 245-246; E.J. van Garderen, Kapitale perikelen rondom de beleggingsmaatschap-
pij met veranderlijk kapitaal, TV'l/S, juni  1994, p. 154/155; F.G.B. Graaf en P.N.J. van Welzen,
Wet melding zeggenschap in werking getreden,  Bb, 5 maart  1992,  p.  50-52;  W.C.L.  van  der
Grinten, Illusies rond het Wetsvoorstel Melding zeggenschap, NK juni  1991, p.  133. G.T.J.
Hoff, De Wet melding zeggenschap na vier jaar, Dossier Ortdernemingsrecht, nr. 21, 1995:

F.J.P. van den Ingh, Enige kanttekeningen bij het wetsontwerp melding (reactie), NV,
november/december  1990, p.  285; G.E. Krouwel, Hoofdstuk 4  De Wet melding zeggenschap.
Overnameregulering. Kluwer.  1993; T.E.  Lambooy, De betekenis van een melding op grond
van de WMZ, Bank- en Effectenbedrilf. september 1993. p. 26-32; S. Perrick, De Wet melding
zeggenschap is in werking getreden, TVI/S, februari  1992,  p.  35-40;  P.  Roos, Het wetsvoorstel
melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen, WPNR, 1 september  1991,
p. 533-539; R.J. Schotsman, Wet melding zeggenschap, Bank- en E»ctenbedr(if, oktober 1990,

p. 20-24; C.M. Snouckaert van Schauburg-Lenarduzzi, Wet melding zeggenschap, V&0, juni
1991, p.  14-17; A.G. van Solinge, Meldingsplicht voor verkrijgen of afstoten van deelnemingen.
Account Dossier nr. 1. 1990/1991, p.  85-89;  H.M.  Vletter-van Doll. Meldingsplicht voor
beursvennootschappen, Kluwer, Deventer, 1994; D.J. Willemars, Een maand Wet melding
zeggenschap; enkele observaties, TV'l/S, april 1992, p. 96-98; R. Willemsen, Inzicht in
zeggenschapsverhoudingen, 71/1/S, april  1991. p.  81-85.

229 Met betrekking tot de Wmz  1996 kan de volgende literatuur genoemd worden: R.J. Botter en
B.B.  Visser, Wet melding zeggenschap  in ter beurze genoteerde vennootschappen  1996.  is  de

transparantie bereikt?, Ondememing en Effecten. Serie Ondememingen Recht, deel 13, Tjeenk
Willink, 1998, p. 93-101. F.M.A. 't Hart, Wet Melding Zeggenschap 1996, V&O, april 1996,
p. 46-48; G.T.J. Hoff. Op naar een transparante(re) effectenmarkt, NK april 1997, p. 94-99;
T.E. Lambooy, Voorstel voor wijziging van de Wet melding zeggenschap, V&0. oktober  1996,

p. 107: S. Perrick, De nieuwe Wet melding zeggenschap, 71/VS, april 1997. p. 97-100: H.M.
Vletter-van Dort. Wetsontwerp voor een nieuwe Wet melding zeggenschap, Juridisch Up to
Date, 2 mei 1996. p. 2-4. Voorlichtingsbrochure van de STE inzake de Wmz 1996.

230      Artikel  l I  lid 1 Wmz 1996 en het Overdrachtsbesluit Wet melding zeggenschap 1996 (Staatsblad
1997/209).
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2.4.1.1 Reikwijdte

Op het moment dat (certificaten van) aandelen van een naar Nederlands recht
opgerichte NV worden toegelaten tot de officiele notering aan een in een EU/EER-
staat gelegen effectenbeurs is de Wmz 1996 van toepassing. In Nederland zijn dit
de Officiele Markt, de (nog resterende) Officiele Parallelmarkt en de NMAX van
de AEX-Effectenbeurs.231 Toepasselijkheid  van de Wmz 1996 betekent dat voor
degenen die op het moment van beursintroductie zeggenschap (in de zin van de
Wmz 1996) in de NV hebben en voor degenen die later zeggenschap verkrijgen
of verliezen een meldingsplicht kan ontstaan. 232

2.4.1.2    Zeggenschap in de zin van de Wmz 1996

Hoewel de titel van de Wmz 1996 anders doet vermoeden, is het begrip zeggenschap
in de Wmz  1996 niet gedefinieerd. Zeggenschap  in de zin  van de Wmz 1996 omvat
niet alleen het stemrecht op of het belang in de vorm van aandelen of certificaten
van aandelen waarover men zelf beschikt (rechtstreekse reele zeggenschap), maar
ook middellijk en potentieel bezit daarvan.233 Met andere woorden: zeggenschap
in de zin van de Wmz 1996 valt uiteen in:
- refle zeggenschap: het stemrecht dat de belegger als aandeelhouder, als

pandhouder of als vruchtgebruiker kan uitoefenen dan wel het belang waarover
de belegger in de vorm van aandelen of certificaten van aandelen bezit;

- potentitle zeggenschap: het stemrecht of het belang dat de belegger ingevolge
een overeenkomst kan verkrijgen, zoals nemen van call-opties,234 claims,
warrants, converteerbare obligaties, royeerbare certificaten,235 overeenkomsten

231 Met ingang van  1  oktober  1994  is de Officiele  Parallelmarkt gekntegreerd in  de Officiele Markt
(zie Circulaire S93-081  van 25 oktober  1993 en Circulaire R94-020 van 21 september 1994).
Aangezien niet alle aan de Officiele Parallelmarkt genoteerde fondsen met ingang van 1 oktober
1994 overgingen naar de Officiele Markt, functioneert de Officiele Parallelmarkt uitsluitend
nog voor de 'achtergebleven' fondsen.  Op 20 februari  1997  is de NMAX van start gegaan.  Deze
nieuwe beurs is een effectenbeurs in de zin van artikel 1  sub a Wmz  1996.

232    Artikel 3 respectievelijk artikel 2 Wmz 1996.
233    Artikel 1 lid 3 jo artikel 4 Wmz 1996.
234 Het schrijven (verkopen) van een call-optie wordt niet aangemerkt als een potentieel recht, omdat

de schrijver een verplichting tot levering op zich neemt. Het schrijven (verkopen) en het nemen
(kopen) van een put-optie worden evenmin aangemerkt als een potentieel stemrecht of belang.
omdat een dergelijke optie geen recht op verkrijging belichaamt, maar een verplichting tot het
nemen respectievelijk een reclit op overdracht van zeggenschap inhoudt (zie ook Kamerstukken
U  1989-1990, 21  492, nr. 3, p. 6).

235      Blijkens de Memorie van Toelichting bij de Wmz worden (beperkt) royeerbare certificaten tevens
aangemerkt als potentiele stemrechten (zie Kamerstukken Il 1989-1990,  21  492,  nr.  3, p.  6 en
p.  8/9). P.J. Dortmond, Enige kanttekeningen bij het Wetsontwerp melding, NK oktober  1990,
p. 245-246, acht dit onjuist omdat iemand die certificaten koopt, daarmee niet 'ingevolge een
overeenkomst' een recht heeft verkregen 'op verkrijging van aandelen'. F.J.P.  van den  Ingh.
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waarbij de verkoper van (certificaten van) aandelen een recht van terugkoop
heeft of overeenkomsten waarbij een pandrecht op (certificaten van) aandelen
wordt gevestigd met voorwaardelijk stemrecht;236 en

- middelldke zeggenschap: reele ofpotentiele zeggenschap die wordt gehouden
door een dochtermaatschappij van de belegger, 237 door een derde voor rekening
van de belegger of zijn dochtermaatschappij' 8 en/of door een derde met wie

de belegger of zijn dochtermaatschappij een overeenkomst heeft gesloten
die voorziet in een duurzaam gemeenschappelijk beleid inzake de uitoefening
van het stemrecht. 239

Zeggenschap in een gemeenschap, bijvoorbeeld een huwelijksgemeenschap,
onverdeelde boedel of maatschap, wordt aan de deelgenoten in evenredigheid van
hun gerechtigdheid toegerekend.240 Over de vraag op grond van welke regel - die
van artikel 4 lid 2 voor dochtermaatschappijen en/of die van artikel 4 lid 4 voor
gemeenschappen - toerekening moet plaatsvinden indien een vennootschap onder
firma (vof) of een commanditaire vennootschap (cv) zeggenschap bezit, bestaat
in de literatuur verschil van mening.24' De minister van financien lijkt uit te gaan

NK  november/december  1990, p. 285, stelt daarentegen dat de administratievoorwaarden gezien
moeten worden als een overeenkomst tussen het administratiekantoor en een certificaathouder.
Zie ook artikel 2  lid 3 Nadere Regeling Wet melding zeggenschap  1996  van  22  mei   1997
(Smatscourant 28 mei 1997).

236    Hierbij kan gedacht worden aan de bij kredietverlening veel voorkomende situatie dat de bank
een pandrecht op beursaandelen verwerft, maar pas in bepaalde (in de kredietovereenkomst
beschreven) situaties (zogenaamde 'events of default') het stemrecht op de verpande aandelen

mag uitoefenen. Zie in dit verband onder meer A.G. van Solinge, Meldingsplicht voor verkrijgen
of afstoten van deelnemingen, Account Dossier, nt. 1, 1990/1991, p. 87.

237 In artikel  1 lid  1  sub d Wmz 1996 wordt onder een dochtermaatschappij niet alleen verstaan
een dochtermaatschappij als bedoeld in artikel 2:242 BW. maar ook een rechtspersoon of
vennootschap waarin de rechten en bevoegdheden als bedoeld in artikel 2:24a BW kunnen worden
uitgeoefend door een natuurlijk persoon. Dit betekent dat een natuurlijk persoon die bijvoorbeeld
51% van de aandelen houdt in vennootschap X die via bijvoorbeeld haar dochter A en kleindochter
B een meldingsplichtig percentage houdt in de beursgenoteerde NV Y meldingsplichtig is. Op
grond van artikel 6 lid 2 Wmz  1996 kan de natuurlijke persoon  in casu melden voor zichzel f
alsmede voor B, A en X.

238    Hieronder valt ook zeggenschap gehouden door een EESV. De leden van een EESV moeten

het kapitaalbelang of de stemrechten die het EESV voor hun rekening en risico houdt
respectievelijk kan uitoefenen volledig aan zichzelf toerekenen (zie Kamerstukken I 1991-1992,

21492, nr. 38. p. 2).
239 Hieronder vallen niet de incidentele stemovereenkomsten met betrekking tot het eenmaal ter

vergadering uit te oefenen stemrecht. Worden echter opeenvolgende stemovereenkomsten
aangegaan, waardoor materieel een duurzaam gezamenlijk beleid wordt gevoerd, dan kunnen
die opeenvolgende stemovereenkomsten weI aangemerkt worden als middellijk reele zeggenschap
in de zin van de Wmz 1996 (zie Kamerstukken Il 1989-1990.21 492. nr. 3, p. 8). Zie in dit
verband ook G.T.J. Hoff, Op naar een transparante(re) effectenmarkt, NK april 1997. p. 99.

240 Artikel 4 lid 4 Wmz 1996.

241   Zie H.M. Wiener-vanDort, Meldingsplicht voorbeursvennootschappen. Kluwer, Deventer,  1994.
p. 50 e.v. en de aldaar aangehaalde literatuur.
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van de regel van artikel 4 lid 4 voor gemeenschappen.242 Volgens de STE
daarentegen zijn de vof en de cv voor de toepassing van de Wmz (1996)
dochtermaatschappij van alle vennoten die volledig aansprakelijk zijn voor de
schulden van de vennootschap en moet de toerekening plaatsvinden volgens de
regel voor dochtermaatschappijen, dat wil zeggen ieder van de aansprakelijke
vennoten zal zich het totaal van het door de vof of cv gehouden zeggenschap moeten
toerekenen. 243

2.4.1.3    Situaties waarin meldingsplicht ontstaat

Of een meldingsplicht ontstaat is afhankelijk van het percentage zeggenschap dat
bij beursintroductie gehouden of later verkregen of afgestoten wordt. De percentages
zijn gerangschikt in zogenaamde bandbreedtes. Er bestaan zes bandbreedtes: 0

244tot 5%; 5 tot 10%; 10 tot 25%; 25 tot 50%; 50 tot 66 2/3% en 66 2/3 of meer %.
Teneinde vast te stellen welk percentage gehouden, verkregen of afgestoten wordt,
zal allereerst nagegaan moeten worden wat de grootte van de noemer van de breuk
is. Voor de melding van het belang is dit het geplaatste kapitaal, terwijl voor de
melding van stemrecht dit het aantal stemmen is dat op het geplaatste kapitaal kan
worden uitgebracht.245 Eventuele statutaire stemrechtbeperkingen en het eventuele
feit dat de vennootschap zelf aandelen houdt waarop geen stem uitgebracht mag
worden, zijn niet van invloed op de noemer.246 Wijzigingen in de noemer zonder
dat deze tevens tot een toe- of afneming van de teller aanleiding geven, leiden in begin-
sel niet tot een meldingsplicht.247 Potentiele rechten worden niet meegeteld in de noe

242   Kamerstukken Il 1995-1996,24 626. nr. 3, noot 1, p. 5
243   Zie het advies van de STE, Bijlage D, p. 5 bij de Kamerstukken 11 1995- 1996.24 626,  nr.  3

alsmede de Voorlichtingsbrochure van de STE inzake de Wmz  1996, p. 12.
244 Artikel  1  lid  1  sub c Wmz  1996.

245     Artikel  1  lid 4 Wmz  1996. De noemergegevens zijn beschikbaar bij de Afdeling Noteringen
van de AEX en bij de STIE. De STE heeft een standaardformulier ontwikkeld die door de 'Wmz-
NV' gebruikt moet worden om wijzigingen in de noemergegevens aan de STE te melden.

246   Kanierstukken Il \989- 1990, 21 492, nr. 3, p. 6, Kamerstukken 1 1991- 1992,21 492, nr. 38.
P. 2.

241   Kamerstukken jI 1989-1990,21 492, nr. 3, p. 7: Kamerstukken 11 1995-1996, 24 626. nr. 3,
p. 5. Voorbeelden van situaties die wei een wijziging in de noemer, maar niet in de teller
teweegbrengen zijn: intrekking of uitgifte van aandelen of de vermindering van de nominale
waarde van de aandelen. Tijdens de parlementaire behandeling van de Wmz  1996 is nog eens
benadrukt dat geen meldingsplicht ontstaat indien het percentage zeggenschap waarover iemand
beschikt uitsluitend verandert door wijziging van het geplaatste kapitaal van de vennootschap
of door wijziging van haar statuten. De minister achtte het niet wenselijk 'een aandeelhouder
verplichtingen  op te leggen voor omstandigheden waarop hij  zelf geen invloed kan uitoefenen'
(Kamerstukken Il 1995-1996,24 626, nr. 6, p. 3). Met betrekking tot de discussie over het - door
de minister van financien afgewezen - voorstel om vennootschappen te verplichten noemerwijzi-
gingen te melden en in het kielzog daarvan om een meldingsplicht te introduceren indien na
een bekendgemaakte noemerwijziging blijkt dat een bandbreedte gepasseerd is. verwijs ik naar
Bijlage D. p. 2/3 en Bijlage E, p.  1 bij Kamerstukken II 1995- 1996,24 626. nr. 3: Kamerstukken
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mer.248 Vervolgens zal de teller van de breuk berekend moeten worden. De teller
is voor de berekening van het belang (de totale nominale waarde van) de door
betrokkene rechtstreeks en middellijk al dan niet potentieel gehouden (certificaten
van) aandelen. Voor de berekening van het stemrecht is de teller het aantal stemmen

dat betrokkene rechtstreeks en middellijk al dan niet potentieel kan uitoefenen
in een ava. Hierbij dient wel rekening te worden gehouden met stemrechtbeperkin-

249
gen.

Een ieder die op het moment van beursintroductie - dat wil zeggen het moment
waarop (certificaten van) aandelen in een Nederlandse NV tot de notering aan een
in een EU/EER-staat gelegen effectenbeurs worden toegelaten en de NV daardoor
een 'Wmz-NV' wordt - 5% of meer zeggenschap in die Wmz-NV heeft, moet dit

gegeven binnen vier weken na de introductie aan de Wmz-NV en aan de STE
melden (initiete meldingsplicht).2 0 Een onvenvijlde meldingspticht jegens de Nmz-
NV en de STE ontstaat zodra een (rechts)persoon in een Wmz-NV zeggenschap
verkrijgt of verliest waardoor - naar hij weet of behoort te weten - het percentage
zeggenschap in een hogere of lagere bandbreedte valt.251 De titel van de verkrijging

of beeindiging van de zeggenschap is niet relevant. Koop, schenking, boedelverde-

ling, erfopvolging, fusie, verwerving of afstoting van een dochtermaatschappij
die zeggenschap in de zin van de Wmz 1996 heeft, het aangaan van een duurzame

stemovereenkomst, het aflopen van een optie kunnen een wijziging in het belang
of in de stemrechten teweegbrengen waardoor een meldingsplicht ontstaat.152 Ook

de vennootschap zelf kan meldingsplichtig zijn, bijvoorbeeld indien door inkoop
van eigen aandelen het percentage zeggenschap in een (andere) bandbreedte valt.
Geen meldingsplicht ontstaat daarentegen indien een potentieel belang geconver-
teerd wordt in een reeel belang en omgekeerd. Uit de toelichting en niet uit de wet
blijkt dat dit anders is indien de omzetting leidt tot een percentage dat in een andere

bandbreedte valt dan het percentage waarover v66r de omzetting werd beschikt. 253

Dit laatste kan zich voordoen indien tengevolge van de conversie een wijziging

// 1995-1996, 24 626. nr. 5, p. 2/3; Kamerstukken 11 1995-1996, 24 626, nr. 6, p. 3/4,
Kamerstukken 11 1995-1996, 24 626, nr. 7; Handelingen 11,9 oktober 1996, p. 10-629,10-630.
10-632 t/m 10-634.

248 Artikel 1 lid 4 Wmz 1996. Zie over de discussie over het - door de minister van financien

afgewezen - voorstel om potentiele rechten mee te tellen in de noemer: Bijlage D. p. 2
respectievelijk Bijlage E. p. 2 bij de Kamerstukken 11 1995-1996,24 626. nr. 3: Kamerstukken

111995-1996.24 626. nr. 6. p. 6-9, Handelingen II. 9 oktober 1996. p. 10-633.
249    Zie ondermeer H.M. Vletter-van Dort. Meldingsplicht voor beursvennootschappen. Kluwer.

Deventer, 1994, p. 42.
250 Artikel 3 Wmz 1996.

251 Artikel 2 Wmz 1996.

252   Ka,nerstukken /1 1989- 1990. 21 492. nr. 3. p. 8/9.
153  Kamerstukken II 1995-1996. 24 626, nr. 6, p. 9/10. Zie ook G.T.J. Hoff. Op naar een

transparante(re) effectenmarkt, NK april  1997, p. 98.
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in de noemer optreedt (de uitoefening van het potentieel belang (optie) leidt tot
emissie) of indien in de periode gelegen tussen het verkrijgen van potentidle zeggen-
schap en het moment van conversie een noemerwijziging heeft plaatsgevonden.
Het uitgangspunt van de wetgever dat alleen dan een meldingsplicht ontstaat indien
(ook) de teller van de breuk wijzigt,254 wordt ten aanzien van de omzetting van
een potentieel in een reeel belang derhalve doorbroken. De ratio die aan dit
uitgangspunt ten grondslag ligt, namelijk dat alleen door een handeling van de
betrokkene een meldingsplicht kan ontstaan, blijft evenwel gehandhaafd.255
Conversie geschiedt meestentijds niet buiten de betrokkene om.

Indien na een mel(ling de noemer zodanig wijzigt dat het gemelde percentage
in een andere bandbreedte valt, ontstaat, zoals hiervoor reeds opgemerkt, geen
nieuwe meldingsplicht althans zolang niet tevens een wijziging in de teller optreedt.
Deze systematiek kan in bepaalde situaties een mijns inziens merkwaardige
consequentie hebben. Stel iemand heeft gemeld dat hij 9% zeggenschap heeft
(tweede bandbreedte: 5 tot 10%). Vervolgens vindt een noemerwijziging
(bijvoorbeeld intrekking van aandelen) plaats waardoor het percentage zeggenschap
op basis van de nieuwe noemergegevens zich wijzigt van 9 naar bijvoorbeeld 10%
(derde bandbreedte: 10 tot 25%). Er ontstaat op dat moment geen meldingsplicht,
omdat de teller gelijk gebleven is en evenmin sprake is van conversie. Zonder te
hoeven melden kan de belegger vervolgens zijn percentage uitbreiden tot 25%,
omdat de uitbreiding niet tot gevolg heeft dat een andere, in casu hogere,
bandbreedte bereikt wordt. 256

2.4.1.4    Moment waarop zeggenschap wordt verkregen/afgestoten

In de vorige paragraaf is aangegeven dat een meldingsplicht ontstaat indien zeggen-
schap wordt verkregen of afgestoten en het percentage zeggenschap door die
verkrijging of afstoting in een hogere of lagere bandbreedte valt. Daarbij is van
belang op welk moment zeggenschap in de zin van de Wmz 1996 wordt verkregen
of afgestoten. Indien aan de verkrijging of afstoting (overdracht) een overeenkomst
ten grondslag ligt, bijvoorbeeld een koopovereenkomst, dan ontstaat de meldings-
plicht voor de verkrijger (koper) op het moment dat de overeenkomst tot stand
komt. Op dat moment wordt immers zeggenschap - zij het potentieel zeggenschap- verkregen. Eventuele betalings- of leveringstermijnen zijn niet van invloed op

254 Zie noot 247.

255   Kamerstukken 11 1996-1996, 24 626, nr. 3, p. 5.
256   Vergelijk het voorbeeld in de Voorlichtingsbrochure van de STE inzake de Wmz 1996 (p. 8)

waar uitgegaan is van een percentage van 6 (tweede bandbreedte: 5 tot 10 %) dat na een
noemerwijziging verwatert tot 4 (eerste bandbreedte: 0 tot 5%). De daarna plaatsvindende afstoting
door de belegger is niet meldingsplichtig (nieuwe percentage, in casu 0%, blijft in dezelfde
bandbreedte).
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het ontstaansmoment van de meldingsplicht.257 Aangezien de Wmz 1996 alleen
het verkrijgen, overdragen of beeindigen van rechten op verkrijging en niet van
rechten op overdracht van zeggenschap aan een meldingsplicht onderwerpt, kan
het meldingsmoment met betrekking tot een en dezelfde transactie voor degene
die zeggenschap afstoot (overdraagt) op een later tijdstip ontstaan dan voor degene
die die (potentieel) zeggenschap verkrijgt. Een voorbeeld ter verduidelijking: Indien
A op 1 januari zijn gehele pakket van 7% van de aandelen in een Wmz-NV X
verkoopt aan B die tot dat moment nog niet over enige zeggenschap in X beschikt
en A en B komen overeen dat de levering van de aandelen een maand later zal
plaatsvin(len, dan is B op 1 januari meldingsplichtig en A een maand later. Immers,
B verkrijgt op 1 januari ingevolge een overeenkomst het recht op verkrijging van
een meldingsplichtig pakket aandelen, terwijl A tot het moment van levering van
de aandelen aan B over zeggenschap in de zin van de Wmz 1996 blijft beschikken.
Deze discrepantie tussen de tijdstippen waarop A en B tengevolge van 66n en
dezelfde transactie meldingsplichtig zijn en de naar het oordeel van de STE
ongewenste consequenties daarvan, leidde er in de praktijk toe dat de STE bij de
uitvoering van de Wmz het standpunt huldigde dat op het moment waarop de
verbintenis tot levering ontstaat niet alleen op B maar ook op A een meldingsplicht
rust. In haar advies aan de minister van financien naar aanleiding van het
wetsvoorstel  Wmz 1996 heeft de  STE dan  ook te kennen gegeven  dat de datum
waarop de meldingsplicht ontstaat, gekoppeld is aan het moment waarop de
verbintenis tot levering ontstaat en dat dit geldt ten aanzien van zowel de
verkrijgende als de overdragende partij. 258

Hoewel de minister in zijn reactie op het advies van de STE nog uitging van
de hierboven geschetste situatie dat de overdragende partij op een ander moment
moet melden dan de verkrijgende partij,259 stelt hij in de Nota naar aanleiding van
het Verslag:

'Voor de goede orde tekenen wij aan dat het niet mogelijk is, zoals abusievelijk
wal als mogelijkheid wordt genoemd in bijlage E, dat er zich situaties kunnen
voordoen waarbij de overdragende partij op een ander moment moet melden
dan de verkrijgende partij. Het voor de datum van het ontstaan van de
meldingsplicht beslissende moment geldt immers zowel voor de overdragende

,260als de verkrijgende partij.

251    Kamerstukken 11 1989-1990,21 492, nr. 3, p. 7 en wat de Wmz 1996 betreft: Bijlage E bij de
Kanierstukken 11 1995-1996, 24 626, nr. 3, p. 2.

258   Zie Bijlage D bij de Kamerstukken Il 1995-1996,24 626, nr. 3, p. 2/3.
259   Bijlage E bij de Kamerstukken Il 1995-1996, 24 626, nr. 3, p. 2.
260    Kamerstukken II 1995-1996, 24 626, nr. 6, p. 11.
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Deze ommezwaai in interpretatie is opmerkelijk. Allereerst omdat de Wmz en de
Wmz  1996 op dit punt niet anders luiden, maar ook omdat een aandeelhouder die

zijn aandelen wel verkocht maar nog niet geleverd heeft, het aan die aandelen
verbonden stemrecht tot het moment van leveren kan blijven uitoefenen. Wanneer
tussen het moment van sluiten van de overeenkomst en het moment van leveren
een relatief lange periode ligt en in die periode een ava gehouden wordt, ontstaat
de situatie dat het belang van de overdragende partij al 'afgemeld' is, terwijl die
partij nog wel de zeggenschap verbonden aan het 'afgemelde' belang in de ava
kan uitoefenen. Hoe een en ander ook zij, voor beide partijen is het moment van
ontstaan van de verbintenis beslissend.26' Voor voorwaardelijke overeenkomsten

betekent dit dat bij een overeenkomst onder opschortende voorwaarde het moment
van intreden van de voorwaarde het beslissende moment is (op dat moment ontstaat
de overeenkomst), terwijl voor overeenkomsten onder ontbindende voorwaarde
het moment van sluiten van de overeenkomst bepalend is.'62 Treedt de ontbindende
voorwaarde in, dan zal opnieuw gemeld moeten worden. 263

2.4.1.5    Beperking en uitzonderingen op de metdingsplicht

Op de hiervoor weergegeven meldingsplicht gelden een beperking en twee (een
tijdelijke en een permanente) uitzonderingen.
Voor zeggenschap in beleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal
(bmvk's)264 gelden slechts vier bandbreedtes: 0 tot 25%, 25 tot 50%, 50 tot 66 2/3%
en 66 2/3% of meer.265 Dit betekent dat een wijziging in de zeggenschap tot een
percentage van 25 niet meldingsplichtig is. Overigens geldt de inititle meldings-

261     Zie ook G.T.J. Hoff. Op naar een transparante(re) effectenmarkt, NV, april 1997, p. 97 die wijst
op het standpunt van de STE dat de koper aan wie de aandelen nog niet geleverd zijn een reeel
(en dus niet een potentieel) belang moet melden.

262 Zie artikel 3:38 BW. Zie ook T.E. Lambooy. De betekenis van een melding op grond van de
WMZ, Bank- en Effectenbedrijf. september 1993, p. 28, die wijst op de onduidelijke situatie
indien partijen een voorwaardelijke i,oorovereenkomst sluiten en wel zodanig dat de vervulling
van (een aantal van) de voorwaarden buiten de (directe) invloedssfeer van partijen ligt. Op basis
van artikel 7,7e gedachtenstreepje van de EG-richtlijn acht zij het verdedigbaar te concluderen
dat de partijen niet verplicht zijn een melding te doen. zolang de voorwaarden in de voorovereenk-
omst niet zijn vervuld.

263    S. Perrick, De nieuwe Wet melding zeggenschap, 71/VS, april 1997, p. 98. Ujkt wat het moment
van de meldingsplicht betreft geen onderscheid te maken tussen een opschortende en een
ontbindende voorwaarde.

264 Artikel 2:76a BW.

265       Artikel  I  lid  l  subc Wmz  1996. Deze uitzondering komt tegemoet aan hetgeen E.J. van Garderen
reeds onder de Wmz had bepleit (zie Kapitale perikelen rondom de beieggingsmaatschappij met
veranderlijk kapitaal,  TWS,  1994,  p.   151-155). In genoemd artikel  werd  aan  de  hand  van  een
voorbeeld de onderde Wmz ongelijke positie geschetst van een beleggerdie zeggenschap verwerft
in een bmvk die zelf meer dan 50% van haar eigen aandelen heeft ingekocht.
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plicht (zie § 2.4.1.3) voor zeggenschap van 5% of meer onverkort. De beperking
van de bandbreedtes voor bmvk's is als volgt toegelicht:

'Meldingen van percentages in bmvk' s bezitten een zekere willekeurigheid,
hetgeen ten koste gaat van de met de Wmz beoogde doorzichtigheid van de
effectenmarkt. Voorgesteld wordt dan ook de meldingsplicht ter zake van
zeggenschap in de onderhavige bmvk's te beperken door ten aanzien van deze
vennootschappen slechts vier bandbreedtes van toepassing te verklaren.
Hierdoor wordt bereikt dat er inzicht blijft bestaan in de aanwezigheid van
zogenaamde "grote beleggers", alsmede in de opbouw van een substantiele
zeggenschap, zonder dat sprake is van een overmatige lastendruk. ,266

Terzijde zij opgemerkt dat de Wtb een zogenaamde 'grote beleggers'-regeling bevat
die - kort gezegd - inhoudt dat een beleggingsinstelling informatie moet verschaffen

over beleggers die (in)direct beschikken over ten minste 25% van de stemrechten
of het kapitaalbelang in de beleggingsinstelling of haar beheerder (zie § 3.3.4.3).
Het verschil tussen de Wtb-bepalingen inzake grote beleggers en de Wmz  1966
is dat het percentage voor de toepassing van de Wtb gerelateerd is aan de niet
ingekochte uitstaande deelnemingsrechten, terwijl voor de toepassing van de Wmz

1996 bij de berekening van de noemer geen rekening gehouden wordt met de door
de beleggingsinstelling ingekochte aandelen.267 Dit betekent dat een belegger een
grote belegger in de zin van de Wtb kan zijn zonder tevens meldingsplichtig te
zijn op grond van de Wmz  1996.

Een tijdelijke uitzondering op de meldingsplicht heeft betrekking op
zeggenschap verkregen door professionele effectenbemiddelaars en vermogens-
beheerders. Indien een instelling in de regelmatige uitoefening van haar beroep
of bedrijf een meldingsplichtig percentage zeggenschap verkrijgt, hoeft pas na drie
maanden na de verkrijging van de zeggenschap gemeld te worden. Voorwaarde
voor deze in tijd beperkte uitzondering is dat de verkregen zeggenschap niet
uitgeoefend wordt.268 De uitzondering is van toepassing op

-          effecteninstellingen  die een vergunning onder  de  Wte 1995 hebben  (zie
hoofdstuk 3) en effecteninstellingen die gevestigd zijn in een EU/EER-staat
en aldaar een vergunning hebben verkregen zoals bedoeld in de richtlijn
beleggingsdiensten ongeacht of zij de notificatieprocedure hebben doorlopen
(zie hoofdstuk 3 § 3.1.3);

266     Kamerstukken H  1995-1996, 24 626,  nr.  3. p.  3.  De bij dit citaat behorende voetnoten zijn
weggelaten.

267     Artikel 1 sub f Besluit toezicht beleggingsinstellingen, zoals gewijzigd bij Besluit van 13 december
1994 (Staatsblad 1994,886). Zie ook noot 1 in de toelichting bij het besluit van 13 december

1994.

268 Artikel 5 lid 1 Wmz 1996.
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-         kredietinstellingen en financiele instellingen die in het Wtk-register van DNB
zijn ingeschreven voorzover het aan die instellingen op grond van de Wtk
1992 is toegestaan om effectendiensten  in  de  zin  van  de  Wte   1995  te
verrichten (zie hoofdstuk 3 § 3.1.1) en niet in het Wtk-register ingeschreven
kredietinstellingen en financiele instellingen die gevestigd zijn in een EU/EER-
staat en aldaar een bankvergunning hebben verkregen respectievelijk onder
toezicht staan zoals bedoeld in de eerste en tweede bankrichtlijnen voor zover
het aan die instellingen is toegestaan effectendiensten te verrichten in de zin
van de richtlijn beleggingsdiensten.

Hoewel in de toelichting269 de indruk wordt gewekt dat de uitzondering alleen ziet
op zogenaamde emissie- en herplaatsingsrestanten,270 is de uitzondering algemeen
geformuleerd en daarmee een inhoudelijke wijziging ten opzichte van de Wmz
waarnog een permanente uitzondering gold voor professionele effectenbemiddelaars
en vermogensbeheerders.27' De termijn van drie maanden is gekozen vanuit de
gedachte dat met name emissie- en herplaatsingsrestanten die niet binnen die termijn
verkocht worden geen deel meer uitmaken van de handelsportefeuille, maar
toegevoegd worden aan de beleggingsportefeuille.

De Wmz 1996 bevat een permanente uitzondering van de meldingsplicht voor
professionele effectenbewaarbedrijven mits de zeggenschap niet door de bewaarder
kan worden uitgeoefend zonder specifieke instructies van de economisch
belanghebbenden.'72 Aan deze uitzondering ligt impliciet de gedachte ten grondslag
dat de desbetreffende (overigens niet nader gedefinieerde) effectenbewaarbedrijven
in juridische zin beschouwd worden als rechthebbende op de in bewaring of beheer
gegeven effecten.273 Bij bewaarneming in de zin van artikel 7:600 BW is het
uitgangspunt dat de bewaarnemer geen rechthebbende wordt op de in bewaring

269    Kamerstukken H 1995-1996,24 626. nr. 3. p. 2/3 en Kanierstukken 11 1995- 1996, 24 626. nr
6, p. 5.

270   Zie ook D.C.C. van Everdingen, Underwriting verplichtingen en artikel 23 Wtk 1992, V&O,
mei  1995. p. 57/58, die attendeert op het feit dat een kredietinstelling die optreedt als underwriter
op grond van artikel 23 Wtk 1992 een verk]aring van geen bezwaar (op voorhand) moet aanvragen
voor het geval er onvoldoende vraag is naar de aangeboden effecten en de kredietinstelling
daardoor een gekwalificeerde deelneming van meer dan 10% verwerft. Zie in dit kader ook de
Circulaire van de minister van financien en DNB van 27 april 1993 inzake het beleid met
betrekking tot deelnemingen in niet-financiele ondernemingen (Staaiscourant 3 mei 1993) waarin
onder meer wordt aangegeven dat een verklaring van geen bezwaar in beginsel zal worden
ingewilligd ingeval de deelneming wordt verworven en gehouden in het kader van een
overgenomen emissie. De verklaring zal in een dergelijke situatie slechts een beperkte
geldigheidsduur hebben.

271 Artikel 7 Wmz.

272 Artikel 5  lid 2 Wmz  1996.

273     Zie W.A.K. Rank, Bewaring en administratie van effecten volgens VABEF 1 en VABEF H. Belt,aring
en eigendom van effecten. Preadvies voor de Vereniging voor Effectenrecht. Serie Monografieen
vanwege het Van der Heijden Instituut, deel 55, Kluwer, Deventer, 1996. p. 38).
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gegeven zaken. Voor die vormen van bewaarneming is de uitzondering derhalve
niet relevant.

In de toelichting wordt benadrukt dat het verlenen door de bewaarder van
bijvoorbeeld een volmacht er niet toe leidt dat de bewaarder geen stemrecht meer
kan uitoefenen.274 Wanneer de doelomschrijving van het effectenbewaarbedrijf
of de voorwaarden van bewaarneming bepalen dat het effectenbewaarbedrij f niet
zelfstandig bevoegd is tot het uitoefenen van de zeggenschap op de in bewaring

gegeven effecten, lijkt mij dat aan de voorwaarde van de uitzondering voldaan
is.275

2.4.1.6 Wijze van melding en herstellen van onjuiste meldingen

Artikel  6  Wmz 1996 geeft een opsomming van gegevens  die de melding  moet
bevatten, waaronder de datum waarop de meldingsplicht is ontstaan. Dit laatste
gegeven is nodig om te kunnen narekenen op basis van welke noemergegevens

is gemeld. Door de STE is het gebruik van een door haar ontwikkeld standaard-
meldingsformulier verplicht gesteld.276 Een dochtermaatschappij behoeft niet te
melden indien de moeder - gelet op de omschrijving van dochtermaatschappij kan
de moeder een rechtspersoon of een natuurlijk persoon zijn - voor haar de melding
verricht. 177 Indien de STE vermoedt dat een melding onjuist is, kan zij een
onderzoek instellen. Bestaat het vermoeden van een onjuiste melding bij de Wmz-
NV dan is de vennootschap verplicht de STE te verzoeken een onderzoek in te
(doen) stellen. De publicatie van de melding kan voor de duur van het onderzoek
worden opgeschort. Degene die een melding heeft gedaan is verplicht desgevraagd
de gegevens te verstrekken op grond waarvan de melding is gedaan. Wanneer de

STE vervolgens van oordeel is dat de melding onjuist is, wordt degene die de
melding gedaan heeft eerst in de gelegenheid gesteld de melding te herstellen. Pas
wanneer van deze mogelijkheid tot rectificatie geen gebruik gemaakt wordt, kan
de STE in plaats van de gemelde gegevens de juiste gegevens publiceren. Dit doet
de STIE niet eerder dan nadat zij de vennootschap hiervan op de hoogte heeft gesteld
en de vennootschap geen ontheffingsverzoek heeft ingediend.278 Hoff gaat ervan
uit dat de 'herstel'-bevoegdheid van de STE zich ook uitstrekt tot meldingen die

174  Kamerstukken II 1995- 1996.  24  626.  nr.  3,  p.  6,  noot  1.  Zie  ook  artikel  7  van  Richtlijn
88/627/EEG (vindplaats: zie hoofdstuk 1 noot 28). Dit artikel bepaalt onder meer dat ter zake
van bewaarneming alleen dan een meldingsplicht van toepassing is indien de bewaarnemer de
stemrechten die aan de in bewaring gegeven aandelen zijn verbonden bij gebreke aan specifieke
instructies van de aandeelhouders naar eigen goeddunken kan uitoefenen.

275 Vergelijk W. de Jong, Beleggersgiro: een effectenrechtelijk kameleon?. Onderneming en Effecten.
Serie Onderneming en Recht, decl 13, Tjeenk Willink. 1998, p. 64-66.

276 Nadere regeling Wet melding zeggenschap  1996 van 22  mei 1997 (Staa/scourant. 28 mei 1997).

277 Artikel 6 lid 2 Wmz  1966.

278 Artikel 8 Wmz 1996.
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ten onrechte zijn gedaan.279 Mij lijkt het voor de hand te liggen dat de STE een
melding waarvoor geen meldingsplicht bestond, ook niet zal publiceren (zie §
2.4.1.7).

2.4.1.7    Publicatie van de melding

De STE is belast met de openbaarmaking van de melding.280 Zodra de STE een
melding ontvangt, wordt door de STE onverwijld een mededeling aan de
desbetreffende vennootschap gezonden. De melding wordt vervolgens na ten minste

vijf doch uiterlijk binnen negen kalenderdagen na ontvangst van de melding
gepubliceerd in een landelijk verspreid dagblad in elke EU/EER-staat waar de
vennootschap genoteerd is, tenzij door de vennootschap een ontheffingsverzoek
wordt ingediend (zie § 2.4.1.8). Bij de openbare behandeling van de Wmz 1996
is de vraag aan de orde geweest hoe de wachttijd van vijf dagen zich verhoudt tot
de uit het FR voortvloeiende plicht om terstond koersgevoelige informatie bekend
te maken. Volgens de minister van financien hoeft de wachttijd van vijf dagen niet
te leiden tot een aantasting van de desbetreffende verplichting op grond van het
FR.

'Het hoeft niet per se zo te zijn dat een melding van een zeggenschapswijziging
koersgevoelig is. (..) Dat kan het zijn en dan heeft de vennootschap de plicht
die in het beursreglement staat om onmiddellijk de koersgevoelige informatie
te melden. Het beursreglement geldt voor alle beursgenoteerde ondernemingen.
Het is een privaatrechtelijke regeling die gewoon geldend recht is. Dit is een
publiekrechtelijke regeling waarbij ook strafrecht van toepassing is. Dat kan
er anders uitzien, maar dat ontslaat je niet van je privaatrechtelijke verplich-
ting.

,281

Opgemerkt zij dat de AEX meldingen in het kader van de Wmz  1996 in beginsel
aanmerkt als koersgevoelige informatie in de zin van artikel 28h FR (zie § 2.3.1.2).

2.4.1.8      Ontheffing van de  publicatieplicht

Nadat de vennootschap van de STE een mededeling heeft ontvangen dat er een
melding is gedaan die gepubliceerd zal worden, kan de vennootschap binnen drie
kalenderdagen na ontvangst van de mededeling van de STE aan de minister van
financien schriftelijk verzoeken publicatie van de melding achterwege te laten.

279   G.T.J. Hoff, Op naar een transparante(re) effectenmarkt, NV, april 1997, p. 97.
280 Artikel 7 Wmz  1996.

181   Handelingen 11,9 oktober  1996, p.  10-631/10-632.
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Door indiening van het verzoek wordt de publicatie geschorst totdat op het verzoek
is beslist.282 De minister kan dit verzoek toewijzen indien naar zijn oordeel de
publicatie

'in strijd zou zijn met het algemeen belang dan wel indien de vennootschap
daardoor ernstig nadeel zou kunnen ondervinden en het achterwege blijven
van de openbaarmaking niet kan leiden tot misleiding van het publiek met
betrekking tot feiten en omstandigheden die voor de beoordeling van de door
de vennootschap uitgegeven aandelen van wezenlijk belang zijn.,283

Ontheffingsverzoeken gebaseerd op strijd met het algemeen belang worden door
de minister van financien beoordeeld, terwijl de bevoegdheid om de openbaarma-
king achterwege te laten indien de betrokken vennootschap daardoor ernstig nadeel
zou kunnen ondervinden, aan de STE is overgedragen.284 Desgevraagd heeft de
minister het niet wenselijk geacht om voorbeelden te geven van situaties waarin
sprake zou kunnen zijn van 'strijd met het algemeen belang' of 'ernstig nadeel'.285

Wordt het verzoek afgewezen dan vindt de publicatie van de melding niet eerder
plaats dan na ten minste vijf kalenderdagen na bekendmaking van de afwijzing. 286

Deze termijn van vijf dagen biedt de vennootschap de gelegenheid een voorlopige

voorziening te vragen bij de rechtbank Rotterdam. 287

2.4.1.9    Verstrekken van meldingsgegevens

Onder de Wmz rees de vraag of de STE in strijd met de Wet persoonsregistraties
handelde door (overzichten van) meldingsgegevens voor publicitaire doeleinden
te verstrekken aan derden. Nadat de president van de rechtbank Amsterdam aan
de STE een verbod had opgelegd om persoonsgegevens uit het door de STE

282 Artikel 7 lid 4 Wmz 1996.

283 Artikel 7 lid 3 Wmz 1996.

284     Artikel 11  lid  1 Wmz  1996 jo Overdrachtsbesluit Wet melding zeggenschap 1996 (Staatsblad
1997/209).

185    Kamerstukken il 1995-1996, 24 626, nr. 6, p. 10 en de aldaar gegeven verwijzingen naar de
parlementaire geschiedenis van de Wmz, waarin wel melding is gemaakt van een vijftal
ontheffingsverzoeken gebaseerd op 'ernstig nadeel' voor de vennootschap. In twee gevallen
heeft de STE het ontheffingsverzoek gehonoreerd (het ene geval betrof een melding die at was
'achterhaald': het andere geval betrof een meldingsplicht die was ontstaan  door een transactie
die inmiddels was gestorneerd). De overige ontheffingsverzoeken zijn afgewezen, 'omdat niet
de vennootschap zelf maarde meldingsplichtige belang had bij het afzien van de openbaarmaking,
dan wel omdat de vennootschap een ontheffing vroeg op grond van de aan de openbaarmaking
verbonden kosten.'

286 Artikel 7 lid 4 Wmz 1996.

287    Kamerstukken 11 1995-1996, 24 626. nr. 3, p. 7 en Handelingen 11,9 oktober 1996, p. 10-631.
Artikel 13 Wmz 1996 is met ingang van 1 januari 2000 zodanig gewijzigd dat de rechtbank
Rotterdam de bevoegde instantie in eerste aanleg is (Staatsblad 1999/509 en 1999/588).

193



Hoofdstuk 2

gehouden Wmz-bestand vrijwillig aan derden te verstrekken, werd het vonnis in
hoger beroep vernietigd.288 Het hof achtte de verstrekking, mede gelet op de
doelstelling van de Wmz, gerechtvaardigd. Het arrest van het hof waartegen geen
cassatieberoep werd ingesteld, wordt door de minister van financien gezien als
een bevestiging dat de Wet persoonsregistraties de praktijk van de verstrekking
van meldingsgegevens niet in de weg staat. Voor een algehele wettelijke regeling
inhoudend dat de Wet persoonsregistraties niet van toepassing is op de door de
STE gehouden Wmz-registratie, bestaat in de visie van de minister dan ook geen
reden.289 Meldingen worden gepubliceerd in het Financieele Dagblad (FD) en op
de website van de STE. Teneinde aan de behoefte aan historische overzichten te
voldoen is in overleg tussen het ministerie van financien, de STE en het FD
afgesproken dat het FD op verzoek historische overzichten van openbaar gemaakte
meldingen verstrekt. Daarbij is het mogelijk om een verzoek te doen dat is gespecifi-
ceerd hetzij naar aandeelhouderschap hetzij naar de NV.290

2.4.2 Strafbaarheid van gebruik van voonvetenschap

Nadat in  1987 de VvdE een modelcode introduceerde ter bestrijding van misbruik
van voorwetenschap met betrekking tot beursgenoteerde effecten, werd in 1989
door de invoering van artikel 336a WvSr misbruik van voorwetenschap in ter beurze
genoteerde effecten strafbaargesteld. Bij de overbrenging van artikel 336a WvSr
naar de  Wte,  werd het nieuwe Wte-artikel - artikel  31 a Wte - geherformuleerd
tot een verbodsartikel  en  werd de strafmaat opgenomen in artikel  31 c  Wte.  De
desbetreffende bepalingen werden zonder dat deze materieel gewijzigd werden,
in de Wte 1995 overgenomen: artikel 46 respectievelijk 48 Wte 1995.

Naar aanleiding van het eerste arrest van de Hoge Raad inzake misbruik van
voorwetenschap,291 gevolgd door nog enkele uitspraken van de rechtbank

288     Uitspraak van 15 september  1994 (KG 1994/354) respectievelijk uitspraak hof Amsterdam van
26 januari  1995 (KG 1995/358: NJ 1996/186), besproken door D.C. Buijs, De STE mag ingevolge
de Wet melding zeggenschap gemelde gegevens aan derden verstrekken, TV'VS,  1995, p 104/105.
Zie ook W.J. Slagter, Melding van effectentransacties ingevolge de WMZ en de SER-
fusiegedragscode, Lustrumbundel 1997 Vereniging voor Effectenrecht. Serie Monografieen
vanwege het Van der Heijden Instituut, deel 58, Kluwer, Deventer, 1997, p. 142/143.

189   Kamerstukken Il 1995-1996, 24 626, nr. 6, p. 2.
290   Kamerstukken II 1997-1998,25 670, nr. 5, p. 4.
291       Hoge Raad 27 juni  1995, NJ 1995/662 m.nt. Schalken. Deze uitspraak en de daaraanvoorafgaande

uitspraken van rechtbank en hof hebben geleid tot een relatief groot aantal publicaties. Zie onder
meer A.F.M. Dorresteijn, Misbruik van voorwetenschap: de HCS-zaak, WPNR, 1995, nr. 6201,

p. 763-765; M.S. Groenhuijsen, De Hoge Raad over misbruik van voorwetenschap in de HCS-
zaok, NJB, 14 juli 1995, p. 987-990 en p. 1043: B.F. Keulen en J.L. van der Neut, Afloop HCS-
zaak nog ongewis, Bb, 18 augustus 1995, p. 143-144. B,F. Keulen en J.L. van der Neut,
Berechting HCS-zaak na cassatie nog geen gelopen koers, 71/VS, augustus  1995, p. 210-214;
S.C.J.J. Kortmann en J.J. van Hees, Misbruik van voorwetenschap nader beschouwd, WPNR,
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Amsterdam,292 kondigde de minister van financien een aanscherping van het
misbruikartikel aan. In de literatuurz93 werd het wetsvoorstel slecht ontvangen,
vooral vanwege de aanzienlijke uitbreiding van het bereik van de strafbepaling
waardoor (nog meer) transacties die in het effectenverkeer als gebruikelijk en
aanvaardbaar worden ervaren onder de verbodsbepaling zouden vallen. De ruime

werkingssfeer wordt mede veroorzaakt doordat het voordeel- en geheimhoudingscri-
terium uit de wetsbepaling zijn geschrapt.294 Bovendien is de bepaling zodanig

aangevuld dat wel invloed op de koers, maar niet voorzienbaarheid van de richting

1995, nr. 6166, p. 69-73 en de reacties daarop van A.H.M. Santen en J.L. van der Neut, WPNR.

1995, nr. 6182. p. 335-337 met naschrift van Kortmann en Van Hees in WPNR, 1995, nr. 6182,

p. 340-341; A.F.J.A. Leijten. Misbruik van voorwetenschap. V&O, november 1994, p.  117- 120;

J.L. van der Neut, HCS: problemen rondom voorwetenschap, Bb,  10 juni  1994, p. 96-98: J.G.L.
van Nus, Overheidstoezicht op afstand. Verzelfstandiging van toezichthoudende taken naar
zelfstandige bestuursorganen verkend. Maklu, Antwerpen/Apeldoom, 1995. p. 630-636: D.
Schaffmeister, De Hoge Raad oordeelt voor het eerst inzake misbruik van voorwetenschap bij
de handel in effecten. NV, september  1995, p.  176-182: F. Schneider, Misbruik van voorweten-

schap. V&0, juli/augustus 1995, p. 74-77; J.M. Sjocrona. HCS: veroordeling wegens misbruik
van voorwetenschap, Bb, 23 november 1994, p. 221-224.

292 Rechtbank Amsterdam van 29 januari  1996 (RDM n.g.), rechtbank Amsterdam van 3 januari
1997 (Weweler NJ 1997/241), rechtbank Amsterdam van  16 juli  1998 (Bols Wessanen, JOR
1998/136 m.nt Italianer) en rechtbank Amsterdam van 1 april 1999 (Nedlloyd, besproken in
Juridisch Up to Date, 12 april 1999. p. 11-13). Voor een bespreking van deze uitspraken zie:
D.H. Cross, Twee gevallen van misbruik van voorwetenschap, TVVS, maart  1997, p. 79-80,
D.R. Doorenbos. Voorkenniszaken en 'circumstantial evidence', Onderneming en Effecten.
Serie Onderneming en Recht, deel 13. Tjeenk Willink,  1998,  p.  131-145;  F.M.A.  7  Hart.
Weweler-vonnis: misbruik van voorwetenschap, V&0, maart 1997, p. 33/34; J. Italianer en A.J.P.
Tillema, Eerste veroordeling in voorkenniszaak, Juridisch  Up to Date. 9 januari 1997, p. 3-6:
J.L. van der Neut en A.J.P. Tillema, RDM-vonnis bevestigt problemen bij bestrijding misbruik
voorwetenschap, Juridisch Up t(, Date. 21 maart 1996, p. 5-8. J.L. Van der Neut en A.J.P.
Tillema, RDM: wederom vrijspraak bij rechtbank Amsterdam in voorkennis-affaire, Bb,  12
april 1996, p. 65-66: J.L. van der Neut en A.J.P. Tillema, Eerste onherroepelijke veroordeling
voorkennis een feit, Bb, 12 februari  1997,  p.  31-32.

293 D.R. Doorenbos, De vederlichte bewijslast van misbruik van voorwetenschap, NJB, november
1996, p. 1805-1810; S.E. Eisma, Voorwetenschap en stockoptieregelingen, TVVS, mei 1997.

p.  133-137; R.A. Fibbe en A.J.P. Tillema, Wetsontwerp kan verloop effectenverkeer bemoeilijken,
Financieele Dagblad, 5 december 1996: R.A. Fibbe en A.J.P. Tillema, Wetsvoorstel aanpassing
strafbepaling misbruik van voorwetenschap, Bb, 18 december 1996, p. 203-205: R.A. Fibbe
en A.J.P. Tillema, Wetsvoorstel voorwetenschap is onevenwichtig, NRC Handelsblad.5 februari
1997,  B.R.  van der  Klip, Wetsvoorstel inzake bestrijding gebruik voorwetenschap,  V&0,
december 1996, p. 139/140: F.G.H. Kristen, Misbruik, gebruikof handelen met voorwetenschap?,
NV, mei 1997, p. 131-138. M.R. Mok, Strafbaarstelling misbruik van voorwetenschap:
wetsvoorstel 'verbetering effectiviteit', Tl/1/S, december 1996, p. 343-346: P.M. Storm. Een
ongrijpbaar delict?. Bank- en Effectenbedrijf, mei 1997, p.4/5.

294    F.G.H. Kristen, Schuldeffecten in strafrechtelijk effectenrecht Verwijtbare  uitholling van  schuld?.
Ars Aequi Libri, Nijmegen, 1998, p. 57, stelt dat door het schrappen van her voordeelvereiste
en het geheimhoudingscriterium de 'verwijtbaarheid onder de strafbepaling is uitgevallen.' Zie
ook zijn conclusie dat handhaving door middel van de hoge gefixeerde bestuurlijke boete (zie
hoofdstuk 5 § 6) zonder een adequate toetsing van de boetebeschikking door de bestuursrechter

zijns inziens een schending is van artikel 6 EVRM.
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van de koers een vereiste is. Dat laatste was naar het oordeel van de Hoge Raad
een impliciet vereiste in de oude bepaling. De reikwijdte van de verbodsbepaling
is ook vergroot door niet alleen strafbaar te stellen de handel met voorwetenschap
in beursgenoteerde effecten, maar ook in effecten waarvan aannemelijk is dat zij

, 295spoedig tot de notering zullen worden toegelaten ('as if and when issued )     en
in niet beursgenoteerde effecten die zijn afgeleid van effecten die wel aan een beurs
zijn (of spoedig zullen worden) genoteerd.296 De bij de invoering van artikel 336a
Sr aangevoerde redenen om alleen de handel met voorkennis in beursgenoteerde
effecten strafbaar te stellen, hebben kennelijk aan overtuigingskracht ingeboet. 297

Het is in dit licht dan ook merkwaardig dat de reikwijdte van de verbodsbepaling
zich niet uitstrekt tot effecten die op een niet geregelde (bijvoorbeeld incourante)
markt verhandeld worden. Het wetsvoorstel heeft geresulteerd in een viertal nieuwe
bepalingen die op  1 januari 1999 respectievelijk  1 april  1999 in werking zijn getre-
den.298 Deze betreffen een (1) verbod tot gebruik van voorwetenschap, (2) verbod
tot doorgifte van voorwetenschap, (3) meldingsplicht van effectentransacties en
(4) verplichting tot opstelling van een interne regeling.

295     Ook in artikel 3 lid 2 sub a Wte 1995 wordt gesproken over effecten waarvan aannemelijk is dat zij
spoedig zullen worden toegelaten tot de notering. De uitleg van 'aannemelijkheid van spoedige notering'
zal mijn inziens voor de toepassing van zowel artikel 3 lid 2 als artikel 46 lid 1 Wte 1995 gelijk zijn
(zie ook § 2 noot 3).

296    S.E. Eisma, Meer regels over misbruik van voorwetenschap?, Bank- en Effectenbedrijj, maart
1996. p. 4-5. had reeds gepleit om buiten twijfel te stellen dat ook transacties in afgeleide
producten (derivaten) van genoteerde effecten en in effecten waarvan te verwachten is dat deze
spoedig tot de notering zullen worden toegelaten onder het verbod vallen.

297    Het niet strafbaar stellen van handel met voorkennis in niet ter beurze genoteerde effecten werd
onder meer als volgt toegelicht: 'Bij de handel in niet genoteerde effecten kan men weten met
wie men handelt en kan schadevergoeding worden gevorderd van degene die misbruik van
voorwetenschap blijkt te hebben gemaakt. Voor dat geval is dus geen strafbepaling nodig naast
de mogelijkheden die het burgerlijke recht biedt.' (PG Wte /995, 1996, p. 383). Zie ook
Kamerstukken H 1987-1988,19 935, nr. 5, p. 7)

298      Wet  van 26 maart  1998 tot wijziging van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 teneinde de
effectiviteit van deze wet op het gebied van het bestrijden van gebruik van voorwetenschap te
verbeteren (Smatsblad 1998/320 (Kamerstukken 25 095): Staatsblad 1998/718). besproken door
D.R. Doorenbos, De nieuwe wetgeving inzake handel met voorkennis,  1/&0,1999, p.  14-16;
S.E. Eisma, Nieuwe wettelijke bepalingen inzake voorwetenschap, Ondernemingsrecht, 1999.

p. 64-68: A. Franken, Nieuwe Wetgeving Voorwetenschap, Bb, 1999, p. 25-29: J.L.S.M. Hillen,
Gebruik voorwetenschap: nieuwe bestuursrechtelijke regelgeving, Ti,E, 1999. p. 17/18; G.T.J.
Hoff en H.J. Th. Biemond, Over de regels van het spel. Geldige efrecten. 1999, p. 90-95; italianer,
Wijziging voorwetenschapswetgeving. Juridisch Up to Date. 19 november 1998, p. 20-24: R.E.
de Rooy, Aanpassing wetgeving inzake misbruik van voorwetenschap, Bb,  1999, p. 54-58: N.
Vioemans en H.J. Th. Biemond. De wijziging van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 inzake
gebruik van voorwetenschap, V&O.1999, p. 30-32 en door M.H. van de Vorst. Gebruik van
voorwelenschap en publieksmisleiding. Juridisch Ui} 1(, Date. 11 december  1998, p.  13-24.
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2.4.2.1      Verbod gebruik van voorwetenschap en uitzonderingen daarop

De hoofdregel is dat een (rechts)persoon die beschikt over voorwetenschap geen
effectentransactie in of vanuit Nederland mag verrichten of bewerkstelligen. Dit
algemene verbod alsmede een omschrijving wat voorwetenschap is en op welke
effecten het verbod betrekking heeft, zijn opgenomen in de eerste twee leden van
artikel 46 Wte 1995 die luiden:

'1.  Het is een ieder verboden om, beschikkende over voorwetenschap,  in  of
299vanuit Nederland een transactie te verrichten of te bewerkstelligen in:

a. effecten die zijn genoteerd aan een op grond van artikel 22 erkende effecten-
beurs dan wel aan een buiten Nederland gevestigde en van overheidswege
toegelaten effectenbeursloo of effecten waarvan aannemelijk is dat deze spoedig

aan een zodanige beurs zullen worden genoteerd; of
b. effecten waarvan de waarde mede wordt bepaald door de waarde van onder
a bedoelde effecten.
2. Voorwetenschap is bekendheid met een bijzonderheid omtrent de rechtsper-
soon, vennootschap of instelling, waarop de effecten betrekking hebben of
omtrent de handello' in de effecten:
a. die niet openbaar is gemaakt,102 en

299 De termen 'in of vanuit Nederland' geeft niet de locatie aan waar degene die de transactie verricht

of bewerkstelligt zich bevindt, maar de plaats waar de transactie wordt verricht of bewerkstelligd
(Kamerstukken II 1996-1997, 25 095, nr. 5, p. 6; Kamerstukken II 1997-1998, 25 095, nr. 8,
p. 13).

300    Om te bereiken dat de wet slechts van toepassing is op de handel in effecten die zijn genoteerd
aan 'legitieme' buitenlandse beurzen en niet tevens betrekking heeft op 'allerlei mogelijke
ongereguleerde   en van overheidstoezicht verstoken effectenbeurzen',   is de zinsnede   'van
overheidswege toegelaten effectenbeurs' opgenomen (Kamerstukken /I 1996-1997, 25 095, nr.

5, p. 7).

301 Een voorbeeld van een 'bijzonderheid omtrent de handel' is het op de hoogte zijn van het feit
dat een of meer grote orders zullen komen die de koers zullen befnvloeden. Wordt van die
informatievoorsprong gebruik gemaakt door zelf effecten in dat fonds te (ver)kopen voordat
de grote orders zijn uitgevoerd ( Yront running') is sprake van gebruik van voorwetenschap.
Zie over front running ook: Handelingen II 19 november 1997, p. 26- 1979; Kamerstukken II

1997-1998,25 830, nr. 2, p. 35-37 en de Nom Frontrunning van de AEX van juni/juli 1999.
302 Wanneer sprake is van niet-openbare informatie 'zal mede afhangen van de omstandigheden

van het geval. Informatie die iemand door grondig het betrokken bedrijf te bestuderen zelf op
het spoor komt, wordt niet als voorwetenschap aangemerkt. Het uitgangspunt is dat informatie

openbaar is gemaakt wanneer de informatie zonder voorbehoud aan derden is bekendgemaakt.
en daarmee in beginsel kenbaar is voor het beleggend publiek.' (Kamerstukken iI \ 996-1997.
25 095, nr, 3, p. 6). Voor de inhoud van het begrip 'derden' zie § 2.4.2.2,
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b. waarvan openbaarmaking, naar redelijkerwijs is te verwachten,303 invloed'04
zou kunnen hebben op de koers van de effecten, ongeacht de richting van die
koers.'

In artikel 46 lid 3 Wte 1995 is tegemoet gekomen aan de uit de praktijk voortgeko-
men vraag om veel voorkomende effectentransacties waarbij 66n of beide partijen
over voorwetenschap beschikken maar die als aanvaard en gebruikelijk worden
ervaren, uit te zonderen van de verbodsbepaling.305 De al onder het oude artikel
46 Wte 1995 bestaande uitzondering van het verbod voor tussenpersonen die slechts
over voorwetenschap met betrekking tot de handel beschikken en die volgens de
regels van de goede trouw handelen ter bediening van opdrachtgevers3cisis uitgebreid
en is ook van toepassing op:

'de rechtspersoon, vennootschap of instelling waarvan de werknemers die zijn
betrokken bij het verrichten of bewerkstelligen van de transactie slechts
beschikken over voorwetenschap met betrekking tot de handel; en

303 'De vraag in hoeverre een koersbeweging 'redelijkerwijs' is te verwachten dient 'te worden
beantwoord aan de hand van het objectieve criterium of de niet-openbare informatie, naar de
ervaring leert,  van het soort  is  dat voor beleggers relevant  is  bij het nemen van beslissingen.'
(Kamerstukken 11 1996-1997. 25 095, nr. 5, p. 8; Kamerstukken 11 1997-1998, 25 095, nr. 8,
p. 13). De definitie van voorwetenschap is geobjectiveerd, hetgeen betekent dat iemand die in
de veronderstelling verkeerde dat de informatie niet (maar naar objectieve maatstaven wel)
koersgevoelig was, strafbaar is behalve bij verschoonbare dwaling. Datzelfde geldt bij het niet-
openbare karakter van de informatie (Kamerstukken Il 1996-1997,25 095, nr. 5, p. 9).

304 Onder 'invloed' wordt verstaan 'merkbare invloed op de koers' (Kamerstukken // 1996-1997,
25 095, nr. 3. p. 7 en Kamerstukken II 1996-1997, 25 095, nr. 5, p. 4). Dit sluit gevallen uit
'waarin slechts van een minieme koersschommeling sprake zou zijn en geeft aan dat
bijzonderheden die bij openbaarmaking slechts een verwaarloosbaar effect op de koers zulien
hebben, niet van belang zijn voor de beoordeling van de vraag of sprake is van voorwetenschap.'
(Kamerstukken It 1996-1997, 25 095, nr. 5, p. 7/8). Zie ook Kamerstukken 11 1997-1998, 25
095, nr. 8, p. 10

305     Zie over de wettelijke en de bij amvb opgenomen uitzonderingen onder meer S.E. Eisma. Nieuwe
wettelijke bepalingen inzake voorwetenschap, Ondernemingsrecht, 1999, p. 64-66 alsmede zijn
voorbeelden van transacties 'die op het eerste gezicht volkomen oorbaar zijn en geen negatieve effecten
op de  (integriteit  van de) kapitaalmarkten kunnen hebben, toch onder het verbod vallen.'

306      Artikel 46 lid 3 suba Wte  1995. Deze uitzondering ziet met name op commissionairs, hoeklieden
en market makers. De tusssenpersoon die voor eigen rekening handelt of niet te goeder trouw
is,  valt dus niet onder deze uitzondering (Kamerstukken II 1997-1998,  25  714,  nr.  1,  p.  8
(antwoord minister van financien over 'front running' door commissionairs)). Zie ook het door
D.H. Cross gegeven voorbeeld van het uitvoeren van een door een uitgevende (ter beurze
genoteerde) instelling gegeven opdracht tot inkoop van eigen aandelen zonder dat de uitgevende
instelling het voornemen tot inkoop van eigen aandelen conform artikel 28h FR bekend heeft
gemaakt en het 'lastige parket' waarin de tussenpersoon zich dan bevindt. (D.H. Cross, Inkoop
van eigen aandelen, Ondememing en Effecten. Serie Onderneming en Recht. deel 13, Tjeenk
Willink, 1998, p 122/123).
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degene die een transactie verricht of bewerkstelligt ter nakoming van een
opeisbare verbintenis die reeds bestond op het tijdstip waarop hij kennis kreeg
van de in het tweede lid bedoelde bijzonderheid. ,307

De eerste situatie heeft met name betrekking op kredietinstellingen die tevens

werkzaam zijn als effecteninstelling. Indien de kredietafdeling over niet openbare
koersgevoelige informatie beschikt met betrekking tot een bepaalde client
(uitgevende instelling) en de effectenafdeling vervolgens in effecten zou handelen
die betrekking hebben op die cliiint/instelling, zou de kredietinstelling een strafbaar
feit plegen, ook al beschikt de effectenafdeling niet over de informatie in kwestie. 3()8

Datzelfde geldt indien de kredietinstelling zelf ter beurze genoteerd is en het bestuur
van die instelling over niet openbare koersgevoelige informatie beschikt. Zonder
de uitzondering zou de effectenafdeling niet in effecten die op de eigen kredietinstel-
ling betrekking hebben mogen handelen. De toelichting vermeldt in dit verband
dat voor een beroep op deze uitzondering niet zal kunnen volstaan met een simpele
verwijzing naar het bestaan van "chinese walls". In een concreet geval moet
aannemelijk worden dat zulke chinese walls ook daadwerkelijk aan het "doorlek-

3()9ken" van de informatie in de weg stonden.
De tweede situatie ziet bijvoorbeeld op degene die call-opties heeft geschreven

en op het moment dat zijn wederpartij te kennen geeft de opties te willen uitoefenen,
over voorwetenschap beschikt. Deze uitzondering die ook van toepassing is op
andere derivatentransacties, is opgenomen omdat de betrokkene pas over

310

voorwetenschap is gaan beschikken op een tijdstip waarop het hem niet meer
vrijstaat van de transactie af te zien. 311

Daarnaast is in artikel 46  lid 4  Wte  1995 de mogelijkheid opgenomen dat
bij amvb bepaalde categorieen effectentransacties van de strafbepaling worden
uitgezonderd. Het betreffen soorten transacties die, indien een van de partijen over
voorwetenschap beschikt, formeel onder artikel 46 Wte 1995 vallen,  maar die
'desalniettemin geen bedreiging vormen voor de integriteit van de kapitaalmarkt

307      Artikel 46 lid 3 sub b en c Wte 1995. Hiermee is teruggekomen op het in  1992 door de minister
ingenomen standpunt dat het geen aanbeveling verdient om in de wet zelf een uitzondering op
te nemen voor reguliere handelingen in het effectenverkeer (zie PG Wte 1995, 1996. p. 434).

308 De wetenschap. in casu de voorwetenschap, van de personen werkzaam bij in casu de
kredietat'deling wordt toegerekend aan de rechtspersoon.

309   Kamerstukkeii Il 1996-1997, 25 095, nr. 6, p. 3. Zie ook M.C.M. van Dijk, Chinese Muren,
papieren tijgers? Juridische vragen met betrekking tot Chinese Walls in het bankwezen. TVVS,
augustus  1997, p. 237-238 en M.S. Groenhuijsen. Strafbaar misbric i k vaii \·ticirwetenschap ('11
' Chinese Walls'. NIBE-Bankjuridische reeks nr. 9.1991. p. 24-35.

310 De toelichting noemt nog als voorbeelden: total return swaps en repurchase agreements ('repo's' 1
(Kamerstukken Il 1996-1997,25 095, nr. 6, p. 4). Zie over repo's ook hoofdstuk  I  noot  107.

311 Zieo er deze uitzondering S.E. Eisma, Voorwetenschap en stockoptiergelingen. TVVS. mei

1997. p. 134 en(alsreactie) Kilinerstukken 11 1997-1998,25 095, nr. 8, p. 2/3 en 6: Ha Fideli,igeii
/1,19 november 1997, p. 26-1979: Kamerstukken I 1997-1998,25 095. nr. 163b. p. 2/3.
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of voor de belangen van  de  op die markt opererende partijen'.312 In de  op dit
artikellid gebaseerde amvb313 zijn de volgende transacties, ondanks aanwezigheid

van voorwetenschap op het moment dat de transactie wordt verricht of bewerkstel-
ligd, van het verbod uitgezonderd:
a.     het in het kader van een personeelsregeling die blijkens de toelichting aan

een aantal eisen moet voldoen314

- toekennen (aanbieden en aanvaarden) van opties, converteerbare
obligaties, warrants dan wel soortgelijke rechten op (certificaten van)
aandelen, indien het voornemen daartoe ten minste twee maanden
voorafgaande aan de toekenning aan de STE kenbaar is gemaakt;

-   uitoefenen van toegekende opties, omwisselen van converteerbare
obligaties of uitoefenen van uitgegeven warrants dan wel soortgelijke
rechten op (certificaten van) aandelen, op de expiratiedatum of binnen
vijf werkdagen voorafgaande aan de expiratiedatum;

-   verkopen van de met de uitoefening van deze rechten verworven
(certificaten van) aandelen binnen de periode van vijf werkdagen
voorafgaande aan de expiratiedatum, mits de betrokkene ten minste twee

315maanden    voor de expiratiedatum schriftelijk aan de rechtspersoon,

312   Kamerstukken 11 1997-1998, 25 095, nr. 9, p. 3.
313       Besluit van 17 december 1998. houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 46, vierde  lid,

van  de Wet  toezicht effectenverkeer 1995 (Staatsblad 1998/717 en Staatsblad 1998/718).
314 Onder personeelsregeling wordt verstaan: 'een regeling waarbij aan bestuurders en/of werknemers

opties, converteerbare obligaties, warrants of soortgelijke rechten op (certificaten van) aandelen
van een rechtspersoon, vennootschap of instelling worden aangeboden en waarbij de instelling
een bestendige gedragskjn hanteert met betrekking tot de voorwaarden en periodiciteit van de
regeling. De bestendigheid ziet met name op de abstractie van actuele omstandigheden. Hierdoor
wordt voorkomen dat bij een eenmalige toekenning van deze rechten op (certificaten van) aandelen
voor een bepaalde situatie dan wel frequente wijzigingen in verspreidingskring, participatiegraad
en de daarbij gehanteerde voorwaarden toch een uitzondering van het verbod van toepassing
zou zijn.' (toelichting bij artikel 1 sub a van het Besluit). In een brief van de minister van
financien over personeeloptieregelingen en gebruik van voorwetenschap wordt wat de bestendige
gedragslijn opgemerkt: 'Derhalve dient de keuzevrijheid voor bestuurders om al dan niet aan
de aangeboden regeling deel te nemen te worden beperkt door in de voorwaarden van de regeling
op te nemen dat keuzevrijheid ten aanzien van het accepteren van een pakket opties niet is
toegelaten. Bestuurders zijn derhalve verplicht om bij een door hen op een bepaald moment
verwachte ongunstige koersontwikkeling de volledige (fiscaal belaste) set optics aan zichzelf
toe te kennen. Immers, bij keuzevrijheid voldoet de personeelsregeling niet langer aan de eisen
van bestendigheid met betrekking tot de voorwaarden en de periodiciteit.' (Kamerstukken Il
1998-1999.26 302, nr. 1, p. 3/4).

315      Met de termijn  van twee maanden 'is beoogd te voorkomen  dat men, beschikkend  over
voorwetenschap ten tijde van de uitoefening van de rechten, op dat moment een keuze maakt
om al dan niet tot onmiddellijke vervreemding van de verworven (certificaten van) aandelen
over te gaan. Indien deze melding heeft plaatsgevonden, is betrokkene verplicht om daadwerkelijk
tot vervreemding van de verworven aandelen over te gaan. Deze verplichting dient te blijken
uit de personeelsregeling. Indien deze verplichting niet wordt nagekomen. is het verbod onverkort
van toepassing.' (toelichting artikel 1 sub b van het Besluit).
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vennootschap of instelling kenbaar heeft gemaakt tot verkoop te zullen
overgaan;

b.      het verrichten of bewerkstelligen van een transactie die noodzakelijk is om
te kunnen voldoen aan een verplichting tot levering van (certificaten) van
aandelen;

316

c.       het in het kader van een uitgifte of herplaatsing van (certificaten van) aandelen
ter stabilisatie van de koers verrichten van een transactie in die (certificaten
van) aandelen door een effecteninstelling die is betrokken bij de uitgifte of
herplaatsing, indien het verrichten van deze transacties in het prospectus is

aangekondigd (zie ook § 2.4.3.2);
d.   het aangaan van een overeenkomst waarbij een effecteninstelling zich,

voorafgaand aan een uitgifte of herplaatsing van (certificaten van) aandelen
door een rechtspersoon, vennootschap of instelling, verplicht tot aankoop
van een of meer van die (certificaten van) aandelen; 317

e.     het bij wijze van dividenduitkering uitgeven van (certificaten van) aandelen.

Om te 'profiteren' van de uitzondering op het verbod dient voor een aantal van
de hiervoor beschreven transacties voldaan te zijn aan enkele voorwaarden. Wordt
aan een of meer van die voorwaarden niet voldaan, dan geldt het algehele verbod
en mogen de beschreven transacties, zoals alle andere niet genoemde transacties,
uitsluitend verricht of bewerkstelligd worden wanneer de betrokkenen niet over
voorwetenschap beschikken.

Naar aanleiding van vragen over de toelaatbaarheid onder artikel 46 Wte 1995
van het aankopen door een overnemer van aandelen in een over te nemen

vennootschap, stelt de minister nadrukkelijk dat de eigen kennis van de overnemer

316 Het gaat hierbij bijvoorbeeld om inkoop van (eigen) aandelen teneinde te voldoen aan

verplichtingen in het kader van de omwisseling van converteerbare obligaties of verplichtingen
die uit een personeelsregeling voortvloeien (toelichting bij artikel 1 sub c van het Besluit: zie
in dit verband ook S.E. Eisma, Voorwetenschap en stockoptieregelingen, TVVS. mei 1997. p
136). Blijkens de toelichting is hierbij  'niet van belang of deze transactie gelijktijdig met, direct
volgend op, dan wel geruime tijd na toekenning van optierechten respectievelijk de uitgifte van
converteerbare obligaties plaatsvindt. Aangezien deze transacties uitsluitend van het verbod
zijn uitgezonderd voor zover deze transacties bij ongewijzigde omstandigheden noodzakelijk
zijn om aan de desbetreffende verplichting te voldoen. zal de rechtspersoon. vennootschap of
instelling deze noodzaak moeten kunnen aantonen. Zij zal derhalve moeten aantonen dat door
de transactie het aantal effecten waarover de rechtspersoon al dan niet op termijn beschikt. de
totale (potentiele) voorraad benodigd ter voldoening aan de leveringsverplichting, niet te boven
gaat.'  Zie over inkoop van eigen aandelen in het licht van artikel 46 Wte  1995 en het FR:  D.H.
Cross, Inkoop van eigen aandelen, Onderneming eli Effecten. Serie Onderneming en Recht,
deel 13, Tjeenk Willink, 1998. p. 117 e.v.

317     Het betreft hier het zogenaamde underwriten (gegarandeerde of overgenomen emissie (zie in
dit verband ook Kamerstukke,1 U 1997- 1998,25 095. nr. 8. p. 2.)) en de g,·ee,ishoe-optic (recht
om na uitgifte gedurende bepaalde periode extra pakket aandelen te kopen teneinde de koers
te stabiliseren (zie § 2.4.3.2).
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voor zover deze slechts betrekking heeft op het eigen voornemen om een overname

te plegen, geen voorwetenschap is in de zin van de strafbepaling. De verbodsbepa-
ling is uiteraard wel van toepassing indien door de overnemende partij transacties
worden verricht met gebruik van niet-openbare informatie die bijvoorbeeld is
verkregen uit een due diligence- onderzoek.318 Datzelfde geldt vanzelfsprekend
ook voor andere (rechts)personen die op de hoogte zijn van de niet openbaar
gemaakte overnamepoging.

2.4.2.2    Verbod tot doorgifte van voorwetenschap

Een verbod tot doorgifte van voorwetenschap, dat wil zeggen voorwetenschap
omtrent een instelling of omtrent de handel in op die instelling betrekking hebbende
effecten, is opgenomen in artike146a Wte 1995 ('tipverbod'). Het verbod is gericht
tot een ieder en verbiedt de doorgifte aan derden 'anders dan in de normale
uitoefening  van  zijn  werk,  beroep  of functie.'319 Onder derden wordt verstaan

personen die niet tot de ingewijden behoren als bedoeld in richtlijn 89/592/EEG.320
Vloemans en Biemond werpen de vraag op of de uitwisseling van informatie in

318    Kamerstukken li 1997-1998.25 095, nr. 8, p. 4. Zie ook de algemene toelichting bij artikel 1
van  het Uitvoeringsbesluit van  artikel 46 lid 4 Wte 1995 (Staatsblad 1998/717, p. 3) waarin
opgemerkt wordt dat 'bijvoorbeeld transacties in effecten gedurende de periode waarin een
zogenaamd due-diligence onderzoek plaatsvindt met het oog op een eventuele deelname in of
overname van de desbetreffende instelling niet gerechtvaardigd zijn alvorens [cursivering-cgr]
het  voornemen tot deelname of overname openbaar is gemaakt'. Een voorvraag is of de
uitwisseling van informatie in het kader van een due diligence onderzoek toegestaan is (zie hierna
§ 2.4.2.2). G.T.M.J. Raaijmakers, Due diligence bij onderhandse bedrijfsovername en openbare
biedingen, Juridisch Up to Date. 9 september  1999,  p.  16, maakt melding van het feit dat de
STE en het OM desgevraagd in bepaalde zaken bevestigd hebben dat de verbodsbepaling
weliswaar wei het - nadat een due diligence onderzoek door de bieder is verricht - verder
opbouwen van een positie in de doelwitvennootschap, maar niet het uitbrengen van het openbaar
bod in de weg staat.

319      Zie ook N. VIoemans en H.J. Th. Biemond. De wijziging van de Wet toezicht effectenverkeer  1995
inzake gebruik van voorwetenschap, V&0,1999, p. 32 die opmerken dat wellicht uit de jurisprudentie
terzake van artikel 1:88 BW opgemaakt zou kunnen worden dat een beperkte uitleg moet worden
gegeven  van het bestanddeeel  ' in de normale uitoefening van werk, bedrij f of beroep.'

320  Kamerstukken 11 1996-1997, 25 095, nr. 3, p. 6 en p. 8. Volgens artikel 2 van Richtlijn
89/592/EEG (vindplaats: zie hoofdstuk 1 noot 22) zijn ingewijden: 1) personen die lid zijn van
de bestuurs-, leidinggevende of toezichthoudende organen van de emittent, 2) personen die
vanwege hun deelneming in het kapitaal van de emittent over voorwetenschap (kunnen)
beschikken en 3) personen die over voorwetenschap (kunnen) beschikken omdat zij toegang
hebben tot deze informatie vanwege de uitoefening van hun werk, beroep of functie. Het begrip
'derden' kan dus ook omvatten een werknemer van de instelling waarop de voorwetenschap
betrekking heeft. Een voorbeeld van een situatie dat iemand in de normate uitoefening van zijn
werk, beroep of functie aan een derde voorwetenschap doorgeeft: een directiesecretaresse die
in een bepaaide kring notulen moet verspreiden waarin voorwetenschap is verwerkt en de
persvoorlichter wiens taak het is de informatie openbaar te maken (Kamerstukken 11 1996-1997,

25 095, nr. 3, p. 8). Zie in dit verband ook S.E. Eisma, Investors Relations,Den Haag, 1998,
p. 20-23.
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het kader van een due diligence-onderzoek kan leiden tot een overtreding van het
tipverbod. Door de ruime formulering van het tipverbod is deze vraag niet
gemakkelijk te beantwoorden. Zij pleiten dan ook voor opname van een expliciete
uitzondering voor dergelijke situaties.32' Tot nu toe is alleen een uitzondering van
het verbod tot doorgifte opgenomen voor instellingen 'waarvan de werknemers
die zijn betrokken bij het aanbevelen niet over voorwetenschap beschikken.' Deze
uitzondering is opgenomen om de advisering van clienten van met name
kredietinstellingen niet onmogelijk te maken. 322

Kort na de inwerkingtreding van het tipverbod ontstond een discussie over
de toelaatbaarheid van de verspreiding in kleine kring van analistenrapporten.
Naar aanleiding van kamervragen heeft de minister van financien zijn visie gegeven
en heeft de STE - als nadere uitwerking van de voor effecteninstellingen geldende
structuurregels inzake voorkoming van belangenconflicten (zie hoofdstuk 3 § 4.4.1
e.v.) - haar visie middels een beleidsnotitie gepubliceerd:23 In zijn beantwoording
van de kamervragen maakt de minister een onderscheid tussen analistenrapporten
die gebaseerd zijn op (1) niet-openbare informatie waarvan openbaarmaking naar
redelijkerwijs te verwachten is invloed zou kunnen hebben op de koers (kortom
voorwetenschap zoals gedefinieerd in artikel 46 lid 2 Wte 1995) en (2) openbare
informatie. In het eerste geval is verspreiding van het rapport uiteraard niet
toegestaan. In het tweede geval is verspreiding wel toegestaan met dien verstande

dat verspreiding van de in het rapport opgenomen conclusies en aanbevelingen
wel onder het verbod zou kunnen vallen omdat

'niet kan worden uitgesloten dat de rechter onder omstandigheden zou kunnen
concluderen dat de conclusies of aanbevelingen opgenomen in een analistenrap-
port een bijzonderheid omtrent de (toekomstige) handel in effecten kunnen
vormen, daar tussen het beschikbaar komen van het rapport en de daaruit
voortvioeiende (toekomstige) handel een rechtstreeks en voorspelbaar verband
kan bestaan. ,324

321 Zie hiervoor de noten 318 en 319.

322    Artikel 46a lid 2 Wte 1995 (zie Kamerstukken  11 1991- 1998. 25 095, nr. 9, p. 3). Zie ook de
uitzondering vermeld in § 2.4.2.1.

323 Antwoord van 9 april  1999 van de minister van financiun op vragen van mevrouw Voute-Droste over

analistenrapporten Aanhangsel Handelingen 11 nr 11 43, p. 234 1/2342. Beleidsnotitie 99-0001  inzake
analistenrapporten van de STE van 9 april 1999, gepubliceerd in Staatscourant van 18 juni  1999.
besproken door D.R. Doorenbos, Analistenrapporten en voorkennis, V&0.1999. p. 69-73: R.E. de
Rooy, De beleidsnotitie van de STE inzake analistenrapporten, Bb.  1999.  p.  108- 1 1 0 e n Bank- en
Effectenbedrijf. mei 1999, p. 34-37: M.H. van de Vorst, Analistenrapporten op de grens tussen
voorwetenschap en slim zaken doen, Juridisch Up to Date.21 april 1999. p. 15-20. P.M. Wortel.
Analistenrapporten met verstrekkende gevolgen, Bank- en Effectenbedrijf. mei 1999. p. 2/3:

324 Zie hierover: D.R. Doorenbos, Analistenrapporten en voorkennis, V&O,1999. p. 70 die stelt dat hem

dit een gekunsteld onderscheid lijkt, omdat een ervaren belegger of handelaar bij lezing van de analyse
en bewerking kan weten welke conclusie of aanbeveling daarbij past.
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De STE heeft dit laatste verder uitgewerkt. Wanneer de conclusies of aanbevelingen
niet openbaar gemaakt worden staat het de effecteninstelling vrij haar bevindingen
(1) bij haar eigen transactiebeslissingen te betrekken en (2) in beperkte kring te
verspreiden aan haar handelaren en clienten. Ook mag de effecteninstelling
anticiperen op toekomstige vraag die zal ontstaan tengevolge van de eigen
conclusies of aanbevelingen.325 Datzelfde geldt indien de conclusies of aanbeveling-
en wel openbaar gemaakt worden mits de effecteninstelling mag veronderstellen
dat de publicatie van de conclusies of aanbevelingen 'naar verwachting geen invloed
zal hebben op de koers van de effecten'.126 Is dit laatste wel het geval dan mag
de effecteninstelling de hiervoor vermelde handelingen niet verrichten.

Opvallend is dat in de visie van de STE niet openbaar gemaakte conclusies
of aanbevelingen weI in kleine kring verspreid mogen warden ongeacht de vraag
of deze een bijzonderheid omtrent de handel kunnen vormen die, indien openbaar
gemaakt, naar redelijkerwijs is te verwachten invloed op de koers zouden kunnen
hebben (voorwetenschap omtrent de handel). Deze visie wijkt daarmee af van die
van de minister van financien die nu juist stelt dat de conclusies of aanbevelingen
een zodanige bijzonderheid zouden kunnen vormen dat deze niet verspreid mogen
worden.327 Niet duidelijk is wat de STE verstaat onder verspreiding in kleine kring 328

en wat in de visie van de STE het verschil is tussen openbaar maken en in kleine
kring (zonder voorbehoud) aan derden verspreiden.329 Wortel stelt mijn inziens
terecht dat effecteninstellingen liever geen afweging zullen willen maken of hun
conclusies of aanbevelingen invloed kunnen hebben op de koers en dat zij om die
reden zullen besluiten de conclusies en aanbevelingen in beperkte kring (meestal
aan institutionele beleggers) te verspreiden. Hierdoor wordt, zo stelt hij, juist het
tegenovergestelde bewerkstelligd van wat de STE waarschijnlijk beoogt: in plaats
van informatiegelijkheid dreigt een informatieongelijkheid te ontstaan.33' Hoewel

325 Hierbij dient de effecteninstelling weI rekening te houden met de eisen die de artikelen 33 en 34 NR

99 stellen. te weten dat de effecteninstelling verplicht is (1) aan de client schriftelijk informatie te
vertrekken over bestaande of potentiele belangstellingen (zie hootdstuk 3 § 6.2.5.1) en (2) in de
effectennota aan te geven in weike hoedanigheid - als 'principaal' of als 'agent' - de effecteninstelling
optreedt (zie hoofdstuk 3 § 6.2.6).

326    Kennelijk gaat de STE niet uit van de geobjectiveerdheid van de definitie van voorwetenschap (zie
noot 303 alsmede D.R. Doorenbos, Analistenrapporten en voorkennis. V&0,1999, p. 72).

327   Vergelijk D.R. Doorenbos, Analistenrapporten en voorkennis, V&0, 1999. p. 72 en N. Vioemans

en H.J.Th. Biemond, De wijziging van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 inzake gebruik van
voorwetenschap. V&0. 1999. p. 32.

328      R.E. de Rooy. De beleidsnotitie van de STE inzake analistenrapporten, Bb,  1999. p.  110; M.H. van
de Vorst, Analistenrapporten op de grens tussen voorwetenschap en slim zaken doen. Juridisch Up
t{) Date.12 april  1999, p.  17.

329   Zie noot 302 alsmede D.R. Doorenbos. Analistenrapporten en v<,orkennis. V&O.1999, P. 72.
330    P.M. Wortel, Analistenrapporten met verstrekkende gevolgen, Bank- en Effectenbedrijf. mei 1999.

p. 3. In gelijke zin D.R. Doorenbos. Analistenrapporten en voorkennis, V&0,1999. p. 72.

204



Effectenuitgevende instellingen. beleggingsinstellingen en ander aanbieders

de standpunten van de minister en de STE wel enige33 1 duidelijkheid hebben

geschapen in de discussie over het gebruik van analistenrapporten in het licht van
de nieuwe voorwetenschapsbepalingen zijn het OM en de strafrechter aan deze

standpunten niet gebonden. Doorenbos is van mening dat een justitiabele zich met
succes op rechtsdwaling kan beroepen indien een vervolging plaatsvindt ten aanzien

van een gedraging die door de minister of de STE als toelaatbaar wordt geacht.
Op het terrein van het effectenverkeer valt hen een zodanig gezag toe te kennen
dat in redelijkheid op de deugdelijkheid van hun visie mag worden vertrouwd,
aldus Doorenbos.332 Mij lijkt dit met betrekking tot de onderhavige problematiek
nog maar de vraag nu juist gezaghebbende auteurs, zoals Doorenbos zelf, twij fels
hebben over de juistheid van de ingenomen standpunten en de standpunten
bovendien niet geheel met elkaar overeenkomen.

2.4.2.3    Meldingsplicht van effectentransacties en openbaar register

Wanneer een instelling effecten heeft of zal uitgeven die op een beurs (zoals
omschreven in artikel 46 lid 1 sub a Wte 1995) genoteerd (zullen) zijn, ontstaat
een meldingsplicht jegens de STE om de door haar verrichte of bewerkstelligde
transacties in die effecten of in daarvan afgeleide effecten onverwijld te melden. 333

Aangenomen mag worden dat het hier gaat om transacties verricht of bewerkstelligd
in  of vanuit Nederland. Het verbod van artikel 46 Wte 1995 bevat immers  het
element 'in of vanuit Nederland' en de meldingsplicht is ingevoerd teneinde

naleving van dat verbod te kunnen controleren. Het lijkt dan ook voor de hand
te liggen dat de meldingsplicht alleen ziet op transacties verricht of bewerkstelligd
vanuit Nederland.334 De meldingsplicht ziet niet op transacties die verricht worden
'ter bediening van derden', maar op transacties die voor eigen rekening worden
verricht of bewerkstelligd.335 Voor beleggingsmaatschappijen met veranderlijk

kapitaal (in de zin van artikel 2:76a BW) is de meldingsplicht niet van toepassing,
omdat deze instellingen gekenmerkt worden door het op verzoek van de beleggers

uitgeven of inkopen van effecten en transacties in de eigen effecten dan ook behoren

331     Zie het verslag  van A. Franken  over  het in november 1999 gehouden seminar 'Wetgeving
voorwetenschap in de praktijk'. Bb, 1999, p 234-238.

332 D.R. Doorenbos, Analistenrapporten en voorkennis. V&0,1999, p. 73.
333 Artikel 46b lid 1 Wte 1995. Hieronder vallen onder meer emissie (zie J.L.S.M. Hillen, Ti,E,

1999, p. 39) en het toekennen van opties aan bijvoorbeeld werknemers (stockoptieregelingen).

Zie ook § 2.4.2.5.
334     Zie ook Nota van Toelichting bij het Besluit van 27 september 1999 (goedkeuring artikel 3 Regeling

melding en reglementering transacties in effecten 1999 lStaatsblad 1999/410) alsmede A.J.P. Tillema,

Regeling meldingenreglementeringtransacties ineffecten 1999 naderbezien. Bank- en Effectenbedriif,

oktober 1999, p. 32 en p. 33.
335   Zie ook Kamerstukken II 1997-1998, 25 095, nr. 8, p. 10 en nr. 9, p. 4.
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tot de normale bedrijfsuitoefening.336 Eisma337 vraagt zich af of de meldingsplicht
ook geldt voor transacties die zijn uitgezonderd van het verbod van artikel 46 lid
1 Wte 1995 (zie § 2.4.2.1). Zijns inziens zou deze vraag op grond van de ratio van
de meldingsregeling (controle op de naleving van de strafbepaling) ontkennend
beantwoord moeten worden. De STE338 is van oordeel dat transacties die zijn
uitgezonderd van de verbodsbepaling tevens zijn uitgezonderd van de meldingsplicht
mits aan de desbetreffende uitzonderingsvoorwaarden is voldaan. De huidige
wettelijke bepalingen inzake de meldingsplicht laten een dergelijke opvatting naar
mijn mening niet toe. Bovendien heeft de STE naar mijn mening niet de bevoegd-
heid uitzonderingen toe te staan op de wettelijke meldingsplicht. Door haar
opvatting dat van de verbodsbepaling uitgezonderde transacties ook uitgezonderd
zijn van de wettelijke meldingsplicht heeft de STE zichzelf de mogelijkheid
ontnomen om te controleren of terecht gebruik gemaakt is van een van de
uitzonderingen op het verbod. 339

Behalve voor de uitgevende instelling zelf is de onverwijlde meldingsplicht
ook van toepassing op de hierna genoemde personen indien zij transacties verrichten
of bewerkstelligen in door de uitgevende instelling uitgegeven beursgenoteerde
of daarvan afgeleide effecten:
1       de bestuurder (degene die het dagelijks beleid bepaalt of mede bepaalt) van

de uitgevende instelling)40;
2      de commissaris (degene die toezicht houdt op het beleid van het bestuur en

de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden
onderneming) van de uitgevende instelling. 341

Bij Ministeriele regeling - Regeling melding en reglementering transacties in
effecten 1999342 - zijn  in artikel  3 343 de volgende categorieen van personen tevens
aangewezen als meldingsplichtig:
3        bestuurders en commissarissen van rechtspersonen of vennootschappen waarin

de uitgevende instelling een deelneming heeft als bedoeld in artikel 2:24c

336   Artikel 46b lid 2 Wte 1995. Kamerstukken Il 1997-1998,25 095, nr. 3, p. 10.
337   S.E. Eisma, Nieuwe wettelijke bepalingen inzake voorwetenschap. Ondernemingsrecht, 1999'P.

66.

338 Brief van de STE van 24 maart  1999.

339      Bedacht moet worden dat de brief van de STE van 4 maart 1999 aan de uitgevende instellingen inzake
de meldingsmomenten van diverse effectentransacties waarin onder meer wordt aangegeven dat de
uitgevende instelling onverwijld dient te melden wanneer personeelsopties worden toegekend. niet
meer actueel is en deels vervangen is door de in de vorige noot vermelde brief van 24 maart 1999.
althans wanneer het gaat om de meldingsmomenten van die transacties die onder de verbodsbepaling
zijn uitgezonderd.

340 Artikel 46b lid 3 sub a Wte 1995.

341 Artikel 46b lid 3 sub b Wte 1995.

342 Staatscourant 1999/122 alsmede de wijziging in Staatscourant 1999/186.
343      De aanwijzing is bij Besluit van 27 september 1999 goedgekeurd (Staatsblad 1 999/410).
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BW, indien de meest recent vastgestelde omzet van die rechtspersoon of
vennootschap ten minste  10%  van de geconsolideerde omzet van de instelling
bedraagt;

4       degenen die rechtstreeks of middellijk meer dan 25%344 van het kapitaal van
de uitgevende instelling verschaffen, alsmede, indien het een rechtspersoon
of vennootschap betreft, de bestuurders en commissarissen van die rechtsper-
soon of vennootschap;

5         echtgenoten  van een onder  1,  2,3  of 4 genoemde persoon alsmede bloed-
en aanverwanten in de eerste graad en andere personen die met een onder
1, 2, 3 of 4 genoemde persoon een gemeenschappelijke huishouding voeren;

6           bloed- en aanverwanten in de eerste graad van een onder  1, 2, 3 of 4 genoemde
persoon die met hem geen gemeenschappelijke huishouding voeren indien
zij de beschikking hebben of door de transactie verkrijgen over ten minste
5% van de (certificaten van) aandelen in het kapitaal van de uitgevende
instelling;

7   leden van een ondernemingsraad, groepsondernemingsraad of centrale
ondernemingsraad van de uitgevende instelling, als bedoeld in de Wet op
de ondernemingsraden.

Deze (bij Ministeriale regeling) aangewezen personen moeten door de uitgevende
instelling ervan in kennis gesteld worden dat op hen een meldingsplicht rust.

345

Voor de aangewezen personen geldt echter geen onverwijlde meldingsplicht. De
melding moet uiterlijk tien dagen na afloop van de kalendermaand waarin de te
melden transacties zijn verricht of bewerkstelligd, plaatsvinden. 346

344 Onder omstandigheden kan ook een aandeelhouder met een geringer percentage dan 25% van
het geplaatste kapitaal meldingsplichtig zijn. Indien hij meer dan een gemiddelde invloed heeft
op het heleid van de onderneming. kan hij aangemerkt worden als medebeleidsbepaler en valt
hij op die grond onder artikel 46b lid 3 sub a Wte 1995 (zie toelichting bij artikel 3 Ministeriele
regeling). Zie ook S.E. Eisma. Nieuwe wettelijke bepalingen inzake voorwetenschap,
Ondernemiligsrecht. 1999, p. 67. die zich at'vraagt of deze bij amvb ingevoerde meldingsplicht
niet een onbevoegde doorkruising is van de regeling van de Wmz 1996 (zie § 2.4.1).

345 Artikel 46b lid 6 Wte 1995.

346     Artikel 46b lid 5 Wte  1995 jo artikel 4 van de Ministeriele regeling.
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Alle meldingen347 worden opgenomen in een openbaar - voor een ieder ter
inzage liggend - register dat door de STE wordt gehouden.348 Indien de STE
vermoedt dat een melding onjuist is, kan de STE een onderzoek instellen. De
regeling komt grotendeels overeen met de regeling die van toepassing is op onjuiste

meldingen in het kader van de Wmz 1996 (zie § 2.4.1.6).

2.4.2.4 Voorwetenschap en vrije hand-regeling

Bij de parlementaire behandeling van artikel 336a WvS is de relatie tussen de

voorwetenschapsbepalingen en de vrije hand-regeling aan de orde geweest.

'Degene die zijn vermogen door een van hem onafhankelijke persoon laat
beheren zonder hem in het beheer te beinvloeden, treft geen schuld als hij
voorwetenschap heeft doch de ander onafhankelijk daarvan de effecten koopt
of verkoopt.

,349

In de toelichting bij artikel 1 sub c van de Ministeriele regeling wordt deze
redenering doorgetrokken naar de meldingsplicht. Wanneer transacties worden
verricht of bewerkstelligd door een gevolmachtigde aan wie door middel van een
schriftelijke overeenkomst van lastgeving het vrije beheer van de effectenportefeuil-
le is overgedragen, rust noch op de volmachtgever noch op de lasthebber een
meldingsplicht. Hiervoor geldt wel de voorwaarde dat de volmachtgever geen
invloed kan uitoefenen op de effectenportefeuille en dit ook feitelijk niet doet. 350

347 De melding moet bevatten: naam van de meldingsplichtige, de naam van de instelling, de datum
van de uitvoering van de transactie en het aantal en de prijs van de effecten waarop de transactie
betrekking had (artikel 46b lid 5 Wte  1995 jo artikel 2 van de Ministeriele regeling jo Vaststelling
standaard-meldingsformulier effectentransacties (Staaiscourant 1999/186).  Zie ook artikel  2a:
bij de melding aan de STE moeten adres en woonplaats van de meldingsplichtige en de categorie
van personen waartoe de meldingsplichtige behoort opgegeven worden. Deze gegevens maken
echter geen deel uit van de te publiceren melding. Zij dienen slechts ter verificatie door de STE.

348    Artikel 46c Wte 1995 (zie Kamerstukken 11 1997-1998,25 095, nr. 15, p. 2. Handelingen Il.
19   november   1997, p. 26-1973).   Zie   in dit verband   ook S.E. Eisma, Openbaarheid   van
effectentransacties  van 'insiders', Lustrumbundel 1997 Vereniging voor Effectenrecht. Serie
Monografieen vanwege het Van der Heijden Instituut, deel 58, Kluwer, Deventer,  1997, p. 37-42.
De meldingen worden door de STE gepubliceerd op het Internet.

349 PG  Wte 1995, 1996, p. 383.

350     In de toelichting valt ook te lezen dat het ten behoeve van het inzicht van de STE aanbeveling verdient
'om de schriftelijke overeenkomst waaruit de volmacht blijkt, aan de STE te zenden alvorens op grond
van de volmacht transacties te verrichten. De STE is dan op de hoogte van de overeengekomen vrije
hand regeling en daarmee met de reden die ten grondslag ligt aan het ontbreken van een melding
die op basis van artikel 46b, eerste lid zonder deze verleende volmacht had moeten plaatsvinden.'
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2.4.2.5   Verplichting opstellen interne regeling

Een instelling die effecten heeft uitgegeven of zal uitgeven die op een (Nederlandse
of buitenlandse) effectenbeurs genoteerd (zullen) zijn, is verplicht tot het opstellen
van een intern reglement waarin regels worden gesteld voor haar werknemers,
bestuurders en commissarissen ten aanzien van het bezit van en transacties in op
haar betrekking hebbende beursgenoteerde (of daarvan afgeleide) effecten.15'  Het
interne reglement moet voldoen aan de minimumeisen die in de Regeling melding
en reglementering transacties in effecten  1999 zijn gesteld. De minimumeisen
hebben betrekking op de periode waarin niet gehandeld mag worden ('gesloten
perioden'), op de registratie van het effectenbezit, het handelen in effecten en op
de taken en bevoegdheden van een compliance o#icer indien deze wordt aange-
steld.352 De instelling is verplicht het interne reglement en de wijzigingen voor
inwerkingtreding ter kennisneming aan de STE toe te zenden. 353

De STE heeft een beleidslijn gepubliceerd354 waarin een model intern

reglement is opgenomen. Dit reglement gaat op een aantal punten verder en op
een aantal punten minder ver dan de verplichtingen voortvloeiend uit artikel 46d
Wte 1995. Laatstgenoemd artikel en artikel  6  van de Regeling melding  en
reglementering transacties in effecten 1999 schrijven voor dat het interne reglement
van de uitgevende instelling regels bevat voor haar werknemers en bestuurders
en commissarissen. De STE onderwerpt in haar modelreglement alle meldingsplicht-
ige personen (zie § 2.4.2.3: de personen genoemd onder 1 t/m 7) aan een aantal

regels ongeacht of zij werknemer, bestuurder of commissaris zijn. Zo gelden de
gesloten perioden en het verbod tot het verrichten binnen zes maanden van
tegengestelde transacties volgens het modelreglement bijvoorbeeld ook voor bloed-
en aanverwanten in de eerste graad van een grootaandeelhouder die met hem geen
gemeenschappelijke huishouding voeren. Dit is bovendien opmerkelijk omdat zij
pas meldingsplichtig zijn, indien zij ten minste 5% van de (certificaten van)
aandelen verkrijgen. Het modelreglement is daarentegen beperkt door de gesloten
perioden en het verbod om binnen zes maanden tegengestelde355 transacties te

351       Artikel 46d jo artikel 46b lid 3 sub a en b Wte  1995. Zie ook § 2.4.2.6. Wanneer een vennootschap
alleen ter beurze genoteerde obligaties heeft uitgegeven. hoeft de interne regeling niet betrekking
te hebben op haar aandelen. Deze zijn immers niet genoteerd en de obligaties zijn daarvan niet

afgeleid.

352      Artikel 6 Regeling melding en reglementering transacties in effecten  1999. De compliance officer
hoeft niet in een arbeidsrechtelijke relatie te staan met de uitgevende instelling (zie toelichting

bij artikel 6).
353    Artikel 7 Regeling melding en reglementering transacties in effecten 1999.
354 Beleids/(in 99-0002 van de STE van 4 maart 1999 (gericht aan de aan de AEX genoteerde instellingen).
355    Opgemerkt zij dat in het kader van een personeelsregeling wei binnen zes maanden tegengestelde

transacties toegestaan zijn. namelijk in de situatie dat een optie wordtuitgeoefend en de aldus verkregen
effecten kort daarna verkocht worden mits de verkoop ten minste twee maanden voor de expiratiedatum
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verrichten uitsluitend van toepassing te laten zijn op effecten die door de uitgevende
instelling zijn uitgegeven en niet tevens op effecten die daarvan afgeleid zijn. De
beleidslijn is tot nu toe niet officieel gepubliceerd. Aangenomen mag worden dat
de STE interne reglementen die aan haar ter kennisneming worden toegezonden
slechts toetst aan de vereisten van artikel 46d Wte 1995 en artikel 6 Regeling
melding en reglementering transacties in effecten  1999.

2.4.2.6    Reikwijdte meldingsplicht en verplichting opstellen interne regeling

De formulering van de artikelen 46b en 46d Wte 1995 geeft aanleiding tot de vraag
op welke uitgevende instellingen de meldingsplicht respectievelijk de plicht tot
opstellen van een interne regeling rust.356 Aangezien 'instelling' niet nader is
gedefinieerd behalve dat het moet gaan om een instelling die effecten heeft
uitgegeven of zal uitgeven die genoteerd (zullen) zijn op een erkende effectenbeurs
in Nederland ofeen buiten Nederland gevestigde en van overheidswege toegelaten
effectenbeurs,  zijn de artikelen  46b  en  46d  Wte 1995 strikt genomen  ook  van
toepassing op een buitenlandse instelling wier effecten in het buitenland genoteerd
(zullen) zijn. In de Nota naar aanleiding van het Verslag is ten aanzien van de
meldingsplicht opgemerkt

'De Nederlandse wet is slechts van toepassing op diegenen die hier gevestigd
zijn dan wel hier hun activiteiten ontplooien. Dit houdt dan ook in, dat
uitgevende instellingen wier effecten uitsluitend aan een buitenlandse beurs
zijn genoteerd, slechts onder de meldingsplicht vallen indien zij hier te lande
zijn gevestigd. 9357

Op basis van deze passage zou een in het buitenland gevestigde instelling wier
effecten aan de AEX zijn genoteerd, maar die in Nederland geen activiteiten
ontplooit niet onder de meldingsplicht vallen. Aangezien de normadressant in artikel
46b Wte 1995 overeenkomt met die in artikel 46d Wte  1995 zou een dergelijke
instelling evenmin een interne regeling hoeven op te stellen. Dit laatste kan zeker
niet de bedoeling van de wetgever geweest zijn gelet op het feit dat invoering van
artikel 46d Wte  1995 tot gevolg heeft gehad dat de Modelcode van de AEX die
ook van toepassing was op in het buitenland gevestigde instellingen wier effecten
aan de AEX zijn genoteerd, is vervallen (zie § 2.3). In § 2.4.2.3 is opgemerkt dat
aangenomen mag worden dat de meldingsplicht alleen geldt voor transacties verricht
of bewerkstelligd in of vanuit Nederland waarbij, blijkens de toelichting, de plaats

schriftelijk bekend is gemaakt aan de uitgevende instelling (zie § 2.4.2.1).
356 Zie hierover A.J.P. Tillema, Regeling melding en reglementering transacties in effecten 1999 nader

bezien. Bank- en Effectenbedrijf, oktober  1999,  p.  32-40.
351    Kamerstukken II 1996-1997.25 095. nr. 5. p. 11.
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waar degene die de transactie verricht of bewerkstelligt zich bevindt (gevestigd

is) niet relevant is.35K Doordat de artikelen 46b en 46d Wte 1995 strafrechtelijk
gesanctioneerd zijn geldt tevens het in artikel 2 WvSr neergelegde territoriali-
teitsbeginsel, hetgeen kort gezegd inhoudt dat de Nederlandse strafwet (slechts)

van toepassing is op een ieder die handelingen verricht in of gevolg hebbend in
Nederland. Op basis hiervan stelt Tillema dat het enkele feit dat een instelling
gevestigd is in Nederland onvoldoende is om een meldingsplicht op grond van
artikel 46b Wte 1995 aan te nemen.359 Toch lijkt het, gelet op de hierboven

geciteerde passage, de bedoeling van de wetgever geweest te zijn om in Nederland

gevestigde instellingen wier effecten (in Nederland of in het buitenland) genoteerd
zijn, aan een meldingsplicht te onderwerpen ook indien de transactie niet in of
vanuit Nederland wordt verricht of bewerkstelligd evenals het kennelijk de
bedoeling van de wetgever is geweest om in het buitenland gevestigde instellingen
wier effecten in Nederland zijn genoteerd te onderwerpen aan artikel 46d Wte  1995

ook indien zij geen activiteiten in Nederland ontplooien. Het zou dan ook wenselijk
geweest zijn indien duidelijk in de wet opgenomen was dat met 'instelling' in de
zin  van de artikelen 46b en 46d Wte  1995 in ieder geval bedoeld wordt ( 1) een
in Nederlandse gevestigde instelling wier effecten genoteerd (zullen) zijn op een
erkende effectenbeurs in Nederland of op een buiten Nederland gevestigde en van
overheidswege toegelaten effectenbeurs en (2) een in het buitenland gevestigde

instelling wier effecten aan een erkende effectenbeurs in Nederland genoteerd

(zullen) zijn.

2.4.3 Koersmanipulatie en koersstabilisatie

De koers van effecten wordt, kort gezegd, bepaald door koop- en verkooporders.
Het koersverloop kan ook bewust bernvloed worden door de koers te manipuleren
Ckoersmanipulatie) of te stabiliseren (koersstabilisatie). 360

358 Zie noot 299.

359        A.J.P. Tillema, Regeling melding en reglementering transacties  in effecten  1999 nader bezien, Bank-

en Effectenbedrijf. oktober 1999, p. 32.
360  Zie over koersmanipulatie en koersstabilisatie onder meer: D.H. Cross, Koersmanipulatie,

Financiele integriteit. Gouda Quint, Arnhem, 1995, p. 63-71; D.H. Cross, Gebruik en misbruik
van vertrouwen; misbruik van voorwetenschap. Ontwikkelingen in het effectenverkeersrecht.
Serie Monografieen vanwege het Van der Heijden Instituut, deel 50. Kluwer, Deventer. 1996,

p. 58-60. D.H. Cross. Koersmanipulatie, TVVS. februari 1997, p. 33-36; H. de Doelder en V.
Mul, Misbruik van voorwetenschap: het strafrechtelijk kader. NIBE, 1996, p. 13/14; D.R.

Doorenbos. Financied strafrecht. Serie Monografieen vanwege het Van der Heijden-instituut,
decl 40, Kluwer, Deventer, 1992, p. 291-304; G.T.J. Hoff, In de maat van de koersdirigent.
Financiering en Aansprakelijkheid. Serie Ondememingen Recht, deel  1, Tjeenk Willink, Zwolle,
1994. p. 35-51.
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2.4.3.1 Koersmanipulatie

Het Wetboek van Strafrecht kent een bepaling waarmee manipulatie van de prijs
van 'koopwaren, fondsen of geldswaardig papier' door het verspreiden van
'leugenachtige berichten'36' strafbaaris gesteld. De desbetreffende bepaling, artikel
334 Sr, luidt:

'Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen,
door het verspreiden van een leugenachtig bericht de prijs van koopwaren,
fondsen of geldswaardig papier doet stijgen of dalen, wordt gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vijfde categorie.'

Het in dit artikel strafbaar gestelde gedrag wordt in de literatuur kortheidshalve
aangeduid als 'koersmanipulatie'. De AEX heeft een verbod tot (het verlenen van
medewerking aan) koersmanipulatie door tot de AEX toegelaten effecteninstellingen
in haar reglementen opgenomen en tevens aangegeven wat onder koersmanipulatie
in de zin van het reglement dient te worden verstaan. 362

'Bij koersmanipulatie kan in de eerste plaats worden gedacht aan de versprei-
ding van een onwaar bericht teneinde de koers van een bepaald funds te
beYnvloeden. Ook handelingen of gedragingen, waardoor een onware of
misleidende indruk van de markt in een bepaald fonds ontstaat kan, de
omstandigheden van het geval in aanmerking nemend, als koersmanipulatie
worden aangemerkt. Hierbij wordt aangetekend dat het enkele kopen of
verkopen in het reguliere beursverkeer niet als koersmanipulatie kan worden
aangemerkt; om bepaald handelen als koersmanipulatie te kunnen aanmerken
is nodig dat er zich in een concrete situatie bepaalde niet specifiek te
omschrijven - bijkomende omstandigheden voordoen.'

361      D.H. Cross, Inkoop van eigen aandelen, Ondememing en Effecten. Serie Onderneming en Recht,
deel 13, Tjeenk Willink, 1998, p. 123, geeft als mogelijk voorbeeld van het manipuleren van
de koers door het verspreiden van een leugenachtig bericht, het bekend maken van het voornemen
tot inkoop van eigen aandelen en het vervolgens nalaten uitvoering te geven aan het bekend
gemaakte voornemen.

362      Artikel 5.4.1. jo Bijlage V Reglement voor de Effectenhandel (oorspronkelijk Circulaire 93-069
van de VvdE van 10 september 1993, besproken door onder meer F.M.A.  't Hart. Koersstabilisatie
en  koersmanipulatie, V&0, december  1993.  p.   131/132;  G.T.J.  Hoff,  In  de  maat  van  de
koersdirigent, Financiering en Aansprakelijkheid. Serie Onderneming en Recht, deel 1, Tjeenk
Willink, Zwolle, 1994, p. 39-50). Zie ook artikel 7c Algemeen Reglement AEX waarin het
toegelaten instellingen verboden is de effecten- en derivatenmarkt te manipuleren 'noch door
middel van 66n of meer transacties, noch door middel van het verspreiden of het bevorderen
van geruchten of informatie. noch anderszins.'
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Afgezien van het feit dat het vereiste van wederrechtelijke bevoordeling ontbreekt,

is de omschrijving in vergelijking met artikel 334 Sr ook ruimer omdat daaronder
niet alleen koersmanipulatie door verspreiding van onware berichten, maar ook
door handelingen of gedragingen valt.

Bij de parlementaire behandeling van de Wte 1995 werd aangekondigd dat
een rechtsvergelijkend onderzoek verricht zou worden naar de behandeling van
koersmanipulatie in de wetgeving van een aantal landen. Afhankelijk van de
uitkomst van dit onderzoek zou worden bezien of een wettelijke regeling van
koersmanipulatie zou worden voorgesteld.363 Het onderzoek resulteerde in de
aanbeveling om artikel 334 Sr gelijk te trekken met die in andere landen, waaronder

de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland die een verdergaande
bepaling kennen dan Nederland.364 Naar aanleiding van kamervragen heeft de
minister van financien op 10 maart 1997 desgevraagd meegedeeld dat het wenselijk
is om de huidige Nederlandse strafbepaling op het gebied van koersmanipulatie
(artikel 334 Sr) aan te passen zodat deze aansluit bij de strafbepalingen in andere

landen en de effectiviteit wordt verbeterd en dat overwogen wordt artikel 334 Sr
naar de Wte  1995 over te hevelen:365 Tot nu toe zijn nog geen voorstellen dienaan-
gaande zijn bij het parlement ingediend.366

2.4.3.2 Koersstabilisatie

De andere vorm of subvorm van koersbeYnvloeding is koersstabilisatie. Tijdens
de parlementaire behandeling van de artikelen inzake gebruik van voorwetenschap
is aandacht besteed aan de vraag of, en zo ja in hoeverre, koersstabilisatie onder
de reikwijdte van artikel 46 Wte 1995 valt.367 De Raad van State had in zijn advies

bij het wetsvoorstel opgemerkt dat transacties die beogen de prijs van een nieuwe

uitgifte of een tweede aanbieding van effecten aan het publiek te stabiliseren onder

het verbod van artikel 46 Wte 1995 vallen zonder dat zulks nodig lijkt.  In het nader

rapport merkte de minister van financien met betrekking tot dit punt op:

'Een vennootschap dan wel een begeleidend beurslid dat in de hiervoor
omschreven situatie handelt in effecten van de vennootschap ter stabilisatie
van de koers, zal daarbij handelen nadat de emissie openbaar is gemaakt, zodat

363   PG Wte /995, 1996, p. 102 respectievelijk p. 438.
364    Staaiscourant 5 juni 1996.
365 Financien Bericlit \8 maart 1997.

366     In zijn voordracht voor een op 11 november 1999 gehouden seminar deelde A.W.H. Docters
van Leeuwen (voorzitter STE) mee dat gesprekken met het Ministeries van Financien en Justitie

plaatsvinden en dat internationaal overleg plaatsvindt over koersmanipulatie.
367        Kamerstukken Il 1996-1997,25 095A, p. 2, Kamerstukken II 1996-1997. 25 095, nr. 3. p. 7:

Kamerstukken 11 1996-1997.25 095, nr. 5, p. 8/9.
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aan het element 'voorwetenschap' zoals dat is omschreven in artikel 46, lid
2. niet is voldaan en de vennootschap of het beurslid derhalve niet strafbaar
is. (..) Er is dan ook geen reden om voor dit soort gevallen een uitzonderingsbe-
paling op te nemen. ,368

Hoewel de minister desgevraagd te kennen gaf dat koersstabiliserende transacties,
althans voor zover zij plaatsvinden na openbaarmaking van het nieuws dat een
emissie plaatsvindt, niet onder het verbod tot gebruik van voorwetenschap vallen
'omdat het daarbij gaat om wetenschap omtrent de gevolgen van eigen beurstrans-
acties',369  kan  uit het Besluit ter uitvoering van artikel  46  lid  4  Wte  1995  een
gewijzigde opvatting afgeleid worden. In genoemd besluit is koersstabilisatie, mits
in het emissie- of herplaatsingsprospectus aangekondigd, namelijk uitgezonderd
van het verbod (zie § 2.4.2.1). In de AEX-reglementen en in de NR 99 is
koersstabilisatie - omschreven als het verrichten van 66n of meer transacties in
financiele instrumenten met als oogmerk onevenwichtigheden in vraag en aanbod
uit de markt te nemen ten einde de prijs van die effecten in het kader van een
emissie of herplaatsing te stabiliseren - door effecteninstellingen aan een aantal
voorwaarden verbonden.370 Aangezien de AEX-bepalingen inzake koersstabilisatie
zeer waarschijnlijk zullen vervallen, nu deze regels opgenomen zijn in de NR 99
verwijs ik voor een korte bespreking daarvan naar hoofdstuk 3 § 6.2.3.

2.4.4 Leveringsvereisten aandelen op naam en invoering van een 'record date'

Voor de uitgifte na oprichting, de levering en vestiging van beperkte rechten op
aandelen op naam in een BV of een NV is in beginsel een notariele akte vereist.
Deze notaritle tussenkomst is niet vereist met betrekking tot aandelen op naam
in een NV waarvan aandelen of certificaten van aandelen zijn (of spoedig zullen
zijn) toegelaten tot de officiele notering van een effectenbeurs.17' Voor toepasselijk-
heid van deze regel is niet vereist dat de aandelen op naam tot de officiele notering
toegelaten (zullen) zijn. Voldoende is dat (certificaten van) aandelen - ongeacht
de soort - van de vennootschap om wier aandelen het gaat, tot de officiele notering
zijn (of zullen worden) toegelaten. Onder een effectenbeurs wordt verstaan een

368    Kamerstukken 11 1996-1997, 25 095A, p. 2.
369   Kamerstukken N 1996-1997,25 095, nr. 5, p. 9
370      Artikel 5.2.1 Reglement voor de Effectenhandel respectievelijk artikel 6.1.a Bijlage 6 NR 99.

Zie in dit verband ook W.J. Slagter, Uitgifte en plaatsing van aandelen, Geldeffecten. Jonge
Balie Congres  1997, Sdu,  1997, p.  19/20, die de vaststelling door de AEX van koersstabilisatiere-
gels onjuist acht, omdat koersstabilisatie zijns inziens een aantasting is 'van de geloofwaardigheid
van de effectenbeurs als markt, die tot de meest volkomen prijsvorming door vraag en aanbod
zou moeten leiden.'  Zie in dit verband ook S.A. Boele, De Nadere Regeling toezicht effectenver-
keer 1999, TvE, 1999, p. 52/53.

371 Artikel 2:86c BW , gewijzigd bij artikel 51 Wte 1995.
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gereglementeerde effectenbeurs   in  de   zin van artikel   1   sub   e  Wte   1995   (zie

hoofdstuk 1 § 7) die onder toezicht staat van de overheid of van een door de
overheid erkende autoriteit of instelling. Aan de hand van de reglementen van de
desbetreffende effectenbeurs zal nagegaan moeten worden of sprake is van een
'officiele' notering. Schorsing van de notering betekent, althans wat een notering
aan de AEX-Effectenbeurs betreft,372 dat de notering gedurende de periode van
de schorsing weliswaar voortduurt, maar dat het officiele karakter aan de notering
is onmomen. Aangezien de regeling ook van toepassing is indien spoedige toelating

tot de officiele notering 'op goede gronden' kan worden verwacht, mag worden

aangenomen dat de regeling ook gedurende de periode van schorsing van de
notering van toepassing blijft, tenzij er aanwijzingen zijn dat de notering na

schorsing zal vervallen. Dit laatste kan bijvoorbeeld het geval zijn indien de

vergunning van een aan de AEX genoteerde beleggingsinstelling door DNB wordt

ingetrokken en tegen de intrekking van de vergunning geen beroep wordt ingesteld
dan wel de kans van slagen van een ingesteld beroep gering is.

373

Volledigheidshalve zij hier opgemerkt dat het bestuur van een NV de
mogelijkheid heeft te bepalen dat alleen diegenen die op een bepaalde datum als
aandeelhouder of certificaathouder zijn geregisteerd, zogenaamde record date
(registratiedatum), bevoegd zijn de ava bij te wonen en aldaar het woord te voeren

(aandeel- en certificaathouders) en te stemmen (aandeelhouders).374 Hoewel de
behoefte aan invoering van een registratiedatum vooral geuit is door uitgevende
instellingen wier (certificaten van) aandelen ter beurze genoteerd zijn teneinde

onder meer te komen tot een systeem vanproxy solicitation,375 is de regeling van

toepassing op alle NV's, ongeacht of hun (certificaten van) aandelen beursgenoteerd

zijn. Het op 15 december 1999 ingevoerde nieuwe artikel  2: 119 BW maakt een

372 Artikel 65 lid 3 FR.

373     In de situatie dat DNB overgaat tot intrekking van een vergunning van een aan de AEX genoteerde

beleggingsinstelling, wordt de Commissaris voor de Notering door DNB op de hoogte gesteld.
Vervolgens zal de notering op grond van artikel 65 lid 3 FR worden geschorst. Indien de

intrekkingsbeschikking van DNB niet meer in beroep kan worden getroffen, komt de notering
te vervallen (Bijlage XIII bij FR).

374     Wet van 2 december 1999 tot Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de
mogelijkheid een registratiedatum te bepalen voor de uitoefening van stem- en vergaderrechten in
de naamloze vennootschap (Staatsblad 1999/518), besproken door onder meer H.J.G Brunink in Bb,
1999, p. 173-175; M.J. van Ginneken, De registratiedatum in Nederland, Ondernemingsrecht, 1999.
p. 404-410; M. van Olffen in V&O,1999, p. 89-91.

375 De achtergrond van de wetswijziging is het faciliteren van het communicatiekanaal aandeelhouders

(Kamerstukken 11 1998-1999, 26 668, nr. 3, p. 1/2). Zie over de Stichting Communicatiekanaal
Aandeelhouders: J.W. Winter, Stemmen op afstand via het Communicatiekanaal Aandeelhouders,

Corporate Governance voorjuristen, Kluwer, Deventer, 1998, p. 81-103. De Stichting Communicatie-
kanaal Aandeelhouders zal voor de uitvoering van een proxy sollicitation systeem (systeem om actief
stemvolmachten te werven) regels moeten stellen. Blijkens Kamerstukken 11 1998-1999,25 672, nr.
8, p. 12 'ligt het voor de hand dat deze regels op termijn door de STE worden vastgelegd. Zo zou
dan kunnen worden voorzien in onafhankelijk toezicht, ter bescherming van de belegger.'
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einde aan de in artikelen 2:117 BW en 2:118 BW neergelegde beginselen dat alleen
die aandeel- of certificaathouders bedoelde rechten hebben indien zij op het moment
dat de ava gehouden wordt nog aandeel- of certificaathouder zijn. Deze beginselen
blijven wel gelden voor de BV waardoor er voor kapitaalverschaffers een
fundamenteel verschil is ontstaan tussen een NV en een BV. Aandeelhouders in
een NV kunnen na de registratiedatum hun aandelen verkopen en blijven
desondanks bevoegd zich uit te spreken over zaken met betrekking tot de
vennootschap waarin zij geen financieel belang meer hebben, terwijl degenen die
pas na de registratiedatum aandeelhouder geworden zijn zich nog niet mogen
uitspreken. Het nieuwe wetsartikel is een breuk in de gedachte dat vergader- en
stemrechten juist bedoeld zijn om kapitaalverschaffers de gelegenheid te geven
mede te bepalen wat het 'object' van hun investering in hun visie moet doen met
het oog op hun investering.376 Echter om proxy sollicitation - het verwerven voor
de ava van volmachten van stemgerechtigde aandeelhouders - te kunnen laten
werken is invoering van een registratiedatum wel een vereiste. Bovendien zal de
betrokkenheid van de kapitaalverschaffers door een dergelijk systeem bevorderd
worden.

2.4.5 SER-Fusiegedragsregels 1975

De SER-Fusiegedragsregels 1975 (fusiecode) bevatten regels die onder meer ten
doel hebben de belangen van houders van ter beurze genoteerde (certificaten van)
aandelen in een NV te beschermen indien een openbaar bod op die (certificaten
van) aandelen wordt uitgebracht.377 De AEX-reglementen voor tot de AEX
toegelaten effecteninstellingen bevatten een bepaling waarmee beoogd wordt de
naleving van de fusiecode te bevorderen. Dit heeft gestalte gekregen door het
opnemen voor de toegelaten effecteninstellingen van een plicht om te bevorderen
dat de bij een fusie betrokkenen de fusiecode naleven en om de medewerking te
staken indien niet aan de regels van de fusiecode wordt voldaan.

Artikel 9 van het Reglement Toegelaten Instellingen AEX-Effectenbeurs bevat
de plicht te bevorderen dat de fusiecode in acht genomen wordt indien

376    Zie ook M.J. van Ginneken, De registratiedatum in Nederland, Ondernemingsrecht, 1999, p. 409
die wijst op de (theoretische) mogelijkheid dat een onderneming vlak voor de registratiedatum een
groot pakket aandelen in een concurrerende vennootschap koopt, zich laat registreren en vervolgens
het pakket meteen weer verkoopt. Op de ava kan de geregistreerde onderneming 'destructief en
ongestraft stemmen.

377   Zie over de SER-Fusiegedragsregels onder meer: M.J.G.C. Raaijmakers en 0. de Savornin
Lohman, L. Timmerman en C.AE. Uniken Venema, De toekomst van de fusiegedragsregels,
Tjeenk Willink, Zwolle, 1992 en M.J.G.C. Raaijmaakers en C.AE. Uniken Venema. Herziening
\,an de Fusiecode, Tjeenk Willink, Zwolle,  1994.
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'voor het uitbrengen van een openbaar bod op aandelen [in de zin van artikel
1  fusiecode-cgr] of voor het stand tot brengen van een fusie of een overneming
van een onderneming een Toegelaten Instelling door een der betrokken vennoot-

schappen [naar Nederlands recht opgerichte  NV' s of BV's-cgr]  van  zulk
voornemen in kennis wordt gesteld of bij besprekingen hierover wordt
betrokken'

Wordt de medewerking van een toegelaten effecteninstelling gevraagd voor de
samenstelling van het te publiceren biedingsbericht, dan rust op de toegelaten
effecteninstelling de plicht erop toe te zien dat de inhoud van het biedingsbericht
voldoet aan de fusiecode en aan de overige op grond van de fusiecode door de
AEX gestelde vereisen.378 Wanneer vervolgens blijkt dat de betrokkenen de
fusiecode niet of niet geheel wensen na te leven, ontstaat voor de toegelaten
effecteninstelling de plicht de medewerking te weigeren of te staken.

Indien de SER Fusiecommissie van oordeel is dat de toepasselijke regels van

de fusiecode zijn overtreden, kan de commissie een openbare kennisgeving doen
379of - indien de overtreding zeer ernstig is - een openbare berisping uitspreken.

De laatstgenoemde sanctie kan tot gevolg hebben dat het aan tot de AEX toegelaten

effecteninstellingen verboden wordt mee te werken aan de uitvoering en afwikkeling
van het uitgebrachte openbaar bod.w' Genoemd artikel 9 bepaalt dat tot de AEX

381
toegelaten effecteninstellingen alsmede hun dochter- of groepsmaatschappijen

geen (verdere) medewerking mogen verlenen aan de uitvoering en afwikkeling
van een openbaar bod indien (a) dit bod getroffen wordt door een openbare
berisping van de SER-Fusiecommissie en (b) de AEX de toegelaten

effecteninstellingen door middel van een schriftelijk mededeling of een publicatie
in de Officiele Prijscourant in kennis heeft gesteld dat een openbare berisping door

382de SER-Fusiecommissie is uitgesproken. Onder medewerking wordt, behalve

de dienstverlening aan de bieder, ook verstaan het aan de houders van (certificaten
van) aandelen die het bod wensen te aanvaarden verlenen van bemiddeling bij het
aanmelden of aanbieden van de effecten 'ten blijke van aanvaarding van het bod.'

378     Artikel 6 sub s, artikel 6A sub n en artikel 6B sub o SER Fusiegedragsregels 1975 bepalen dat
het biedingsbericht tevens moet bevatten 'alle overige gegevens welker opneming de Vereniging
voor de Effectenhandel in het desbetreffende geval noodzakelijk acht.'

379    Artikel 32 van de Fusiegedragsregels 1975.
380    Zie ook S. Perrick, Fusiegedragsregels, Cirielrechtelijke gevolgen van handelen in strijd met

effecten,t·elgeving Preadvies  voor de Vereniging voor Effectenrecht 1994. Serie Monografieen
vanwege het Van der Heijden Instituut, deel 51. Kluwer, Deventer.  1996, p. 68.

381 De vraag rijst op grond waarvan  de  AEX haar regelgeving kan uitbreiden  tot  niet  tot de  AEX

toegelaten instellingen en hoe het medewerkingsverbod voor dochter- en groepsmaatschappijen
van de toegelaten effecteninstelling afgedwongen kan worden.

382     Zie ook de toelichting bij artikel 9 Reglement Toegelaten Instellingen AEX-Effectenbeurs, zoals

opgenomen in AEX-Mededeling 98-104 van  1  oktober  1998.
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Het uitvaardigen van een medewerkingsverbod zal voor de bieder tot gevolg hebben
dat zijn bod mislukt. Of de bieder met succes via een kort gedingprocedure het
verbod tot medewerking kan opheffen, zal mijns inziens mede afhangen van de

vraag of de ernst van de overtreding van de fusiecode een dermate verstrekkend
gevolg rechtvaardigt. In dit verband moet gewezen worden op de mogelijkheid
dat de SER-Fusiecommissie aan het uitspreken van een openbare berisping het
verzoek aan de AEX verbindt geen medewerkingsverbod bekend te maken indien
de commissie het ongewenst acht dat het openbaar bod door een medewer-
kingsverbod van de AEX zou worden geblokkeerd.383

Inmiddels zijn er ontwikkelingen die wijzen op invoering van een, waarschijn-
lijk in de Wte  1995 op te nemen, regeling inzake het openbaar bod (zie hoofdstuk
1 § 6.3.2). Of dit op korte termijn zijn beslag zal krijgen is de vraag, nu de discussie
in een breder kader plaatsvindt, namelijk in het al in § 2.3.2.1 vermelde kader van
het (wetsvoorstel doorbreking van) beschermingsconstructies en het laatste ontwerp
voor een 13e EG-richtlijn inzake overnamebiedingen.

2.5 Specifieke regelingen

Behalve de in de voorgaande paragrafen besproken regelingen bestaan er nog enkele
wetten die niet specifiek gericht zijn op instellingen waarvan effecten ter beurze
genoteerd (zullen) zijn, maar die wel op hen van toepassing kunnen zijn. Deze
mogelijk toepasselijke wetten of regelingen worden in hoofdstuk 4 besproken.

3           Aanbiedingen van deelnemingsrechten in een beleggingsinstelling

In de inleiding bij dit hoofdstuk is aangegeven dat voor het antwoord op de vraag
welke effectenrechtelijke regels van toepassing zijn op een effectenuitgevende
instelling ook relevant is of de instelling een beleggingsinstelling is. De aanbieding
van deelnemingsrechten in een beleggingsinstelling, maar ook de daaraan

voorafgaande fuse (oprichting van de beleggingsinstelling), wordt in beginsel
geregeld in de Wet toezicht beleggingsinstellingen (Wtb).384 Deze wet is een lex

383    Commentaar bij artikel 32 SER Fusiegedragsregels 1975.
384 Algemene literatuur over de Wtb: onder andere P.J. Dortmond, Hoe eenvoudig is een

beleggingsfonds, Financiering en Aansprakelijkheid. Serie Onderneming en recht, deel 1, Tjeenk
Willink, Zwolle, 1994. p. 63-67: K. Frielink, Wat is een beleggingsfonds in de zin van de Wet
toezicht beleggingsinstellingen?, Onderneming en Effecten. Serie Onderneming en Recht, deel
13, Tjeenk Willink,  1998, p. 293-305; M.E.J. Klompt, Toezicht op beleggingsinstellingen, Bank-
en Effectenbedrijf.december 1990.p.29-33-,M.E.J .Klomp€. Wet toezicht beleggingsinstellingen.
NIBE-Bankjuridische reeks, nr. 12,1992; M.E.J. Klompt en H.W.R. Weststrate, Beleggingsfond-
sen:  eigendomsverhoudingen en afgescheiden vermogen, NK maart  1996,  p.  81-85; S. Perrick,
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specialis ten opzichte van artikel 3 Wte 1995 dat ziet op de aanbieding (bij uitgifte)
van effecten (waaronder deelnemingsrechten in een beleggingsinstelling) in of
vanuit Nederland buiten een besloten kring en het schriftelijk aankondigen van
een dergelijke aanbieding. De kernbepaling is artikel 4 lid 1 Wtb dat een verbod
bevat om

'in of vanuit Nederland buiten een besloten kring gelden of andere goederen
ter deelneming in een beleggingsinstelling waaraan geen vergunning is verleend,
te vragen of te verkrijgen dan wel rechten van deelneming in een dergelijke
beleggingsinstelling aan te bieden.'

Onder deze verbodsbepalingen vallen derhalve twee handelingen:  ( 1)  het  in  of
vanuit Nederland buiten een besloten kring vragen of verkrijgen van gelden of
andere goederen ter collectieve belegging in een (op te richten) beleggingsinstelling
en (2) het in of vanuit Nederland buiten een besloten kring aanbieden van rechten

van deelneming in een beleggingsinstelling door de beleggingsinstelling zelf of
door een ander dan de beleggingsinstelling in kwestie.385 Het vragen of verkrijgen
van gelden of andere goederen in een beleggingsinstelling (eerste handeling) gaat
meestal gepaard met het door die beleggingsinstelling aanbieden van deelnemings-
rechten (tweede handeling). Bij het verrichten van een van deze handelingen is
het derhalve van belang na te gaan of (1) de aanbieding plaatsvindt in of vanuit
Nederland, (2) de aanbieding buiten een besloten kring plaatsvindt en (3) de
instelling in kwestie een beleggingsinstelling is in de zin van de Wtb. In hoofdstuk
1  is reeds op de begrippen 'aanbieding',  'in of vanuit Nederland', 'besloten kring'
en 'beleggingsinstelling' ingegaan.

De tekst van artikel 4 Wtb is zodanig geformuleerd dat het verbod op het eerste
gezicht pas van toepassing lijkt te zijn wanneer er al een beleggingsinstelling is.
De voorfase - precontractuele fase bij een beleggingsfonds en de oprichtingsfase
bij een beleggingsmaatschappij - lijkt daardoor buiten de reikwijdte van het verbod
te vallen. Dat 'het vragen of verkrijgen van goederen ter deelneming in een

Enige opmerkingen naar aanleiding van het ontwerp Wet toezicht beleggingsinstellingen, NV.
juti/augustus  1990, p.  192- 196. S. Perrick, Wet Toezicht Beleggingsinstellingen, Effecten, Bank-
en Effectenrecht, nr. 12, Kluwer, Deventer,  1991, p. 71-87; S. Perrick, Het beleggingsfonds
en de stichting, Stichting & Vereniging, 1993, p. 117-120; S. Perrick, Capita selecta beleggingsin-
stellingen, Ontwikkelingen in het elfectenverkeersrecht. Serie Monografieen vanwege het Van
der Heijden Instituut, deel 50. Kluwer, Deventer, 1996, p. 31-47; H.L.M. Rek, De Wet toezicht
beleggingsinstellingen in de praktijk, TV'VS, december 1994, p. 321 -325.

385    Kamerstukken Il 1988-1989, 21  127, nr. 3, p. 16. Onder 'aanbieden' in de zin van artikel 4 lid
1 Wtb lijkt DNB ook het 'bemiddelen' in deelnemingsrechten te verstaan, althans die indruk
wordt gewekt in Bijlage XIII bij FR 'Bemiddeling in beleggingsinstellingen'. Strikt genomen
staat de wettekst een dermate ruime interpretatie niet toe. Vergelijk in dit verband ook artikel
82 lid 1 Wtk 1992 (zie hoofdstuk 4 § 3.1) waar het verbod (om opvorderbare gelden aan te trekken
van het publiek) zich expliciet uitstrekt tot bemiddeling.
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beleggingsinstelling' in artikel 4 lid  1 Wtb de oprichtingsfase omvat blijkt ook
uit de vrijstelling voor beleggingsclubs (zie § 3.1.2.4) en uit de Circulaire van DNB
inzake marktonderzoek voorafgaand aan de vergunningaanvraag (zie § 3.2). Met
andere woorden, wanneer een klein aantal initiatiefnemers die gee,1 juridisch

objectiveerbare relatie met elkaar hebben, overgaan tot oprichting van en deel-
neming in een beleggingsinstelling, is dat een handeling die onder artikel 4 lid 1
Wtb valt. Perrick stelt dat door een 'enghartige' toepassing van het besloten kring-
criterium zelfs het bestaan van een besloten kring tussen de toekomstige houders

van deelnemingsrechten niet voldoende is om buiten de reikwijdte van het verbod
in de oprichtingsfase te vallen, omdat vereist is dat tussen de beleggingsinstelling
en de houders van de deelnemingsrechten een besloten kring aanwezig is. Hij vraagt
zich dan ook af of aan deze eis wel ooit voldaan kan worden.386 Ik meen dat aan
deze eis niet voldaan hoeft te worden, omdat deze eis niet gesteld wordt. iz7 Wanneer
na oprichting van een besloten - in de betekenis van opgericht door personen die
behoren tot een besloten kring - beleggingsinstelling vervolgens nieuwe388

deelnemingsrechten aangeboden worden buiten een besloten kring is artikel 4 lid
1 Wtb uiteraard wel van toepassing op die aanbieding en zal de beleggingsinstelling
een vergunning moeten hebben, tenzij een vrijstelling van toepassing is.

3.1 Vergunningplicht

Zodra in of vanuit Nederland buiten een besloten kring (a) gelden of andere

goederen ter deelneming in een (op te richten) beleggingsinstelling worden gevraagd
of verkregen of (b) deelnemingsrechten in een beleggingsinstelling worden

aangeboden, moet de beleggingsinstelling in kwestie over een vergunning van DNB
beschikken. Op deze vergunningplicht zijn enkele uitzonderingen van toepassing
en gelden enkele vrijstellingen.

3.1.1 Uitzonderingen op de vergunningplicht

De Wtb bevat twee uitzonderingen op de vergunningplicht. De eerste uitzondering
betreft een buitenlandse beleggingsinstelling die een zogenaamde icbe (instelling

386    S. Perrick, Capita selecta beleggingsinstellingen. Ontwikkelingen in het effectenverkeersrecht. Serie
Monografieen vanwege het Van der Heijden Instituut. decl 50. Kluwer, Deventer, 1996, p. 32/33.

387    Zie ook Kamerstukken 11 1988-1989,21 127. nr. 3, p. 5.
388   Zie ook M.E.J. Klompt, Wet toezicht beleggingsinstellingen, NIBE-Bankjuridische reeks, nr. 12.

1992, p. 21.
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voor collectieve belegging in effecten) met een Europees paspoort is.389 Van een
dergelijke instelling is sprake indien
1        het statutaire of reglementaire doel uitsluitend is het beleggen in effecten 390

met toepassing van het beginsel van risicospreiding;
2      de deelnemingsrechten op verzoek van de deelnemer ten laste van de activa

rechtstreeks of middellijk worden ingekocht of terugbetaald ('open-end');
en

3     de zetel of, wanneer het een beleggingsfonds betreft, die van de beheerder
gelegen is in een EU/EER-staat die uitvoering heeft gegeven aan de icbe-
richtlijn.

Voorwaarde voor toepasselijkheid van de uitzondering is dat de icbe zich bij DNB
heeft aangemeld ('notificatie') onder overlegging van een aantal in de Nederlandse
ma 139

1 gestelde bescheiden, zoals een verklaring van de toezichthouder van het
land van herkomst dat de instelling voldoet aan de icbe-richtlijn, de statuten of
het reglement, het prospectus, gegevens over onder meer de beoogde wijze van
informatieverschaffing aan de beleggers en de (half)jaarcijfers. Bovendien dient
de icbe de nodige maatregelen te treffen 'opdat wordt zorggedragen voor de
uitkeringen op, de inkoop van of terugbetaling op de rechten van deelneming in
Nederland'. De laatste voorwaarde betekent in de praktijk dat DNB  als eis stelt
dat de icbe een vertegenwoordiger in Nederland heeft. Hoewel DNB geen

392

specifieke eisen stelt aan de vertegenwoordiger, dient de vertegenwoordiger wel
in de Nederlandse taal schriftelijk of telefonisch informatie te kunnen verstrekken

389    Artikel 4 lid 2 sub a Wtb jo artikel 17 Wtb jo artikel 6 lid 1 sub a en sub b Wtb. De bepalingen
met betrekking tot icbe's komen voort uit Richtlijn 85/611/EEG (vindplaats: zie hoofdstuk 1
noot  37).  Zie ook het Voorstel tot wijziging van Richtlijn 85/611/EEG  met  het oog op de
reglementering van beheermaatschappijen en vereenvoudigde prospectussen (PbEG, C 272 van
I september 1998, p. 7 e.v.).

390   Zie ook het Voorstel tot wijziging van Richtlijn 85/611/EEG dat een uitbreiding behelst van
de instrumenten waarin een icbe mag beleggen (PbEG, C 280,9 september 1998, p. 6 e.v.).

391    Artikel 17 lid 3 Wtb. De verplichting voor een icbe met Europees paspoort om de bescheiden
in de Nederlandse taal te verspreiden komt voort uit de icbe-richtlijn (artikel 47). Voor niet onder
de kbe-richtlijn vallende beleggingsinstellingen geldt de Nederlandse taaleis niet. Blijkens Wtb-
actueei augustus  1999/VI  staat  DNB  weI  toe  dat  regelmatig  terugkerende documenten,  zoals

(half)jaarverslagen, die in het Engels zijn opgesteld niet wordt overgegaan tot een vertaling in
de Nederlandse taal aangezien 'in de praktijk blijkt dat Nederlandse beleggers geen moeite hebben
met het lezen van documenten in de Engelse taal'. De documenten dienen echter alsnog te worden
vertaald 'indien (potentiele) deelnemers hierom verzoeken. aangezien het hun wettelijk recht
is de documenten in het Nederlands te ontvangen.'

392 Zie Circulaire van DNB inzake het buitenlandbeleid. Bij de notificatie moeten de gegevens van
de vertegenwoordiger in Nederland vermeld worden. De vertegenwoordiger wordt ook in het
Wtb-register ingeschreven. Het sluiten van een (schriftelijke) overeenkomst tussen de icbe en
de vertegenwoordiger is niet verplicht. maar zal - gelet op de aan de vertegenwoordiger te betalen
provisie - meestal wei (in schriftelijke vorm) gesloten worden.
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over de icbe en over de rechten van de participanten.393 Bedacht moet worden dat
een vertegenwoordiger zeer waarschijnlijk onder de omschrijving van
effectenbemiddelaar in de zin van de Wte 1995 zal vallen en over een vergunning
op grond van de Wte  1995 zal moeten beschikken tenzij een uitzondering of een
vrijstelling van toepassing is (zie hoofdstuk 3).

Twee maanden na de aanmelding bij DNB mogen de deelnemingsrechten
in de icbe in Nederland worden aangeboden, tenzij DNB voor die tijd zich tegen

verhandeling van de deelnemingsrechten heeft verzet. De tekst van de394

uitzondering is zodanig geredigeerd dat de uitzondering alleen van toepassing lijkt
in de situatie dat de bij DNB aangemelde buitenlandse icbe zelf de aanbieder is. 395

Aangenomen mag worden dat de uitzondering ook van toepassing is, indien anderen
dan de icbe in kwestie, bijvoorbeeld de houders van de deelnemingsrechten (de
deelnemers), de deelnemingsrechten in of vanuit Nederland buiten een besloten
kring aanbieden, mits uiteraard de icbe in kwestie zich bij DNB heeft aangemeld.396

Een andere interpretatie zou tot gevolg hebben dat alleen particulieren (zie hierna)
de deelnemingsrechten in die icbe buiten een besloten kring zouden mogen
aanbieden.

De tweede uitzondering ziet op de particuliere belegger. Het aanbieden in
of vanuit Nederland buiten een besloten kring van deelnemingsrechten in een
beleggingsinstelling die niet over een vergunning beschikt is toegestaan indien
de aanbieding geschiedt door 'natuurlijke personen anders dan in de uitoefening
van hun beroep of bedrijf. Hoewel in de toelichting niet nader ingegaan wordt,397

op de reden voor deze wettelijke uitzondering, neem ik aan dat de wetgever met

393 Wtb-actueel augustus  1999/VI.

394   Artikel 17 lid 4 Wtb bepaalt dat DNB in twee gevallen de aanbieding in Nederland van de
deelnemingsrechten  in  de  icbe kan verbieden:  ( 1) de voornemens  van  de  icbe met betrekking
tot de verspreiding van informatie, verhandeling van, uitkering en inkoop van of terugbetaling
op deelnemingsrechten zijn niet in overeenstemming met de Nederlandse wet (bijvoorbeeld de
Colportagewet, bepalingen omtrent misleidende reclame) en (2) de beoogde wijze van
verhandeling van de deelnemingsrechten in de icbe is in strijd met de Nederlandse wettelijke
bepalingen die betrekking hebben op andere gebieden dan het gebied dat door de icbe-richtlijn
bestreken wordt (bijvoorbeeld gebruik van voorwetenschap).

395 De tekst van de uitzondering luidt: 'Het verbod (..) is niet van toepassing op: a) de beleggingsin-
stelling als bedoeld in (..)'. Doordat de tekst niet luidt: 'Het verbod (..) is niet van toepassing:
a) met betrekking tot rechten van deelneming in een beleggingsinstelling als bedoeld in (..)' lijkt
het alsof alleen de beleggingsinstelling zelf onder de uitzondering valt.

396     Steun voor deze opvatting is de vinden in de Memorie van Toelichting (Kamerstukken U  1988-
1989, 21  127, nr. 3, p. 16). Na de opmerking dat de verbodsbepaling van artikel 4 lid 1 van
toepassing is op beleggingsinstellingen, alsmede op ieder ander die deelnemingsrechten aanbiedt,
wordt gesteld 'Uitzondering hierop vormt de in het tweede lid, onder a, genoemde deelneming
in  icbe's uit andere Lid-Staten (..)'. Deze toelichting geeft mijns inziens weer wat in de wettekst
had moeten staan, namelijk dat de uitzondering ziet op de deelnemingsrechten in icbe's en niet
uitsluitend op de icbe's zelf.

397 Artikel 4 lid 2 sub b Wtb.
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de uitzondering heeft willen voorkomen dat particulieren hun deelnemingsrechten
niet meer zouden kunnen aanbieden nadat DNB de vergunning van de beleggingsin-
stelling heeft ingetrokken of indien een van de vergunningplicht vrijgestelde
beleggingsinstelling de vrijstellingsvoorwaarden overtreedt en daardoor vergunning-
plichtig is geworden.398 Wanneer deze uitzondering inderdaad in de wet is
opgenomen met het oog op die situaties, was het mijns inziens vanuit het oogpunt
van beleggersbescherming beter geweest indien de uitzondering beperkt was tot
de aanbieding door een particulier aan de desbetreffende beleggingsinstelling. Op
grond van de tekst van artikel 4 lid 2 sub b Wtb mogen particulieren aan een ieder
(blijven) aanbieden, dus ook aan andere particulieren, terwijl de beleggingsinstelling
niet meer onder toezicht staat en waarschijnlijk ook niet (meer) voldoet aan de
informatieverplichtingen die voor de beleggers nu juist van belang is.

3.1.2 Generieke prijstellingen van de vergunningplicht

De minister van financien heeft de bevoegdheid generieke vrijstellingen te verlenen.

Bij ministeriele regeling zijn drie generieke vrijstellingen verleend. 399 Het gaat
om (1) aanbiedingen aan uitsluitend professionele beleggers of marktpartijen, (2)
bepaalde participatiemaatschappijen, (3) instellingen die wel collectief beleggen,
maar dit niet als hoofdactiviteit hebben en (4) 'beleggingsclubs'. Opgemerkt zij
dat alleen de eerste soort aanbiedingen (gedeeltelijk)400 onder de Wte 1995 is
vrijgesteld (zie § 4.1.2.1).

398 Zie in dit verband ook Bijlage XIII bij het FR AEX.

399       Artikel  14 Wtb jo Regeling van 9 oktober  1990 tot uitvoering van artikel  14  van de Wet toezicht
beleggingsinstellingen (Staatscourant 1990/198), gewijzigd op 30 juli 1998 (Staatscourant
1998/146).

400 Doordat de inhoud van het begrip 'professionele belegger' in de zin van de Wtb ruimer is dan die

in de zin van de Wte 1995 (zie hoofdstuk 1  § 8.1. en § 8.2) kan alleen van de 'professionele'-vrijstelling
onder beide wetten gebruik gemaakt worden indien uitgegaan wordt van professionele beleggers in
de zin van artikel 3 Wte 1995 (zie ook § 4.1.2.1).
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3.1.2.1      Professionele marktpartijen

Indien gelden of andere goederen ter collectieve belegging uitsluitend401 worden

gevraagd aan of verkregen van professionele beleggers of indien een beleggingsin-
stelling haar deelnemingsrechten uitsluitend aanbiedt aan professionele beleggers,
is de beleggingsinstelling vrijgesteld van de vergunningplicht. Het begrip
'professionele belegger of marktpartij' is voor de toepassing van de vrijstelling
zeer ruim doordat niet vereist is dat betrokkenen handelen of beleggen in ejIecte,1
maar in beleggingsobjecten (zie hoofdstuk 1 § 8.2). De vrijstelling betekent niet
alleen dat de beleggingsinstelling geen vergunning nodig heeft, maar ook dat de
professionele belegger die de deelnemingsrechten van de (van de vergunningplicht
vrijgestelde) beleggingsinstelling verkregen heeft, aan dezelfde beperking gebonden
is. Met andere woorden, professionele beleggers mogen de deelnemingsrechten
uitsluitend aan andere professionele beleggers aanbieden. Hoewel de vrij-
stellingsregeling niet als eis stelt dat een zogenaamde selling restriction in het

prospectus wordt opgenomen, wordt deze eis uit controle-overwegingen door DNB
wel gesteld.402 Opgemerkt zij dat beleggingsinstellingen die van deze vrijstelling
gebruik willen maken, niet voor een beursnotering aan de AEX-Effectenbeurs in
aanmerking komen. Het FR staat beperking van de handel in beursgenoteerde
effecten (deelnemingsrechten) tot de interprofessionele handel niet toe. 403

401     H.L.M. Rek, De Wet toezicht beleggingsintellingen in de praktijk, TV'l/S, december 1994, p
324, wijst op het feit dat op grond van de letterlijke tekst van de vrijstelling een aanbieding vanuit
het buitenland aan het buitenlands publiek, maar wat Nederland betreft uitsluitend aan
professionele beleggers niet onder de vrijstelling zou vallen. Zoals hij in zijn artikel aangeeft,
huldigt DNB het standpunt dat de vrijstelling weI van toepassing is. mits de deelnemingsrechten
in Nederland uitsluitend aan professionele beleggers worden aangeboden en mits in het buitenland
de ter plaatse geldende regels voor aanbiedingen aan het publiek worden nageleefd. De laatste
voorwaarde lijkt mij een voorwaarde die de territoriale reikwijdte van de Wtb overschrijdt. Het
gaat hier immers om buitenlandse beleggingsinstellingen die vanuit het buitenland in Nederland
aanbieden en niet om Nederlandse beleggingsinstellingen die altijd onder het begrip 'in of vanuit'
Nederland vallen. Vergelijk ook het standpunt van de STE (in het kader van de Wte  1995) ten
aanzien van aanbiedingen vanuit het buitenland in Nederland (zie hoofdstuk 1 § 6.4.2).

402   Zie Wtb akfueel, januari 1996/IV. Vergelijk de krachtens de Wte 1995 gegeven generieke
vrijstelling van de prospectusplicht voor aanbiedingen in of vanuit Nederland buiten een besloten

kring van effecten aan professionele beleggers (§ 4.1.2.1) waar wei expliciet de eis gesteld wordt
een selling restriction op te nemen. Zie over de civielrechtelijke gevolgen van verkoop in strijd
met de selling restriction hoofdstuk 4 § 3.2.1.2.

403      Zie ook  WTB akrueel, januari 1996/IV.  Op een aantal andere effectenbeurzen, bijvoorbeeld
Londen en Luxemburg, is notering van participaties waarop een selling restriction van toepassing
is wei mogelijk.
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3.1.2.2 Participatiemaatschappijen

Een generieke vrijstelling geldt ook voor particuliere participatiemaatschappijen
(ppm' s) die ingevolge de Garantieregeling Particuliere Participatiemaatschappijen
1981404 zijn erkend. De gedachte die aan deze vrijstelling ten grondslag ligt, is in
de toelichting bij de Wtb aangegeven:

'Er is een fijne scheidslijn tussen ppm's en beleggingsmaatschappijen: beide
hebben als activiteit het verschaffen van vermogen en het aan hun aandeelhou-
ders de mogelijkheid bieden om in de opbrengsten te delen. Evenwel is er sprake

van een verschil omdat het accent bij ppm's op de eerste en bij beleggingsmaat-
schappijen op de tweede activiteit ligt. Door de ruime definitie van
beleggingsinstelling kan worden gesteld dat ook ppm' s daaronder, en dus onder
de Wtb vallen. Gegeven het verschil in doelstellingen lijkt het niet wenselijk
deze ppm's aan de Wtb te onderwerpen. De reden dat alleen particuliere
participatiemaatschappijen die een erkenning hebben verkregen op grond van
de garantieregeling 1981 van de Wtb zullen worden vrijgesteld, is dat deze
participatiemaatschappijen aan bepaalde eisen dienen te voldoen om voor een

erkenning in aanmerking te komen. Zo dienen onder andere de aandeelhouders
van een particuliere participatiemaatschappij bij de toezichthouder te worden

aangemeld en goedgekeurd.
,405

Doordat deze vrijstelling kennelijk geen praktische betekenis (meer) heeft, is door
DNB een aantal criteria geformuleerd waaraan een participatiemaatschappij getoetst
wordt teneinde te bepalen of de participatiemaatschappij weI een beleggingsin-

stelling in de zin van de Wtb is. De betrokkenheid van de participatiemaatschappij
bij de participatie is de bepalende factor. Indien
1      de aandelen van de ondernemingen waarin wordt geparticipeerd moeilijk of

in het geheel niet bij het publiek te plaatsen zijn; en
2       in de participatieovereenkomst is vastgelegd dat (a) de participaties voor een

langere termijn (vijf a tien jaar) worden genomen en de beeindiging daarvan

plaatsvindt in overleg met de onderneming in kwestie en (b) de participatie-
maatschappij begeleiding bedingt van of aanbiedt aan het bestuur van de

onderneming waarin geparticipeerd wordt, is de participatiemaatschappij geen
beleggingsinstelling in de zin van de Wtb.

406

404 De Garantieregeling Particuliere Participatiemaatschappijen 1981 is met ingang van i april 1994

vervangen door het vrijwel gelijkluidende Besluit Particuliere Participatiemaatschappijen
(Staatsblad 1994/318: Staatsi·ourant van  12 april 1994 en 17 mei 1994).

405    Kamerstukken 11 1988-1989. 21  127, nr. 3, p. 2 1.
406 Wtb actueel V. juni 1998. Ppm's zijn wel instellingen die beroeps- of bedrijfsmatig beleggen

in effecten en behoren derhalve wei tot de categorie 'professionele beleggers'. mijns inziens

ook indien zij op basis van de door DNB ontwikkelde criteria niet aangemerkt worden als een
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3.1.2.3     Collectief beleggen geen hoofdactiviteit

Indien de hoofdactiviteit van de beleggingsinstelling een andere is dan collectief
beleggen (namelijk ondernemen) geldt eveneens een vrijstelling van de vergunning-

4()7plicht. Teneinde te bepalen wanneer collectief beleggen geen hoofdactiviteit
is, zijn twee (cumulatief van toepassing zijnde) criteria gesteld: (1) het balanstotaal
van de instellling bestaat voor minder dan 50% uit beleggingen en (2) minder dan
50% van de totaal gerealiseerde opbrengsten komt voort uit beleggingen. De twee
criteria 'worden bepaald ongeacht de presentatie in de jaarrekening en vastgesteld
per balansdatum einde boekjaar.' Blijkens de toelichting is met name gedacht aan
de onroerend zaak sector, waar zich afbakeningsproblemen tussen beleggen en
ondernemen voordoen (instellingen die naast beleggingsactiviteiten ook bouw-
en projectontwikkelingsactiviteiten verrichten). De toelichting gaat dan ook 'ter
bepaling van de gedachte' nader in op het onderscheid tussen beleggen en onderne-
men in deze sector. Beleggen in onroerende zaken is het verwerven en het beheren
van de onroerende zaak, waarbij het beheer, kort weergegeven, de volgende twee
aspecten omvat  (1) het verzorgen en instandhouden van inkomsten  uit de belegging
door verhuur (inclusief lease) aan derden (niet zijnde concernmaatschappijen) en
(2) het instandhouden van de waarde van de belegging. Onder beheer vallen
uitgaven voor het aantrekken van huurders, incasseren van huurpenningen, onder-
houd, reparatie en verzekering van de onroerende zaak. Uitbreiding van of verande-

ring aan de onroerende zaak waarin is belegd, wordt ook aangemerkt als beleggen
mits het gedaan wordt met het oog op het beheer. In alle andere gevallen gaat het
om ondernemen. Een belangrijke aanwijzing dat sprake is van ondernemen en niet
van beleggen in onroerende zaken is, zo stelt de toelichting, het binnen een korte
periode kopen en afstoten van onroerende zaken.

In de praktijk zal moeten blijken of toepassing van de vrijstellingscriteria
op problemen stuit. Zoals altijd wanneer bepaalde limieten gesteld worden voor
toepasselijkheid van een bepaalde regeling, bestaat ook hier de mogelijkheid dat
het ene jaar niet en het andere jaar wel een of beide limieten overschreden wordt.
Met name het voldoen aan de eis dat de revenuen uit de beleggingen minder dan
50% van de totaal gerealiseerde opbrengsten bedragen kan in een jaar dat geken-
merkt wordt door bijzonder gunstige marktomstandigheden ten aanzien van de
beleggingen, terwijl de ondernemingsactiviteiten in datzelfde jaar bijzonder slecht
uitvallen, wellicht een probleem opleveren.

beleggingsinstelling in de zin van de Wtb.
407    Artikel 2a van de gewijzigde Regeling van 9 oktober 1990 tot uitvoering van artikel 14 van de

Wet toezicht beleggingsinstellingen (Staatscourant 5 augustus 1998), besproken in V&0

september 1998, p. 90/91.
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3.1.2.4 Beleggingsclubs

Kleine particuliere initiatieven waarbij tussen de deelnemers geen juridisch
objectiveerbare relatie bestaat, maar waarbij het aantal deelnemers en de in te leggen
bedragen beperkt zijn, zijn vrijgesteld van de vergunningplicht.408 De criteria om
voor deze vrijstelling in aanmerking te komen zijn (1) deelname van maximaal
25 natuurlijke personen, (2) maximale inleg van f 20.000,- per deelnemer, (3) de
gelden/goederen of de rechten van deelneming worden niet gevraagd respectievelijk
aangeboden door professionele marktpartijen zoals banken, effectenbemiddelaars
en institutionele beleggers en (4) de beleggingsinstelling gaat geen verplichtingen
aan waardoor een plicht tot bijdragen kan ontstaan (bijvoorbeeld doordat opties
geschreven worden zonder dat voldoende dekking aanwezig is). Hoewel tot de
invoering van de onderhavige vrijstelling het bedrag van de inbreng niet bepalend
was voor de vraag of de inleggers belang hebben bij de bescherming (met name
in de vorm van informatievoorziening)409 die de Wtb beoogt te bieden, is dit
uitgangspunt, althans wanneer het gaat om bedragen tot f 20.000,-, verlaten. Door
het stellen van eisen ten aanzien van het maximum aantal deelnemers is blijkens
de toelichting de bescherming van de Wtb niet nodig, omdat de beperkte omvang

waarborgt dat de deelnemers inzicht hebben in (de uitvoering van) het beleggingsbe-
leid, de 'bestuurders' kunnen controleren en ook over voldoende informatie kunnen
beschikken.

3.2 Marktonderzoek voorafgaand aan vergunningaanvraag

Soms bestaat de behoefte om voordat een vergunning bij DNB aangevraagd wordt,
een marktonderzoek uit te voeren teneinde de belangstelling voor een bepaald
beleggingsproduct te peilen. Met het oog op de bescherming van potentiele
beleggers heeft DNB enkele voorwaarden opgesteld waaraan een (op te richten)
beleggingsinstelling in de fase voorafgaand aan de vergunningaanvraag dient te
voldoen:10 Edn van die voorwaarden is dat in presentaties, (telefonische) enquetes

en publicaties die in het kader van een marktonderzoek worden gehouden
respectievelijk aan het publiek worden aangeboden, aangegeven wordt dat nog
geen vergunning van DNB is verkregen. Bovendien mogen geen (concepten van)
prospectussen of voorwaarden worden uitgereikt. De reden voor dit verbod is te
voorkomen dat verschillende versies in omloop worden gebracht. Het is namelijk

408 Artikel 2b van de gewijzigde Regeling van 9 oktober  1990 tot uitvoering van artikel  14 van de Wet

toezicht beleggingsinstellingen (Staatscourant 20 mei 1999), besproken in TvE, 1999, p. 69.
409 Het gaat om informatieverplichtingen die er voor moeten zorgen dat de belegger/geldgever op basis

van juiste en voldoende informatie een goede inschatting kan (blijven) maken van het door hem te
lopen risico (Kamerstukken /7 1988-1989,21  127. nr. 3, p.  12).

410 Zie Circulaire van DNB van 14 mei 1992.
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geenszins uitgesloten dat in het kader van de - na het marktonderzoek plaatsvinden-
de - vergunningprocedure op instigatie van DNB wijzigingen in de desbetreffende
stukken moeten worden aangebracht. Opmerkelijk is dat het buitenlandse
beleggingsinstellingen die niet in het Wtb-register staan ingeschreven wel is
toegestaan hun prospectus in media weer te geven mits er geen inschrijvingsmoge-
lijkheden worden getoond.

411

De vraag kan gesteld worden of de in de 'marktonderzoek'-circulaire van
DNB toegestane activiteiten niet activiteiten zijn die tevens of uitsluitend onder
de Wte 1995 vallen (zie hoofdstuk 1 § 6.3.2). Marktonderzoek kan, afhankelijk
van de modaliteiten van het marktonderzoek, mijns inziens gezien worden als een
vorm van het in het vooruitzicht stellen van een aanbieding bij uitgifte van effecten,
in casu van deelnemingsrechten in een beleggingsinstelling. In tegenstelling tot
artikel  3  lid  1  Wte 1995 omvat het verbod van artikel 4 lid  1 Wtb strikt genomen
niet het in advertenties of documenten in het vooruitzicht stellen van een aanbieding
buiten besloten kring van deelnemingsrechten in een beleggingsinstelling.412
Aangezien deelnemingsrechten in een beleggingsinstelling tevens effecten zijn
in de zin van de Wte  1995 is het in advertenties of documenten in het vooruitzicht
stellen van een aanbieding van deelnemingsrechten op grond van artikel 3 lid 1
Wte 1995 verboden indien in de advertenties en documenten niet vermeld wordt
dat, waar en wanneer een prospectus algemeen verkrijgbaar gesteld wordt.413 Van
dit verbod is uitgezonderd de situatie dat de schriftelijke aankondiging betrekking
heeft op deelnemingsrechten in een beleggingsinstelling die in het Wtb-register
staat ingeschreven, terwijl een vrijstelling van het verbod geldt voor de

414

schriftelijke aankondiging van deelnemingsrechten in een beleggingsinstelling die
van de Wtb-vergunningplicht is vrijgesteld omdat de deelnemingsrechten uitsluitend
aan professionele beleggers worden aangeboden (zie § 4.1.2.1). Beide situaties
doen zich hier niet voor. Het gaat hier om marktonderzoek waarvan de resultaten
ook zodanig kunnen zijn dat de beleggingsinstelling niet wordt opgericht en dat
derhalve ook geen vergunning gevraagd zal worden. Aan het Wte-vereiste dat in
de schriftelijke aankondigingen vermeld wordt dat, waar en wanneer een prospectus
algemeen verkrijgbaar gesteld wordt zal dan ook geen gevolg gegeven worden
hetgeen betekent dat de aankondiging in dat opzicht misleidend is. Bij het redigeren

411 Zie P. Klemann, Beleidsregels media Wet toezicht beleggingsinstellingen. V&0. 1999. p.  105 alsmede

hoofdstuk 1 § 6.4.2.
412      Vergelijk ook arrest Hoge Raad van 1 juni 1999 (JOR 1999/203 m.nt. Grundmann-van de Kroll waarin

als cassatiemiddel was aangevoerd dat het hof ten onrechte niet beslist had op het verweer inhoudend
dat het plaatsen van een advertentie in een landelijk dagblad waarin melding gemaakt wordt van het
feit dat na enige tijd deelname aan een beleggingsinstelling opengesteld zal worden en dat
belangstellenden informatie kunnen opvragen. geen aanbieding is in de zin van de Wtb. Op dit
cassatiemiddel hoefde de Hoge Raad echter niet in te gaan.

413 Zie artikel 3 lid 2 subc Wte 1995 joartike14 Bte 1995.
414 Zie artikel 3 lid 1 jo artikel 3 lid 2 sub d Wte 1995.
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van de desbetreffende bepalingen is mijns inziens niet aan deze (onbedoelde)
samenloop tussen Wtb  en  Wte 1995 gedacht.  Ik ga er van uit dat in het kader van
marktonderzoek voorafgaand aan de vergunningaanvraag volstaan mag worden
met naleving van de in de Circulaire van DNB neergelegde voorschriften.

3.3 Vergunningvereisten

De vergunningvereisten verschillen al naar gelang de beleggingsinstelling (1) een
beleggingsmaatschappij, (2) een beleggingsfonds of (3) een instelling voor
collectieve belegging in effecten (icbe) is. Een Nederlandse icbe is een beleggings-
instelling:

a) waarvan het statutaire of reglementaire doel uitsluitend is het beleggen in
effecten415 met toepassing van het beginsel van risicospreiding;
b) waarvan de rechten van deelneming op verzoek van de deelnemer ten taste
van de activa rechtstreeks of middellijk worden ingekocht of terugbetaald ('open
end' kapitalisatie),416 en
c) waarvan de zetel of, wanneer het een beleggingsfonds betreft, die van de
beheerder in Nederland is gelegen.

417

De systematiek van de vergunningvereisten is aldus, dat de 'kern'-eisen, zoals

neergelegd in artikel 5 Wtb en nader uitgewerkt in het Besluit toezicht beleggingsin-
stellingen (Btb), voor elke categorie beleggingsinstellingen gelden en dat
aanvullende eisen van toepassing zijn op een beleggingsfonds en op een icbe. De
'kern'-eisen waaraan een beleggingsinstelling moet voldoen zijn die inzake (1)
deskundigheid en betrouwbaarheid, (2) financiele waarborgen, (3) bedrijfsvoering
en (4) aan het publiek te verstrekken informatie.418 Heeft de beleggingsinstelling
tevens een bewaarder, hetgeen voor een beleggingsmaatschappij en een beursgeno-
teerde icbe-nnaatschappij niet verplicht is, worden dezelfde eisen aan de419

bewaarder gesteld. Daarnaast geldt dat als bewaarder slechts mag optreden een
rechtspersoon die in belangrijke mate zijn bedrijf maakt van het bewaren en
administreren van beleggingsobjecten ten behoeve van derden.420

415 De omschrijving van effecten in de Wtb (artikel  1  sub g) komt overeen met de omschrijving
van effecten in de Wte 1995 (artikel  1  sub a). De Europese Commissie heeft een voorstel tot
wijziging van de icbe-richtlijn (Richtlijn 85/611/EEG) ingediend dat een uitbreiding behelst
van de instrumenten waarin een icbe mag beleggen (PbEG, C 280,9 september 1998. p. 6 e.v.).

416 Zie noot 466.

417 Artikel 6 lid 1 Wtb.

418 Artikel 5 lid 1 Wtb.

419     Artikel 6 lid 5 Wtb jo artikel 9 Btb.
420 Artikel 9 Wtb.
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421Behalve de hiervoor genoemde 'kern'-eisen geldt voor een beleggingsfonds
onder meer de verplichting om zowel een beheerder als een bewaarder te hebben.
De beheerder moet een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid zijn. De
activa van het beleggingsfonds moet in bewaring worden gegeven bij een van de
beheerder onafhankelijke422 (rechtspersoonlijkheid bezittende) bewaarder en worden

afgescheiden van het vermogen van de beheerder, van de bewaarder en van elke
natuurlijke persoon of andere rechtspersoon.423 Zie over de problematiek van de
vereiste vermogensscheiding: hoofdstuk 1 § 6.5.3 e.v. De aanvullende eisen voor

een beleggingsfonds zijn, evenals de 'kern'-eisen, nader uitgewerkt in het Btb.
De aanvullende eisen voor een Nederlandse icbe zijn dat (1) het hoofdkantoor van
de icbe-beleggingsmaatschappij dan wel van de beheerder indien de icbe een
beleggingsfonds is, in Nederland is gelegen, (2) de werkzaamheden van de
beheerder van het icbe-beleggingsfonds beperkt zijn tot het beheer van beleggingsin-
stellingen, (3) de icbe geen andere werkzaamheden vervult dan het beleggen in
effecten met het beginsel van risicospreiding en het voeren van een open-end beleid,
(4) de activa in beginse1424 in bewaring worden gegeven bij een van de icbe
onafhankelijke bewaarder en (5) de bewaarder van de icbe zijn zetel in een EU/EER-
staat en een vestiging in Nederland heeft. Ook voor de icbe geldt dat de425

aanvullende eisen nader zijn uitgewerkt in het Btb. De icbe-status - die dus alleen

mogelijk is voor beleggingsinstellingen die beleggen in effecten - impliceert dat
de vergunning tevens functioneert als een Europees paspoort waardoor de instelling
in andere EU/EER-staten geen nieuwe vergunning behoeft aan te vragen.

In de volgende paragrafen zal alleen op de 'kern'-eisen voor het verkrijgen
en houden van een vergunning worden ingegaan. In § 3.4.2 zal kort stilgestaan
worden bij het 'buitenland-beleid' dat DNB ontwikkeld heeft ten aanzien van

(aanbiedingen in Nederland van deelnemingsrechten in) buitenlandse beleggingsin-
stellingen.

421 Ten aanzien van een beleggingsfonds zijn de bepalingen bij of krachtens de Wtb gericht tot de
beheerder (zie artikel 3 Wtb).

422 Het begrip 'onafhankelijke bewaarder' sluit uit dat de bestuurders van de beheerder en de
bewaarder over en weer bij elkaar in dienstbetrekking staan en dat de beheerder en de bewaarder
rechtstreeks of middellijk deelnemingen kunnen verwerven in het kapitaal van de ander. Wei
is toegestaan dat de beheerder en de bewaarder dochters van 66n instelling kunnen zijn, mits
de onderlinge onafhankelijkheid gewaarborgd is (Kamerstukken 11 1988-1989,21 127. nr. 3.
p. 17). Zie ook S. Perrick. Capita selecta beleggingsinstellingen. Ontwikketingen in het
effectenverkeersrecht, Kluwer. Deventer, 1996, p. 36/37.

423    Artikel 5 lid 2 Wtb jo artikel 9 Wtb.
424   Zie voor de toegestane afwijkingen van dit vereiste: artikel 9 Btb.
425 Artikel 6 leden 2 tot en met 6 Wtb.

230



Effectenuitgevende instellingen, beleggingsinstellingen en ander aanbieders

3.3.1 Deskundigheid en betrouwbaarheid

Voor de vraag wie aan een deskundigheids- en betrouwbaarheidstoets onderworpen
worden, moet een onderscheid gemaakt worden tussen (1) een ieder die de
beleggingsinstelling of bewaarder krachtens wet, statuten of reglement vertegen-
woordigt (formeel criterium) of binnen de beleggingsinstelling of bewaarder het
beleid mede bepaalt (materieel criterium) en (2) degenen die (on)middellijk bevoegd
zijn de personen behorend tot de eerste categorie te benoemen of te ontslaan.
De eerste categorie personen moet naar het oordeel van DNB voldoende
deskundig426 en betrouwbaar417 zijn. Voor de tweede categorie personen geldt alleen
de eis van betrouwbaarheid.418 De groep personen die aan de betrouwbaarheidstoets
is onderworpen kan, afhankelijk van de constructie van de beleggingsinstelling,
omvangrijk zijn. Indien 66n of meerdere rechtspersonen bestuurder zijn van de
beleggingsinstelling, zullen de bestuurders en medebeleidsbepalers van die
rechtspersonen (eerste categorie) alsmede de (groot)aandeelhouders van die
rechtspersonen (tweede categorie) door DNB getoetst worden. Ook de (groot)-
participanten in de beleggingsinstelling kunnen op hun betrouwbaarheid worden
getoetst.

429

DNB dient zich wat de deskundigheids- en betrouwbaarheidstoets betreft
te baseren op voor haar toegankelijke en controleerbare informatie. Samen met
de andere toezichthouders (STE en VK) heeft DNB het door de betrokkenen in
te vullen vragenformulier medio 1999 geharmoniseerd en uitgebreid.   De  te
beantwoorden vragen hebben onder meer betrekking op eerdere dienstverbanden,
eerdere betrokkenheid bij toezicht op de financiele markten, betrokkenheid bij

426     Uit de toelichting bij artikel 2 Btb blijkt dat in beginsel een relevante werkervaring van twee
jaar vereist is, waarbij de betrokkene 'naar behoren' (efficient, deskundig en in overeenstemming
met hetgeen van een goed bestuurder mag worden verwacht) werkzaam is geweest. M.E.J.
Klompt. Wet toezicht beleggingsinstellingen. NIBE-Bankjuridische reeks. nr. 12, 1992, p. 27.
wijst op de mogelijkheid dat, afhankelijk van de ervaring van de andere bestuurders. van het
vereiste van minimaal twee jaar relevante werkervaring kan worden afgeweken: 'Tegen de
benoeming van een relatief onervaren bestuurder kan bij een beleggingsinstelling met een directie
van vij f ervaren bestuurders anders aan gekeken worden dan bij een directie van 6dn of twee
erv'aren bestuurders. Bij een grote organisatie zal veelal behoefte zijn aan een bestuurder binnen
de directie met ervaring op andere gebieden. zoals personeel. organisatie en automatisering.'

427    Artikel 2 lid 2 Btb bevat niet de term 'betrouwbaar', maar 'op grond van de voornemens en
antecedenten (..) moet naar het oordeel van de toezichthouder niet waarschijnlijk zijn dat ernstig
gevaar bestaat dat de belangen van de deelnemers zullen worden geschaad of dat in 3trijd met
het bij 01 krachtens de wet bepaalde zal worden gehandeld.'

428 Artikel 2 lid 2 Btb.

429 Zie toelichting bij artikel 2 Btb. Het is echter niet de 'strekking van dit lid dat. bijvoorbeeld.
de vele aandeelhouders - voor zover deze een benoemingsrecht hebben - in grotere beleggingsin-
stellingen zullen worden getoetst.'
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faillissementen en strafrechtelijk verleden:30 Ten behoeve van het betrouw-
baarheidsonderzoek kan aan DNB onderbepaalde voorwaarden informatie worden
verstrekt uit de politieregisters (zie hoofdstuk 5 § 5.10). Daarnaast kan DNB gebruik
maken van informatie die bij de andere Nederlandse toezichthouders (STE en VK)
beschikbaar is en betrekking heeft op de deskundigheid en betrouwbaarheid van
bestuurders en medebeleidsbepalers (zie hoofdstuk 5 § 5.6.1). Uit de rechtspraak,
met name uit de uitspraken gedaan in het kader van de Wet op de wisselkantoren,
valt af te leiden dat op de toezichthouder een zware motiveringsplicht rust voor
het oordeel dat niet aan het betrouwbaarheidsvereiste wordt voldaan. 431

Wanneer de vergunning eenmaal is verleend, mag geen van de hiervoor
genoemde personen worden benoemd dan na goedkeuring van DNB.432 De ratio
van het goedkeuringsvereiste is duidelijk. De deskundigheids- en betrouwbaarheids-
toets bij de vergunningaanvraag zou weinig zin hebben, indien na de
vergunningverlening nieuwe bestuurders e.d. zonder door DNB getoetst te zijn,
benoemd zouden kunnen worden. Hoewel in de desbetreffende bepaling geen
onderscheid gemaakt wordt tussen de hierboven vermelde twee categorieen

personen, lijkt het goedkeuringsvereiste - gelet op de woorden 'voorgenomen
benoeming' in artikel 11 Btb- geen betrekking te hebben op natuurlijke personen
die een dermate groot pakket deelnemingsrechten in de beleggingsinstelling
verwerven dat zij in de tweede categorie vallen. Steun hiervoor is ook te vinden
in de notitie van de minister van financien over de samenhang en verschillen tussen
de financiele toezichtswetten.433 In deze notitie wordt gewezen op het feit dat de
Wtb niet het zogenaamde verklaringen van geen bezwaar-stelsel kent op grond
waarvan aandeelhouders met een gekwalificeerde deelneming door de toezichthou-

der op hun geschiktheid getoetst worden (zie voor dit stelsel dat onder meer van
toepassing is op effecteninstellingen: hoofdstuk 1§9 e n hoofdstuk 3§ 8). Naar
aanleiding hiervan meldt de minister:

'In het kader van de lopende Wtb-evaluatie wordt bezien of het wenselijk is
om ook een voorafgaande toetsing van aandeelhouders met een gekwalificeerde
deelneming in beleggingsinstellingen mogelijk te maken, door invoering van
een stelsel van verklaringen van geen bezwaar.'

430 Briefminister van financien inzake Toetsing deskundigheid en betrouwbaarheid (mede)beleidsbepalers
van 29 maart 1999 (BGW99/431) en 1Vtb actueel augustus 1999/VI.

431      Zie de uitspraken van het College van Beroep voor het bedrijfsleven 3 juli 1997 (UCB 1997/63

m.nt.  Daalder; JOR 1997/100 m.nt. Grundmann-van de Krol) en  van 16 april  1998 6/OR 1998/109
m.nt. De Jong/AB 1998/265 m.nt. Van de Veen; UCB 1998/20) alsmede de jurisprudentie vermeld
in de annotaties.

432    Artikel 12 Wtb jo artikel 11 Btb.
433   Notitie van 30 augustus 1996 (Kamerstukken 11 1995- 1996,24843, nr. 1, p. 9).
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Zolang dit stelsel voor onder de Wtb vallende beleggingsinstellingen nog niet is
ingevoerd, zijn de administratieve sancties jegens de beleggingsinstelling, waaronder
als ultimum remedium intrekking van de Wtb-vergunning (zie hoofdstuk 5 § 5),
de enige middelen die DNB ter beschikking staan om eventueel op te treden tegen
nieuwe (groot)aandeelhouders/participanten die de betrouwbaarheidstoets niet
doorstaan. Het belang voor de beleggingsinstelling om 'betrouwbare' grootaandeel-
houders/participanten te hebben, is door dit zwaard van Damocles aanzienlijk (zie
met betrekking tot (groot)aandeelhouders ook § 3.3.4.3).

3.3.2 Financifle waarborgen

Zowel aan de beleggingsinstelling als aan de bewaarder worden minimum
vermogenseisen gesteld. De beleggingsinstelling dient te beschikken over een eigen
vermogen van ten minste f 500.000,-, terwijl voor de bewaarder een minimum
van f 250.000,- geldt.434 Bovendien moet de bewaarder voldoende zekerheid stellen

met het oog op de aansprakelijkheid voor schade die voor de bewaarder kan
voortvloeien uit brand, vervoer van geld en waardepapieren, fraude en beroving.435

Wat onder eigen vermogen verstaan moet worden is niet geheel duidelijk. De
toelichting vermeldt slechts dat de invulling van het begrip 'eigen vermogen' wordt
bepaald door'algemeen erkende bedrijfseconomische waarderingsregels'. In latere
toezichtswetten, zoals de Wtk  1992 en de Wte  1995 (zie hoofdstuk 3  § 4.2), wordt
wei expliciet aangegeven wat onder eigen vermogen verstaan moet worden.
Wanneer het eigen vermogen na de vergunningverlening minder bedraagt dan het
minimum dat aanwezig moet zijn bij de vergunningaanvraag, moet DNB terstond
hiervan in kennis gesteld worden. 436

3.3.3 Bedrijfspoering

De eisen die gesteld worden aan de bedrijfsvoering vallen uiteen in eisen ten aanzien

van (1) de leiding, (2) de statuten/voorwaarden (waaronder de overeenkomst tussen

de beleggingsinstelling en de bewaarder) en (3) de administratieve organisatie van
de beleggingsinstelling.437 Uit de parlementaire discussie over de institutionele
vormgeving van het toezicht op de financiele marktsector is naar voren gekomen
dat het zogenaamde effectentypische gedragstoezicht van de STE uitgebreid zal

434 In verhand met de invoering van de euro zullen na januari  1999 de vermogenseisen aangepast
worden ( Circulaire DNB van I oktober 1998).

435    Artikel 3 Btb. De zekerheid kan gesteld worden door het sluiten van een verzekeringsovereen-
komst en/of het aanhouden van reserves (zie toelichting bij artikel 3 Btb).

436    Artikel  12 Wtb jo artikel  12 Btb.
437 Artikelen 4,5.13 tot en met 16 Btb.

233



Hoofdstuk 2

worden en ook betrekking zal hebben op beleggingsinstellingen.438 Het zal hierbij
gaan om invoering van gedragscodes voor het verrichten van privt-beleggingstrans-
acties en het omgaan met koersgevoelige informatie zoals die al gelden voor
effecteninstellingen (zie hoofdstuk 3 § 4.4.1.1 en § 4.4.1.2).

3.3.3.1    Tweehoofdige leiding

In verband met de continuTteit en adequate bedrijfsvoering dient het dagelijks beleid
binnen de beleggingsinstelling en binnen de bewaarder door ten minste twee

personen te worden bepaald ('vier ogen principe'). Zodra aan dit vereiste niet meer
wordt voldaan, moet DNB terstond hiervan op de hoogte gesteld worden.439 Wordt
het beleid bepaald door een rechtspersoon (bijvoorbeeld een beheermaatschappij),
dan geldt het vereiste van een tweehoofdige leiding voor de rechtspersoon in
kwestie.44(i Uit het Jaarverslag over  1997  van DNB blijkt dat DNB zich bezint  op
de vraag of een trustmaatschappij (met name een trustmaatschappij die voor
meerdere beleggingsinstellingen optreedt als bestuurder), gelet op de geringe

betrokkenheid bij de beleggingsinstellingen, voldoet 'aan de criteria die aan de
directie van een beleggingsinstelling dienen te worden gesteld.

,441

3.3.3.2 Statuten/Voonvaarden

In een bijlage bij het Btb is aangegeven aan welke minimumeisen de voorwaarden
442van een beleggingsinstelling moeten voldoen. Onder 'voorwaarden' van de

beleggingsinstelling wordt verstaan: de statuten van de beleggingsmaatschappij,
het reglement van het beleggingsfonds, de overeenkomst tussen de beleggingsin-
stelling en de bewaarder terzake van beheer en bewaring en alle overige voorwaar-

438   Kamerstukken 11 1998-1999,26 466. nr. 4, p. 2.
439 Artikelen 4 en 13 Btb.

440    Zie M.E.J. Klompt, Wet toe:icht beleggingsinstellingen. NIBE-Bankjuridische reeks nr.  12,
1992, p. 29.

441 Jaarverstag over 1997 van DNB, p. 140/141.
442    Bijlage A bij het Btb. De delen I en H hebben betrekking op alle beleggingsinstellingen met dien

verstande dat een aantal eisen specifiek gericht zijn op bijvoorbeeld niet-beursgenoteerde
beleggingsinstellingen, open-end beleggingsinstellingen (beleggingsinstellingen waarvan de
deelnemingsrechten vrij ingekocht en verkocht worden), beleggingsinstellingen die uitsluitend
beleggen in effecten, beleggingsmaatschappijen en beleggingsfondsen. Deel III dat betrekking
heeft op de situatie dat de beleggingsinstelling een bewaarder heeft, bevat de minimale
inhoudseisen waaraan de overeenkomst tussen de beleggingsinstelling en de bewaarder moet
voldoen.  Deel IV heeft betrekking op icbe' s, tenzij alle deelnemingsrechten  aan  een  door DNB
aangewezen effectenbeurs zijn genoteerd, terwijl  deel V betrekking heeft  op  icbe' s  die  een
bewaarder hebben. Zie ook Wtb aktueel Januari  1996/IV  (Positie van het administratiekantoor
en de certificaathouders) voor de situatie dat de aandelen in een beleggingsmaatschappij zijn
gecertificeerd.
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den van beheer en bewaring (bijvoorbeeld het prospectus).443 Blijkens de toelichting
hoeven niet alle van de in de bijlage genoemde minimumvoorschriften in de statuten

van de beleggingsmaatschappij of in het reglement van het beleggingsfonds
opgenomen te worden. De beleggingsinstelling is vrij om bepaalde voorschriften
op te nemen in de overige door haar opgestelde voorwaarden van beheer en
bewaring, tenzij expliciet vermeld is dat opname in de statuten of het reglement
moet geschieden.444 Na de vergunningverlening moet iedere voorgenomen wijziging
ter goedkeuring aan DNB voorgelegd worden.445 Terzijde zij opgemerkt dat voor
een Nederlandse icbe een expliciet verbod geldt de statuten of reglementen zodanig
te wijzigen dat zij niet meer als icbe kwalificeert. Een dergelijke wijziging is nietig

(zie hoofdstuk 6 § 2.1).446

Op de minimumvoorschriften, zoals opgenomen in de bijlage, zal niet nader
ingegaan worden. Van belang is echter te wijzen op de zelfstandige rol en
aansprakelijkheid van de bewaarder en de samenwerking tussen de beleggingsin-
stelling (beheerder) en de bewaarder die het Btb voorschrijft indien de beleggingsin-
stelling een bewaarder heeft. In de tussen de beleggingsinstelling en de bewaarder
gesloten overeenkomst terzake van beheer en bewaring dient onder meer bepaald

te worden dat

'de bewaring ten name van de beleggingsinstelling op een zodanige wijze

geschiedt dat over de in bewaring gegeven waarden slechts kan worden beschikt
door de beleggingsinstelling en de bewaarder tezamen':447

443      Artikel 1 sub d Btbjo M.E.J. Klomp6, Wet toe:icht beleggingsinstellingen, NIBE-Bankjuridische
reeks nr. 12, 1992, p. 29.

444 Staatsblad 1990/504, p. 27 en p. 41.
445   Artikel 14 Btb. Een voorbeeld is de situatie dat een beleggingsinstelling een of meerdere

subfondsen creeert. De beleggingsinstelling is dan een zogenaamd 'paraplufonds'  (66n in juridisch
opzicht beleggingsinstelling die bestaat uit - naar beleggingsbeleid te onderscheiden -
compartimenten (subfondsen) die feitelijk als afzonderlijke beleggingsinstellingen zijn te
beschouwen (zie ook Jaarverstag over 1997 van DNB, p. 139). Op grond van artikel 14 Btb
dient het voornemen tot oprichting van een nieuw subfonds aan DNB gemeld te worden. Na
goedkeuring dient het prospectus geactualiseerd te worden (artikel  18 lid 3 Btb; zie ook § 3.3.4.1 ).
Voor buitenlandse icbe's met een Europees paspoort (zie  § 3.1.1) geldt in een dergelijke situatie

dat zij het nieuwe subfonds bij DNB aanmelden (notificeren (artikel 17 Wtb)). Zie ook artikel
14 lid 4 Btb dat bepaalt dat geen goedkeuring van (wei melding aan) DNB vereist is bij een
voorgenomen statutenwijziging waarvoor een verklaring van geen bezwaar van de minister van

justitie vereist is. DNB is verplicht desgevraagd aan de minister van justitie advies uit te brengen.
446 Artikel 11 Wtb.

447      Bijlage A deel III punt 3.2. Btb. Zie ook S.E. Eisma, Eigendom ten titel van beheer naar komend
recht. Preadvies van de Vereeniging 'Handelsrecht', Tjeenk Willink, Zwolle, p. 128, die wijst
op het feit dat deze contractuele beperking van de beschikkingsbevoegdheid goederenrechtelijk
geen betekenis heeft en in beginsel evenmin externe werking heeft.
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'de bewaarder de in bewaring gegeven waarden slechts afgeeft tegen ontvangst
van een verklaring van de beleggingsinstelling waaruit blijkt dat afgifte wordt
verlangd in verband met de regelmatige uitoefening van de beheersfunctie';443
'de bewaarder volgens het recht van de Staat waar de beleggingsinstelling zetel
heeft jegens de beleggingsinstelling en de deelnemers aansprakelijk is voor
door hen geleden schade voorzover de schade het gevolg is van verwijtbare
niet-nakoming of gebrekkige nakoming van zijn verplichtingen; dit geldt ook
wanneer de bewaarder de bij hem in bewaring gegeven activa geheel of ten
dele aan een derde heeft toevertrouwd. .449

Deze voorschriften staan er aan in de weg dat de bewaarder aan de beheerder een
volmacht verleent waardoor de beheerder over de activa van de beleggingsinstelling
kan beschikken zonder dat de bewaarder erop toeziet dat de desbetreffende
transactie binnen de statuten of reglementen van de beleggingsinstelling past.

450

In een niet gepubliceerde uitspraak van de president van de rechtbank Rotterdam
kwam de relatie tussen enerzijds de participanten en anderzijds de beheerder en
de bewaarder van een beleggingsfonds aan de orde. De president achtte een bepaling
in de voorwaarden van beheer en bewaring - inhoudend dat het beleggingsfonds
uitsluitend op initiatief van de beheerder en de bewaarder geliquideerd kan worden

- in strijd met de beginselen van de redelijkheid en de billijkheid. 451

Het Btb bevat geen regels, maar wel de bevoegdheid voor DNB om regels
te stellen, indien een beleggingsinstelling een derde op grond van een overeenkomst
belast met taken inzake de administratie, inkoop of verkoop of bewaarneming van

448   Bijlage A deel IH. punt 3.3. Btb.
449   Bijlage A deel III, punt 3.4. Btb.
450   Zie ook Wtb akmee/ september 1993/I. Volgens K. Frielink, Wat is een beleggingsfonds in de

zin van de Wet toezicht beleggingsinstellingen?, Onderneming en Effecten. Serie Onderneming
en Recht, deel 13, Tjeenk Willink,  1998. p. 295. is het voldoende dat de bewaarder niet verder
gaat dan marginaal toetsen of de (voorgenomen) transactie binnen de regelmatige uitoefening
van de beheersfunctie past.

451 Uitspraak president rechtbank Rotterdam van 17 augustus 1995 (VEB/OAMF Rentefonds).
besproken door C.J. Groffen. De positie van deelnemers in een beleggingsfonds, V&0, oktober
1995. p. 109-112. Zie ook S. Perrick, Capita Selecta beleggingsinstellingen. Ontwikkelingen
iii het effecte,ircrkeersrecht. Serie Monografieen vanwege het Van der Heijden Instituut. deel
50, Kluwer, Deventer,  1996, p.  38, die meent dat het meer voor de hand had gelegen in inspraak
van deelnemers te voorzien dan bewaring voor te schrijven. Zie ook K. Frielink, Wat is een
beleggingsfonds in de zin van de Wet toezicht beleggingsinstellingen. Onderneming  en  Effe(len.
Serie Onderneming en Recht, decl 1 3, Tjeenk Willink.  1998, p. 301. noot 2 1. die (ook) wijst
op het feit dat noch in het Wtb noch in het FR AEX is bepaald dat aan de pal-ticipanten (al dan
niet onder roorwaarden) de bevoegdheid dient toe te komen tcit liquidatie te besluiten. Zijns
inziens verzet de aard van het beleggingsfonds, te weten het gericht zijn op duurzaamheid en
continutteit. zich er tegen dat de participanten te ailen tijde verdeling zouden kunnen vorderen.
Andere rechten en bevoegdheden dan die zijn opgenomen in de toepasselijke voorwaarden ran
beheer en bewaring. komen. zo stelt hij. de participanten niet toe (zie p. 302).
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de doorde beleggingsinstelling uitgegeven deelnemingsrechten.452 In de toelichting
wordt als voorbeeld de zogenaamde beleggersgiro's genoemd. Een beleggersgiro
is een constructie die - kort gezegd - erop neer komt dat de deelnemingsrechten
in de beleggingsinstelling bij een derde (meestal een door de beleggingsinstelling
in kwestie opgerichte stichting) worden ondergebracht die de deelnemingsrechten
ten behoeve van de beleggers bewaart en de individuele vorderingen van die
beleggers (luidende in (fracties van) deelnemingsrechten), administreert.453 Het
kan, aldus de toelichting, gewenst zijn nadere regels te stellen, bijvoorbeeld het
uitsluiten dat de derde andere (commerciele) activiteiten ontplooit die de positie
van de beleggers in de beleggingsinstelling kunnen benadelen.454 Bedacht moet
worden dat een beleggingsinstelling die de deelnemingsrechten wil laten opnemen
in de notering aan de AEX-Effectenbeurs, ook onderworpen is aan de eisen van
het FR. Zo stelt het FR minimumeisen aan de voorwaarden van beheer en bewaring
van een beleggingsfonds (zie § 2.1.3) en moet met de AEX vooraf overleg gepleegd
worden indien het beleggingsfonds die voorwaarden wil wijzigen  (zie  §  2.3.1.3).
Uit de eisen van het FR lijkt te mogen worden afgeleid, zo merkt Perrick455 op,
dat in het FR is uitgegaan van de gedachte dat de gezamenlijke participanten
rechthebbenden zijn op het fondsvermogen (zie hoofdstuk 1 § 6.5.3.2).

3.3.3.3    Administratieve organisatie

E6n van de eisen die gesteld worden aan de bedrijfsvoering is dat de administratieve

organisatie van de beleggingsinstelling (en van de bewaarder voor zover het de
in bewaring gegeven activa betreft) 'zodanige waarborgen biedt dat grootte en
samenstelling van en mutaties in het vermogen van de beleggingsinstelling getrouw

452 Artikel 5 lid 3 Btb.

453    PG Wte 1995. 1996, p. 187. Zie ook C. AE. Uniken Venema, Eigendom ten titel van beheer
naar komend recht. Preadvies van de Vereeniging 'Handelsrecht', Tjeenk Willink. 1990.  p.
142-153, die een uitgebreide beschrijving geeft van de figuur van de aandelengiro van de Robeco-

groep (Rogiro-stichting bewaart en administreert ten behoeve van rekeninghouders; belegger/reke-
ninghouder heeft vordering in aandelen op beleggingsinstelling (Robeco)) en van het toen
bestaande aandelengirosysteem van de ABN (stichting ABN girale beleggingsrekeningen houdt
in eigen naam aandelen en participaties ten titel van beheer ten behoeve van de gezamenlijke
rekeninghouders, belegger/rekeninghouder heeft vordering op stichting); M.E.J. Klompt, Wet

toe:icht beleggingsinstellingen. NIBE-Bankjuridische reeks, nr. 12,  1992, p.  13 en p.31.Zie
over de beleggersgiro in relatie tot de toezichtswetgeving: W. de Jong, Beleggersgiro: een
effectenrechtelijk kameleon?, Onderneming en Ejfecten. Serie Onderneming en Recht. deel  13.
Tjeenk Willink, 1998, p. 53-71.

454    Toelichting bij artikel 5 lid 3 Btb. Zie in dit verband ook hoofdstuk 3.
455     S. Perrick, Enige opmerkingen naar aanleiding van het ontwerp Wet toezicht beleggingsinstellin-

gen, NV. juli/augustus  1990. p.  195. noot 25. Zieook S. Perrick, Capita Selecta beleggingsinstel-
lingen. Onwikkelingen in het effectenverkeersrecht. Serie Monografieen vanwege het Van der
Heijden Instituut, deel 50, Kluwer, Deventer, 1996, p. 42.
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en volledig worden verantwoord.,456 Aan deze norm heeft DNB invulling gegeven
door beleidsregels te formuleren aan de hand waarvan de administratieve organisatie
door haar getoetst wordt.457 Deze beleidsregels zijn zodanig dat in het algemeen
ten minste drie tot vijf personen nodig zijn om te voldoen aan de voorgeschreven
minimale scheiding van functies, zoals de beslissings-, toetsings-, uitvoerings- en
administratiefunctie, en interne controle. Wanneer hieraan niet kan worden voldaan
omdat de eigen organisatie van de beleggingsinstelling ontoereikend is, zullen
voorzieningen buiten de organisatie getroffen moeten worden. Hierbij kan gedacht
worden aan het uitbesteden dan wel het leggen van bepaalde functies bij een
bewaarder en/of een externe accountant.

3.3.4 Informatieverstrekking aan publiek

De informatieverschaffing aan het publiek bestaat uit (1) informatie neergelegd
in een (geactualiseerd) prospectus dat uiterlijk op de dag voorafgaand aan de uitgifte
of openstelling van de deelneming of - wanneer sprake is van een schriftelijke
aankondiging - uiterlijk op de dag voorafgaand aan de aankondiging beschikbaar
moet zijn,458 (2) aanvullende en periodieke verslaglegging en (3) informatie omtrent
grote beleggers in het prospectus en in de periodieke verslaglegging.

3.3.4.1      Prospectus: vereisten, erkenning van bestaand prospectus en actualise-
ring van het prospectus

Een beleggingsinstelling moet een prospectus beschikbaar hebben dat die gegevens
bevat die voor de beleggers noodzakelijk zijn om zich een verantwoord oordeel
te kunnen vormen over het aanbod van de beleggingsinstelling.459 Hiertoe behoren
ten minste de gegevens die in bijlage B bij het Btb zijn opgenomen, inclusief de
mededeling van de externe accountant inhoudend dat het prospectus voldoet aan
het Btb en een verklaring van degenen die verantwoordelijk zijn voor (bepaalde
gedeelten van) het prospectus inhoudend dat 'voor zover hun redelijkerwijs bekend
had kunnen zijn, de gegevens in het prospectus of in het gedeelte van het prospectus
waarvoor zij verantwoordelijk zijn in overeenstemming zijn met de werkelijkheid

456 Artikel 15 Btb.

457      Circulaire van 12 december 1996. Zie ook C.M. Grundmann-van de Krol. Beleggingsinstellingen
beleidsregels administratieve organisatie en rol externe accountant. V&0. januari  1997,  p.  6/7.

458 Artikel 18 lid 1 Btb.

459 Artikel 6 leden 1 en 2 Btb.
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en dat geen gegevens zijn weggelaten waarvan vermelding de strekking van het
prospectus zou wijzigen. ,460

Edn van de minimumeisen die het Btb stelt is dat de voorwaarden van de
beleggingsinstelling (zie § 3.3.3.2) hetzij in zijn geheel hetzij door middel van een
gedegen samenvatting met een verwijzing naar de plaatsen waar de voorwaarden
ter inzage liggen en verkrijgbaar zijn, in het prospectus worden opgenomen.461 Ook
informatie omtrent grote beleggers moet in het prospectus opgenomen worden (zie
§ 3.3.4.3). In twee situaties hoeft het prospectus niet te voldoen aan de vereisten
van het Btb: de situatie dat (1) een buitenlands prospectus door DNB erkend wordt
en (2) een beursprospectus462 aanwezig is. In beide gevallen kan DNB verlangen
dat bepaalde gegevens die genoemd zijn in het Btb aan het reeds bestaande
prospectus worden toegevoegd.461 Bovendien kan DNB verlangen dat het prospectus
in een of meer talen wordt gesteld, indien, gelet op de voorgenomen verspreiding
van het prospectus, zulks naar het oordeel van DNB noodzakelijk is voor een
adequate informatieverschaffing aan het publiek.464 Erkenning van een buitenlands
prospectus is alleen mogelijk indien (1) het aanbod in Nederland binnen zes
maanden na vergunningverlening zal plaatsvinden in het kader van een aanbod
buiten besloten kring in een andere EU/EER-staat en (2) de beleggingsinstelling
een verklaring van de bevoegde autoriteit kan overleggen waaruit blijkt dat het
prospectus voldoet aan de emissieprospectus-richtlijn. 465

Een eenmaal opgesteld prospectus moet wat de van wezenlijk belang zijnde
gegevens betreft (al dan niet door toevoeging van een inlegvel) geactualiseerd
worden, waarbij voor closed-end beleggingsinstellingen geldt dat dit dient te
geschieden bij iedere nieuwe uitgifte buiten een besloten kring en voor open-end

460      Bijlage B deel II, punt 2.4. respectievelijk deel I, punt  1.2.  Btb. Zie met betrekking tot dit laatste
ook het antwoord van de minister van financien op kamervragen gesteld naar aanleiding van
de uitspraak van de rechtbank Amsterdam in de Co op-zaak (Aanhangsel Handelingen 11, 1991-

1992. nr. 186), waarbij de minister stelt dat met bedoelde verklaring wordt aangesloten bij hetgeen
in het maatschappelijk verkeer betamelijk wordt geacht. Een dergelijke verklaring is ook vereist
voor het prospectus dat op grond van de Wte 1995 beschikbaar gesteld moet worden (zie Bijlage
bij  het Bte 1995, paragraaf 1, punt 1.2.) alsmede  voor het prospectus dat op grond van het FR
gepubliceerd moet worden (zie Schema's A en B hoofdstuk  1, punt  1.2.).

461  Bijlage B deel III, punt 3.2. Btb. In Wtb aktueel, Januari  1996/IV  (De positie van het
administratiekantoor en de certificaathouders) worden dezelfde publicatie-eisen gesteld met
betrekking tot de administratie,·oorwaarden indien de aandelen in een beleggingsmaatschappij
zijn gecertificeerd.

462    Het moet dan wei gaan om een prospectus dat is opgesteld voor toelating aan een door DNB
aangewezen effectenbeurs (zie artikel 6 lid 5 Btb).

463 Artikel 6 leden 4 en 5 Blb.

464 Artikel 6 lid 6 Btb.

465     Artikel 6 lid 4 sub a en b Btb jo Richtlijn 89/298/EEG (vindplaats: zie hoofdstuk 1  noot 41 )
Deze richtlijn is wat deelnemingsrechten in een beleggingsinstelling betreft alleen van toepassing
op deelnemingsrechten uitgegeven door closed-end beleggingsinstellingen (zie artikel 2 lid 2
sub b jo artikel 3 sub a en b richtlijn 89/298/EEG).
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beleggingsinstellingen zodra daartoe aanleiding bestaat.466 Klompt stelt met
betrekking tot de vraag wat onder 'van wezenlijk belang' moet worden verstaan
en in hoeverre haars inziens volstaan kan worden met een inlegvel:

'Belangrijke wijzigingen in het beleggingsbeleid van effecten naar onroerend

goed, de fiscale status of het karakter van een beleggingsinstelling van open-end
naar closed-end, zijn gegevens van wezenlijk belang die mijns inziens niet
op een inlegvel kunnen worden opgenomen, maar die het uitgeven van een
nieuw prospectus behoeven. Een wijziging in bestuurders is ook van wezenlijk
belang, maar kan wel op een inlegvel worden opgenomen. Indien echter
meerdere inlegvellen in een prospectus zijn opgenomen, ligt het alleen al om
marketing-technische redenen voor de hand een nieuw prospectus uit te

,467
geven.

Onder informatie die van wezenlijk belang is, valt ook de informatie omtrent grote
beleggers (zie § 3.3.4.3).468 Tengevolge van de invoering van de euro hoeven
prospectussen in beginsel niet aangepast te worden, tenzij met de invoering van
de euro het beleggingsbeleid van de beleggingsinstelling verandert.469 Zowel het
prospectus als de actualiseringen moeten vooraf aan DNB worden toegezonden.

470

3.3.4.2    Periodieke informatieverstrekking aan publiek en DNB

Behalve de informatie die door middel van het prospectus beschikbaar gesteld
wordt, moet ook periodiek informatie verstrekt worden aan zowel de beleggers
als aan DNB.47' Het gaat met name om financiele gegevens, zoals het verstrekken
van half- en jaarcij fers, waaronder een opgave van het totale persoonlijke (geldelijke
en/of zeggenschaps-) belang dat de leden van de directie en van de raad van
commissarissen van de beleggingsinstelling bij een belegging van de beleggingsin-
stelling hebben of op enig moment gedurende het boekjaar hebben gehad.472 Dit

466    Artikel 18 leden 2 en 3 Btb. Open-end beleggingsinstellingen geven - afhankelijk van vraag
en aanbod - aandelen of participaties af of nemen deze terug. Dergelijke instellingen moeten

derhalve altijd liquiditeiten beschikbaar houden om uittreden mogelijk te maken. Closed-end
beleggingsinstellingen kunnen slechts door middel van emissie aandelen of participaties uitgeven.
Zie over open- en closed-end beleggingsinstellingen onder meer: J.J. Hazenberg en G.A. Roelofs,
Beleggingsinstellingen in Nederland; verleden, heden en toekomst, Bank- en Effectenbedrijf,
januari/februari 1992, p. 9 en R.P. Voogd, De bescherming van beleggingsmaatschappijen met
veranderlijk kapitaal, De Bankier als jurist, Kluwer, Deventer, 1991. p. 206-210.

467   M.E.J. Klompt, Wet toezicht beleggingsinstellingen. NIBE-Bankjuridische reeks nr. 12, 1992,
p. 45.

468 Circulaire  van  DNB  van 27 november  1995.

469    Circulaire van DNB van 1 oktober 1998, p. 2.
470 Artikel 7 lid 1 sub e en artikel 18 lid 5 Btb.

471 Artikelen 17,18 tot en met 23 Btb.

472      Zieookhetontheffingenbeleidvan DNB, zoalsneergelegdin de Circulaire van 15 oktober 1993.

240



Effectenuitgevende instellingen, beleggingsinstellingen en ander aanbieders

laatste is opgenomen om potentiele belangenverstrengelingen doordat een lid van
het bestuur of van de raad van commissarissen niet alleen uit hoofde van zijn functie
bt) een beleggingsinstelling, maar ook vanuit een persoonlijk belang bij een
transactie van de beleggingsinstelling betrokken is. zichtbaar te maken.473 Ook
informatie omtrent grote beleggers moet in de half- en jaarcijfers vermeld worden.

3.3.4.3    Informatieverstrekking omtrent grote beleggers

De Wtb bevat in tegenstelling tot de andere toezichtswetten (nog) geen bepalingen
omtrent gekwalificeerde deelnemingen (zie § 3.3.1). Krachtens de Wtb bestaat
wel een zogenaamde grote-beleggersregeling die ten doel heeft beleggers in staat
te stellen een beoordeling te maken van het risico van mogelijke belangenverstreng-
eling. De regeling houdt in dat een beleggingsinstelling in haar jaarstukken,
halfjaarcijfers en prospectus informatie verstrekt over beleggers die een dermate

groot belang in de beleggingsinstelling of haar beheerder hebben dat zij een
belangrijke invloed op de betrokken instelling kunnen uitoefenen.474

Een grote belegger is omschreven als een belegger met een (in)direct
kapitaalbelang (gerelateerd aan de niet ingekochte uitstaande deelnemingsrechten)
of met een (in)direct zeggenschapsbelang van ten minste 25% in de beleggingsinstel-
ling, haar beheerder of haar dochtermaatschappij.475 Ook een belegger die een

vergelijkbare (in)directe zeggenschap heeft, bijvoorbeeld middels prioriteitsaande-
len,476 valt onder de omschrijving van grote belegger. Met een grote belegger wordt
gelijkgesteld een belegger die weliswaar niet over een kapitaal- of zeggenschapsbe-
lang van ten minste 25% beschikt, maar die met een of meer andere beleggers dat
percentage wel bereikt doordat zij een gemeenschappelijk beleid voeren bij de
uitoefening van hun stemrechten. Onder 'gemeenschappelijk beleid' wordt blijkens
de toelichting verstaan 'dat aan de samenwerking tussen de beleggers een zekere
duurzaamheid ten grondslag ligt, zodat het geen betrekking heeft op een toevallige
incidentele stemovereenkomst tijdens een aandeelhoudersvergadering. ,477

Voorbeelden van grote beleggers zijn de beleggersgiro478 en de stichting/admi-
nistratiekantoor die alle aandelen in een beleggingsinstelling houdt en certificaten
van aandelen uitgeeft.

479

473     Artikel 2 I lid 2 Btb alsmede de bijbehorende toelichting.
474    Zie over deze regeling: C.M. Grundmann-van de Krol. Besluit toezicht beleggingsinstellingen

gewijzigd: in formatieverstrekking over grote beleggers. Bb. 20 januari  1995. p.  12/13.
475 Artikel 1 sub f Btb.

476    Blijken5 de Circulaire van DNB van 30 juni 1995 inzake de grote beleggersregeling wordt alleen
een pric,riteitsaandeelhouder die de bevoegdheid heeft tot het doen van een bindende voordracht
aangemerkt als grote belegger in de zin van de onderha,·ige regeling.

477 Zie toelichting. Skiatsh/ad 1994. nr. 886. p. 5.
478 Zie ni,<11 453.

479 7.\e de Cil-(·i,laile van DNB van 30 juni 1995 inzake de grote beleggersregeling
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Een beleggingsinstelling moet in de jaarstukken en de halijaarcijfers het totale
aantal grote beleggers in haarzelf en haar dochtermaatschappijen vermelden.
Bovendien moet zij het totale aantal transacties van haarzelf en haar dochtermaat-

schappijen met die grote beleggers opgeven alsmede het totale bedrag dat met deze
transacties gemoeid is.480 Over twee soorten transacties hoeft geen informatie
verstrekt te worden: (1) transacties die een wijziging teweegbrengen in het
kapitaalbelang van de grote belegger (koop/verkoop van deelnemingsrechten) en
(2) transacties die betrekking hebben op effecten die genoteerd zijn op een door
DNB aan te wijzen effectenbeurs.481 Daarnaast geldt een uitzondering voor de te
verstrekken informatie over dochtermaatschappijen in het geval dat de
beleggingsinstelling zelf de enige grote belegger is in haar dochter(s).482 In de
regeling is rekening gehouden met de mogelijkheid dat de beleggingsinstelling
niet aan de informatievereisten terzake van grote beleggers kan voldoen bijvoorbeeld
vanwege het feit dat de instelling niet op de hoogte is wie haar grote beleggers
zijn. Hiervan moet expliciet melding gemaakt worden. 483

Ook in het prospectus moet informatie verstrekt worden over grote beleg-
gers:84 Het gaat hier alleen om het totale aantal grote beleggers dat in de
beleggingsinstelling of in haar dochtermaatschappijen heeft belegd en om de totale

omvang van hun deelneming. Wel moet in het prospectus verwezen worden naar
de (half)jaarcijfers voor aanvullende en meer actuele informatie omtrent grote
beleggers. Ook voor het prospectus geldt dat een beleggingsinstelling die niet aan
de informatievereisten kan voldoen, dit kenbaar moet maken.

De mogelijkheid bestaat dat desgevraagd ontheffing van de informatievereisten
met betrekking tot grote beleggers verleend wordt.485 Indien een beleggingsinstelling

aannemelijk kan maken dat de deelneming van haar initiatiefnemer (oprichter)
tijdelijk is (ten hoogste twee jaar) en dat de belangen van de overige beleggers
door die deelneming niet geschaad worden, komt de beleggingsinstelling in beginsel
in aanmerking voor een ontheffing.

486

480 Artikel 21 lid 2 en 22 lid 1 sub d Btb.

481      Artikel 21  lid 3 en 22 lid  1  sub e Btb. Volgens de toelichting is de uitzondering voor transacties
met betrekking tot beursgenoteerde effecten gelegen in het feit dat de beleggingsinstelling de
wederpartij  niet kent, 'aangezien deze transacties via bemiddeling tot stand komen'.  In  een
Circulaire van 30 juni   1995  over de  grote  beleggersregeling  heeft  DNB  naar aanleiding  van
de opmerking dat anonimiteit van de betrokken par·tijen niet bestaat indien de transacties in
beursgenoteerde effecten buiten de beurs om plaatsvinden, te kennen gegeven dat transacties
in beursgenoteerde effecten die buiten de beurs om plaatsvinden wel vermeld moeten worden.
In dezelfde circulaire zijn als effectenbeurzen aangewezen: de erkende effectenbeurzen in de
EU/EER, de VS, Japan, Canada en Zwitserland (Gl 0-landen).

482 Artikel 21 lid 5 Btb.

483 Artikel 21 lid 4 en 22 lid 1 sub d Btb.

484   Punt 3.26 Bijlage B bij het Btb.
485 Op grond van artikel 12 lid 3 Wtb.
486   Zie toelichting, Staatsblad 1994, nr. 886, p. 6.
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3.4 Vergunningaanpraag en -veriening

Het Btb geeft aan welke gegevens en bescheiden bij een vergunningaanvraag aan
DNB overgelegd moeten worden.487 Het betreft, kort gezegd, informatie op basis
waarvan DNB kan beoordelen of aan alle vergunningvereisten wordt voldaan. Indien
dit laatste niet mogelijk is, kan DNB toch een vergunning verlenen mits de
aanvrager onder meer aantoont dat de doeleinden die de Wtb beoogt te bereiken
anderszins voldoende bereikt zijn.4*8 Een vergunningaanvraag wordt in beginsel
binnen acht weken na ontvangst van het voor de vergunningaanvraag verschuldigde
bedrag afgehandeld.489 Aan een vergunning kunnen beperkingen worden gesteld
en/of voorschriften worden verbonden. Voorschriften hebben metname betrekking
op de wijze waarop de beleggingsinstelling haar activiteiten bedrijft, zoals de wijze
waarop het publiek benaderd wordt of het door de beleggingsinstelling te hanteren
administratief systeem:w De beperkingen kunnen uitsluitend worden gesteld ten
aanzien van de reikwijdte en de tijdsduur van de vergunning (zie hierna § 3.4.1).
Is de vergunning verleend, dan wordt de vergunninghoudende beleggingsinstelling
ingeschreven in het door DNB gehouden register:91 Aan de deelnemers in de

vergunninghoudende beleggingsinstelling moet desgevraagd een afschrift van de
vergunning (tegen ten hoogste de kostprijs) verstrekt worden. 492

3.4.1 Beperkte en tijdelijke vergunningen

De bevoegdheid van DNB om beperkingen te stellen en/of voorschriften op te

leggen wordt begrensd door het

'belang van een adequate werking van de financiele marklen en de positie van

de beleggers op die markten, indien feiten en omstandigheden die betrekking
hebben op degene voor wie de vergunning zal gelden dit vereisen. ,493

487 Artikel 7 Btb.

488 Artikel 5 lid 3 Wtb.

489    Artikel 4:13 Awb. Verlenging van de acht weken termijn is mogelijk (artikel 4:14 Awb).
490  Kamerstukken 11 1988-1989, 21 127. nr. 3, p. 19. Ook kunnen specifieke rapporterings-

voorschriften gegeven worden. Zo zijn beleggingsinstellingen die beleggen in of via andere

beleggingsinstellingen en paraplufondsen   (zie   noot 445) onderworpen aan zogenaamde
transparantievoorschriften (zie onder meer Wtb actueel augustus 1999/VI).

491     Artikel  18  Wtb. Een verschil ten opzichte  van  het door de STE gehouden register  voor
effecteninstellingen is dat in laatstgenoemd register ook de van de vergunningplicht vrijgestelde
effecteninstellingen worden ingeschreven (zie artikel 21 Wte 1995).

492 Artikel 23 lid 2 Btb.

493 Artikel 8 Wtb.
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Een voorbeeld van een beperking in reikwijdte is de situatie dat de leiding en het
personeel van een nieuwe beleggingsinstelling uitsluitend ervaring hebben met
het beleggen in effecten. In een dergelijk geval zal de reikwijdte van de vergunning
vooralsnog beperkt worden tot het beleggen in effecten.494 Een voorbeeld van een
beperking in tijdsduur is de situatie dat een beleggingsinstelling slechts voor een
korte periode, bijvoorbeeld een aantal maanden, een vergunning nodig heeft om
beleggers te benaderen. Na die periode worden geen nieuwe beleggers meer
toegelaten en gaat de beleggingsinstelling als besloten instelling, dat wil zeggen
opererend binnen een besloten kring, verder. Het systeem van tijdelijke vergunning-
en wordt in de praktijk alleen toegepast indien belegd wordt in registergoederen
(schepen en/of onroerende zaken). Bij collectief beleggen in registergoederen wordt
vaak gekozen voor oprichting van een beleggingsfonds in de vorm van een
maatschap of een commanditaire vennootschap. Voor dergelijke beleggingsfondsen
die slechts een vergunning behoeven voor de periode waarin gelden of andere
goederen buiten een besloten kring worden aangetrokken, heeft DNB het
zogenaamde maatschapsbeleid ontwikkeld. Het maatschapsbeleid houdt in dat
afgifte van een tijdelijke vergunning (voor een periode van dEn tot drie maanden)
slechts mogelijk is indien
1     DNB heeft vastgesteld 'dat vanaf het moment dat de vergunning wordt

ingetrokken, er geen deelnemingsrechten meer worden aangeboden of
verhandeld buiten de kring zoals die door de commanditaire vennootschap
is gevormd' en

2      de objecten waarin wordt belegd voor langere tijd worden aangehouden, zodat
'in de beginfase reeds duidelijk is dat het beleggingsbeleid niet zal worden
aangepast zolang de maatschap of commanditaire vennootschap bestaat.'

De laatste voorwaarde betekent dat het beleggingsobject in het prospectus
nauwkeurig moet worden omschreven. 495

3.4.2 Beleid inzake buitentandse beleggingsinstellingen

Kort na de inwerkingtreding van de Wtb bleek dat DNB in de praktijk moeilijkheden
ondervond bij het toezicht op buitenlandse beleggingsinstellingen die van DNB
een vergunning hadden verkregen. Naar aanleiding daarvan heeft DNB het
zogenaamde 'buitenland-beleid' ontwikkeld.496 Cruciaal in dit beleid is de vraag

494 Zie vorige noot.
495    Zie over het maatschapsbeleid van DNB: Wtb actueel V. juni 1998.
496  Wtb aktueel, september 1993/I en de bijbehorende Circulaire. Zie ook P. Klemann, Beleid

Nederlandsche Bank ten aanzien van buitenlandse beleggingsinstellingen die actief zijn in of
vanuit Nederland, V&O, maart  1993, p. 32/33 en  V&O, juni  1993, p. 68-70.
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of een buitenlandse beleggingsinstelling, niet zijnde een icbe met Europees paspoort
voor wie de vergunningplicht niet geldt (zie § 3.1.1), in het land van herkomst naar
het oordeel van DNB onder adequaat toezicht valt. Tot op heden heeft DNB
vastgesteld dat dit het geval is voor de VS, Jersey, Guernsey en Luxemburg.

497

Beleggingsinstellingen uit deze landen kunnen ontheffing krijgen van een aantal
van de vergunningvereisten,498 omdat DNB zich in een dergelijke situatie verlaat
op het toezicht dat door de toezichthouder in het land van herkomst wordt
uitgeoefend. Beleggingsinstellingen uit Bermuda, de Caymaneilanden, de

Virgineilanden, Aruba en de Nederlandse Antillen staan in de visie van DNB niet
onder adequaat toezicht en komen niet in aanmerking voor een vergunning, omdat
DNB op dergelijke beleggingsinstellingen geen toezicht kan uitoefenen. Dit is alleen
anders indien de beleggingsinstelling over een voor DNB 'aanspreekbare vertegen-
woordigende organisatie' beschikt. De eisen die DNB aan een dergelijke organisatie
stelt, zijn van dien aard dat dit nog al eens op onoverkomelijke bezwaren stuit.
Zo moeten onder meer twee voor DNB aanspreekbare Nederlandse ingezetenen
deel uitmaken van het bestuur van de beleggingsinstelling, moet de administratie
in Nederland beschikbaar zijn en moet de beleggingsinstelling een Nederlandse
accountant hebben. Zoals hiervoor al is opgemerkt staan ook beleggingsinstellingen
uit Aruba en de Nederlandse Antillen volgens DNB niet onder adequaat toezicht.

Aangezien deze landen een onderdeel zijn van het Koninkrijk geldt voor hen een
uitzondering (een soort status aparte). Zij komen voor een vergunning in aanmerking
indien aan alle vergunningvereisten wordt voldaan en alle bestuurders en de
administratie in Aruba respectievelijke op de Nederlandse Antillen gevestigd zijn,
zodat DNB het toezicht ter plekke kan uitoefenen 'als ware het Nederlandse

beleggingsinstellingen'. Wordt hieraan niet voldaan, dan geldt het algemene regiem
ten aanzien van buitenlandse beleggingsinstellingen die in het thuisland naar het
oordeel van DNB niet onder adequaat toezicht vallen.

3.5 Richtlijnen voor reclame-uitingen

Reclame-uitingen van in het Wtb-register ingeschreven beleggingsinstellingen
moeten voldoen aan de door DNB opgestelde richtlijnen.499 De definitie van

497     Zie ook artikel 7 lid 3 van de door de minister van financien opgestelde Kostenregeling Wtb. In dit
artike 1 wordt gerefereerd (en derhalve impliciet 'goedkeuring' gehecht) aan de lijst van staten die
naar het oordeel van DNB onder adequaat toezicht staan.

498 De wettelijke basis hiervoor is artikel 5 lid 3 Wtb en artikel  12 lid 3 Wtb.
499    Circulair an DNB van 5 januari 1998, besproken door L.J. Hijmans van den Bergh, Nieuwe

regels voor informatieverstrekking bepaalde financiele producten,  1/&O, mei  1998,  p.  50-52,
Hijmans van den Bergh wijst er mijns inziens terecht op dat naleving van de richtlijnen (alleen)
afgedwongen kan worden door de richtlijnen overeenkomstig artikel 8 Wtb als voorschrift te
verbinden aan de vergunningverlening (zie § 3.4). Op grond van welke bepaling naleving
afgedwongen kan worden van (1) beleggingsinstellingen die al voor januari  1998 een vergunning
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reclame-uiting is zeer ruim en omvat iedere vorm van openbare aanprijzing
waarvoor de beleggingsinstelling (mede) verantwoordelijk is ongeacht het middel
(krant, tijdschrift, brochure, poster, televisie, radio, film, Internet, e-mail) dat
gebruikt wordt. De reclame-richtlijnen geven aan wat in elke reclame-uiting vermeld
moet worden (zoals de naam van de beleggingsinstelling, de vermelding dat de
instelling over een vergunning beschikt, de plaatsen waar het prospectus
verkrijgbaar is indien deelnemingsrechten worden aangeboden) en bevatten
gedetailleerde bepalingen waaraan een reclame-uiting moet voldoen indien
werkelijke of geprognosticeerde cijfers gegeven worden. Tot de diverse regels
behoort onder meer dat in elke reclame-uiting waarin verwachtingen omtrent de
toekomst worden uitgesproken dan weI gerefereerd wordt aan in het verleden
behaalde resultaten, de volgende twee zinnen worden opgenomen:

'De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten
bieden geen garantie voor de toekomst. ,500

Een beleggingsinstelling mag in haar reclame-uiting niet de indruk wekken dat
het een bancair of een verzekeringsproduct betreft. Er mag dan ook niet gerefereerd
worden aan spaar-, investerings- of verzekeringsactiviteiten indien dit tot verwarring
zou leiden.50' Het gebruik van het begrip sparen in reclame-uitingen mag wel
gebruikt worden om de beleggingsinstelling af te zetten tegen een spaarproduct
of om aan te geven dat beleggingsinstellingen de bestemming van spaargelden
kunnen zijn of dat het beleggen in een beleggingsinstelling bepaalde karakteristieken
gemeen heeft met een spaarproduct mits ook wordt gewezen op de afwijkende
elementen, zoals met name de risico's. 5()2

3.6 Informatieplicht externe accountant

De externe accountant die de jaarrekening van de beleggingsinstelling controleert
moet door de beleggingsinstelling gemachtigd zijn om DNB desgevraagd alle
inlichtingen te verstrekken die DNB redelijkerwijs nodig heeft voor de uitoefening

van DNB verkregen hebben  en (2) buitenlandse  icbe' s  met een Europees paspoort  die  (na
notificatie) ook in het Wtb-register worden ingeschreven (artikel  18 Wtb) en waarvoorde reclame-
richtlijnen ook bedoeld zijn, is mij niet duidelijk. Weliswaar schrijft de (tot de lid-staten gerichte)
icbe-richtlijn (85/611/EEG) voor dat icbe's de reclamebepalingen die in een andere lid-staat
gelden, dienen na te leven (artikel 44), maar in de Wtb is geen dienovereenkomstige bepaling
opgenomen op grond waarvan DNB specifieke reclamevoorschriften kan geven.

500   Artikel 7 Circulaire van DNB van 5 januari 1998.
501 Toelichting bij artikel 5 Circulaire DNB van 5 januari  1998. In Wtb acmee/ augustus i 999/VI defi nieert

DNB een spaarproduct als een nominale vordering van topkwaliteit op een onder adequaat toezicht
staande kredietinstelling waarop de garantieregeling van toepassing is.

502 11/tb actueel augustus  1999/Vl.
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van haar toezichthoudende taak (passieve informatiepticht).503 Aan deze verplichte
machtiging is nadere invulling gegeven door het sluiten van een tripartiete
overeenkomst (tussen de beleggingsinstelling, de externe accountant en DNB) voor
te schrijven op basis waarvan de externe accountant gemachtigd is periodiek en
in bijzondere omstandigheden DNB van informatie te voorzien. 5()4

Sinds de implementatie van de zogenaamde BCCI-richtlijn505 rust op de externe

accountant ook de verplichting om op eigen initiatief bepaalde informatie aan DNB
te verstrekken (actieve infonnatieplicht).506 Een beschrijving van deze nieuwe taak
die ook van toepassing is op effecteninstellingen, is te vinden in hoofdstuk 3 § 6.6.
Overigens was in de tripartiete-overeenkomst ook al voorzien in een informatieplicht
bij het aan de accountant bekend worden van omstandigheden die een ongeclausu-
leerde goedkeurende verklaring bij de jaarrekening in gevaar zouden brengen.

507

3.7 Specifieke regelingen

Behalve de in de voorgaande paragrafen besproken regelingen zijn er nog enkele
wetten die niet specifiek gericht zijn op de aanbieding van deelnemingsrechten
in een beleggingsinstelling, maar die daarop wel van toepassing kunnen zijn. Deze
mogelijk toepasselijke wetten of regelingen worden in hoofdstuk 4 besproken.

4              Aanbiedingen bij uitgifte van effecten die niet op een erkende effec-
tenbeurs in Nederland genoteerd (zullen) zijn

Wanneer een instelling niet van plan is voor de uit te geven effecten toelating te

vragen aan een erkende effectenbeurs in Nederland en de instelling geen in het
Wtb-register ingeschreven beleggingsinstelling is zoals in de vorige paragrafen
behandeld, dan is een van de eerste vragen of de aanbieding bij uitgifte van haar
effecten of het schriftelijk aankondigen van dan wel het adverteren voor een

dergelijke aanbieding onder de werkingssfeer van de Wte 1995 valt. Hiertoe is
het noodzakelijk na te gaan of
1         het aanbod effecten betreft die onder de omschrijving van artikel  1  sub a Wte

1995 vallen;
2      de effecten in of vanuit Nederland worden aangeboden; en

503 Artikel  19 lid 4 Btb.

504       Circulaire   van DNB  van 3 februari 1993 waarin tevens de model-overeenkomst is opgenomen.
505 Richtlijn 95/26/EG (vindplaats: zie hoofdstuk 1 noot 44).
506   Artikel 12 leden 4 tot en met 6 Wtb. Zie ook C.M. Grundmann-van de Krol, Beleggingsin-

stellingen: beleidsregels administratieve organisatie en rol externe accountant, V&0, januari
1997, p. 6/7.

507   Artikel 3 van de tripartiete-overeenkomst.
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3     het aanbod buiten een besloten kring plaatsvindt.

Indien deze vragen bevestigend beantwoord worden, is de Wte  1995 van toepassing
niet alleen op de aanbieding, maar ook wanneer de aanbieding 'door middel van
advertenties of documenten in het vooruitzicht' wordt gesteld.508 Artikel 3 lid 1
Wte 1995 luidt:

'Het is verboden in of vanuit Nederland buiten een besloten kring bij uitgifte
effecten aan te bieden dan wel zodanige aanbieding door middel van adverten-
ties of documenten in het vooruitzicht te stellen.'

In hoofdstuk 1 is alt ingegaan op het begrip 'effecten', het begrip 'in of vanuit
Nederland', het begrip 'besloten kring'  en op de betekenis van 'aanbieding'.
Bedacht moet worden dat bepaalde aanbiedingen van reeds uitgegeven effecten
met de term 'in Nederland bij uitgifte aanbieden' gelijkgesteld worden.509 Het
betreft de eerste aanbieding in Nederland van effecten van een soort die al eerder

1 buiten Nederland (al dan niet buiten een besloten kring) is uitgegeven, maar
nog niet in Nederland verkrijgbaar was;

2     in Nederland (en eventueel ook in het buitenland) is uitgegeven, maar die
sinds de uitgifte nog niet buiten een besloten kring in Nederland verkrijgbaar
was; of

3       in Nederland buiten een besloten kring is uitgegeven, maar die sinds de uitgifte
510        ..nog niet buiten de kring van professionele beleggers verkrl.Igbaar was.

De reden voor de gelijkstelling van deze drie situaties met de situatie dat de effecten
in Nederland bij uitgifte worden aangeboden, is gelegen in de beleggersbescherming
die eist dat beleggers door middel van een prospectus zich een oordeel kunnen
vormen over de uitgevende instelling en over de rechten en risico's die aan de
effecten verbonden zijn.51 1 Aanbiedingen van uit te geven effecten waarbij de
belangen van de particuliere Nederlandse belegger niet in het geding zijn, zoals
aanbiedingen vanuit Nederland aan personen die buiten Nederland zijn gevestigd
of aanbiedingen in Nederland aan professionele beleggers, zijn van het verbod
van artikel 3 lid 1 Wte 1995 vrijgesteld (zie § 4.1.2.1), Worden de desbetreffende

508      Artikel 3 lid  I  Wte  1995.  In §  3.2 is al ingegaan op het verschil ten opzichte van artikel 4 lid
I Wtb wat betreft het aankondigen in advertenties of documenten van een aanbieding van effecten.
Ook andere samenloopkwesties doen zich voor, namelijk daar waar het systeem van wettelijke
uitzonderingen (zie artikel 3 lid 2 subd en artikel 5 lid 4 Wte 1995) en vrijstellingen niet 'sluitend'
is (zie hierna § 4.1.2.1 ).

509 Artikel 3 lid 3 Wte 1995.

510     Zie  voor de betekenis van het begrip 'professionele beleggers'  in de zin van de Wte  1995:
hoofdstuk  1  § 8.1.

511 Zie onder meer PG Wle 1995, 1996, p. 199 respectievelijk 207.
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effecten op een later tijdstip of zelfs kort na de uitgifte in Nederland buiten een
besloten kring aangeboden en zou de gelijkstelling niet in de Wte 1995 zijn
opgenomen, dan zou het verbod en daarmee de plicht om aan de beleggers adequate
informatie te verschaffen, op een relatief eenvoudige wijze omzeild kunnen worden

(zie ook § 5).
Uit de ontstaansgeschiedenis van de hierboven onder 3. genoemde gelijkstel-

ling valt op te maken dat de wetgever underwriting' (in de betekenis van het512 4

overnemen van een emissie (zie § 2.2.2.1)) kwalificeert als een aanbieding van
effecten en niet als bemiddeling in effecten.513 Hoewel in de Wte 1995 het beroeps-

of bedrijfsmatig overnemen van een emissie in de omschrijving van effectenbe-

middeling is toegevoegd (zie hoofdstuk 3  §  2.1), valt hieruit niet zonder meer af
te leiden dat de Wte 1995-wetgever underwriting derhalve niet (meer) aanmerkt
als aanbieding van effecten. De toevoeging was noodzakelijk teneinde te voldoen
aan de richtlijn beleggingsdiensten. Bedrijfs- of beroepsmatige underwriting is
daardoor tevens een in beginsel vergunningplichtige activiteit. Hijmans van den

Bergh meent dat een onderscheid gemaakt moet worden tussen gevallen waarin
de effecten onmiddellijk of vrijwel onmiddellijk worden doorgeplaatst door het
syndicaat en die waarin de effecten enige tijd door de leden van het syndicaat in

portefeuille worden gehouden. In de eerste situatie geschiedt de aanbieding zijns
inziens door de uitgevende instelling en vallen de activiteiten van de leden van
het syndicaat buiten de reikwijdte van artikel  3  Wte  1995.  In de tweede situatie
is zijns inziens ook sprake van een aanbieding door de uitgevende instelling en
kan de doorplaatsing 'onder omstandigheden worden gelijkgesteld met de
aanbieding bij uitgifte door de uitgevende instelling'.514 Naar mijn mening dient
zowel civielrechtelijk als voor de toepassing van artikel 3 Wte 1995 uitgegaan te
worden van het feit dat het overnemen van een emissie515 betekent dat de overnemer

512      In de Memorie van Toelichting bij de Weh, waar overigens de hierbedoelde gelijkstelling nog
niet was opgenomen. wordt opgemerkt: 'Ook indien uitgegeven effecten worden geplaatst bij
tussenpersonen en deze tussenpersonen de effecten na een bepaalde periode buiten een besloten

kring aanbieden (in dit geval is geen sprake van uitgifte en zou ook geen sprake zijn van
bemiddeling [cursivering cgr]) dient ter zake van dit aanbod een prospebtus verkrijgbaar te worden

gesteld.' (PG Wte 1995, 1996, p. 199)).In de Memorie van Toelichting bij de Wte waar de

onderhavige gelijkstelling werd ingevoerd. wordt opgemerkt: 'In het bijzonder kan worden gedacht
aan het geval dat effecten eerst bij uitgifte worden aangeboden aan professionele beleggers of
banken. die deze el'fecten vervolgens aan het publiek aanbieden [cursivering cgr]' (PG Wte
1995, 1996. p. 217)).

513 Zie ook hoofdstuk 3 noot 10.

514 L.J. Hijmans van den Bergh, Aanbieding van effecten: enige opmerkingen over de spanning tussen
regelgeving en praktijk. Onderneming en Effecten. Serie Onderneming en recht, deel  13, Tjeenk
Willink. 1998, p. 25-28.

515 De uitgevende instelling biedt de effecten aan een (lid van) het syndicaat aan en het (lid van) syndicaat
aanvaardt de aanbieding. Op deze aanbieding is de prospectusplicht niet van toepassing hetzij omdat
het slechts gaat om een aanbieding aan een (rechts)persoon (besloten kring) hetzij omdat de aanbieding
van de prospectusplicht is vrijgesteld omdat de leden van het syndicaat behoren tot de categorie
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rechthebbende op de effecten wordt en vervolgens als aanbieder van de effecten
heeft te gelden en dat alleen bij een gegarandeerde emissie het syndicaat pas
rechthebbende wordt (op de niet geplaatste effecten) nadat het syndicaat bemiddeld
heeft ten behoeve van de uitgevende instelling als aanbieder van haar effecten.

4.1 Gevolgen van toepasselijkheid van de Wte  1995

Toepasselijkheid van de Wte 1995 houdt in dat op de uitgevende instelling de plicht
rust om (a) in advertenties en documenten waarin een aanbieding bij uitgifte van
effecten in het vooruitzicht wordt gesteld, te vermelden dat een prospectus
gepubliceerd zal worden en aan te geven waar en wanneer dit prospectus
verkrijgbaar zal zijn,516 (b) bij een aanbieding een prospectus algemeen verkrijgbaar
te stellen dat voldoet aan de inhoudseisen gesteld bij en krachtens de Wte 1995 517

en (c) nadat de effecten buiten een besloten kring geplaatst zijn periodiek informatie
518omtrent haarzelf te publiceren, tenzij een vrijstelling of een ontheffing van

toepassing is.519

4.1.1 Prospectus

Door de ruime omschrijving van effecten en door de restrictieve uitleg van het
besloten kring criterium, zullen veel aanbiedingen van effecten onder de
prospectusplicht vallen. De eisen waaraan de inhoud van het prospectus - dat niet
per se een effectenrechtelijk aanbod inhoudt 20 - moet voldoen en de uitzonderingen
daarop zijn neergelegd in het Bte 1995 en de NR 99.521 De uitgebreide bijlage bij
het  Bte 1995 bevat een gedetailleerde opsomming  van de gegevens  die  in  het
prospectus vermeld moeten worden, waaronder opname van een accountantsverkla-
ring inhoudend dat aan de vereisten  van  het  Bte  1995 is voldaan.522 De in deze

professionele partijen.
516      Artikel  3  lid  2  sub  c  Wte   1995 jo artikel  4  Bte 1995. Afschriften  van de desbetreffende

advertenties en documenten moeten voor publicatie van het prospectus aan de STE worden
toegezonden. Opvallend is dat in artikel 17 van Richtlijn 89/298/EEG (vindplaats: zie hoofdstuk
I noot 41) dat aan deze bepaling ten grondslag ligt uitgegaan is van de situatie dat er at een
prospectus is: 'In die documenten [= aankondigingen, aanplakbiljetten. plakkaten en documenten
waarin de openbare aanbieding wordt aangekondigd en die worden verspreid of ter beschikking
van het publiek worden gesteld-cgr] moet worden vermeld dat er een prospectus bestaat en waar
het is gepubliceerd.'

517      Artikel 3 lid 2 sub b Wte  1995 jo artikelen 2 en 5 Bte  1995 jo artikel 2 NR 99. Het prospectus
moet voor het tijdstip waarop de aanbieding gedaan wordt aan de STE worden overgelegd.

518      Artikel 5  lid  l  Wte  1995 jode artikelen  7  tot en met 9 Bte  1995 jo artikel 3  NR 99.
519   Artikel 4 respectievelijk 5 lid 2 Wte 1995.
520 Zie hoofdstuk 1 noot 238.

521 Artikelen 2 tot en met 6 Bte 1995 en artikel 2 NR 99.

522    Bijlage bij het Bte 1995, punt 2.4.
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bijlage opgenomen voorschriften gaan verder dan de ingevolge richtlijn
89/298/EEG523 verplichte regeling. Deze verdergaande regeling

'vindt haar rechtvaardiging in de overweging dat, anders dan ter zake van
genoteerde effecten, informatie over niet genoteerde effecten in de financiele
pers veelal spaarzaam is, waardoor het prospectus voor beleggers ten tijde van
het aanbod in het algemeen de enige bron van informatie is. 9524

Voor bepaalde soorten effecten, zoals opties en termijncontracten, lijken de
inhoudseisen525 niet geschreven te zijn, vooral wanneer die eisen vergeleken worden
met de informatie die verstrekt wordt indien die soorten effecten aan een erkende
effectenbeurs genoteerd worden. lin het laatste geval wordt volstaan met de
uitreiking van het Officieel Bericht dat niet op 66n lijn gesteld kan worden met
een prospectus dat ten minste de gegevens van het Bte 1995 bevat (zie § 2). De
eisen die bij of krachtens de Wte 1995 gesteld worden, zijn dan ook wat opties
en termijncontracten betreft zwaarder dan die voor beursgenoteerde opties en
termijncontracten. Bovendien vallen onder het ruime effectenbegrip ook zodanige
financiele producten dat aan de inhoudseisen van het prospectus niet voldaan kan
worden (zie hoofdstuk 1 § 6.1.2.2 en § 6.1.2.3). De Wte 1995 voorziet niet expliciet
in de mogelijkheid dat van een of meer van de inhoudseisen ontheffing verleend
wordt. Gelet op het feit dat de Wte  1995 wel voorziet in ontheffing van  het
algemeen verkrijgbaar stellen van een prospectus  (zie  § 4.1.2.2) en in erkenning
van een prospectus dat nia geheel aan de prospectusrichtlijn voldoet (zie § 4.1.1.1),
mag aangenomen worden dat een individuele ontheffing van een of meer van de
inhoudseisen mogelijk is.526

De STE kan verlangen dat een prospectus in een of meer door de STE te
bepalen talen wordt gesteld, indien dit gelet op de voorgenomen of mogelijke
verspreiding van het prospectus, noodzakelijk is voor een adequate informatie-
verschaffing aan de beleggers.527 In de NR 99 worden regels gegeven die betrekking

hebben op de indeling (opnemen van een samenvatting die een aantal expliciet
genoemde kerngegevens bevat) van het prospectus.528 Voor het tijdstip waarop
de aanbieding wordt gedaan, moet het prospectus aan de STE overgelegd worden. 529

523 Richtlijn 89/298/EEG (vindplaats: zie hoofdstuk 1 noot 41).
524      Toelichting bij artikel 2 lid 2 Bte  1995.
525 Zie Hoofdstuk III van de bijlage bij het Bte 1995.
526 Zie artikel 4 lid 1 jo artikel 40 lid 1 Wte 1995 op grond waarvan de STE de bevoegdheid heeft

een ontheffing van de prospectusplicht te verlenen. Indien het meerdere mogelijk is (gehele

ontheffing van het publiceren van een prospectus). moet het mindere (publiceren van prospectus
dat niet geheel voldoet aan de  in  het Bte 1995 gestelde vereisten) ook mogelijk geacht worden,

527 Artikel 2 lid 4 Bte 1995.

528 Artikel 2 NR 99.

529 Artikel 5 lid 1 Bte 1995.
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Het betreft hier een voorafgaande kennisgevingsplicht en geen voorafgaande
goedkeuring door de STE.530

4.1.1.1      Erkenning van buitenlandse prospectus

Een voor de praktijk belangrijke uitzondering op de in het Bte 1995 gestelde eisen
is de erkenning door de STE van bepaalde buitenlandse prospectussen.531 Een
prospectus dat door een bevoegde buitenlandse toezichthouder uit een andere
EU/EER-staat is goedgekeurd, wordt erkend indien het prospectus ( 1) is
goedgekeurd ten hoogste zes maanden voor het tijdstip waarop de aanbieding bij
uitgifte in Nederland wordt gedaan en (2) is opgesteld overeenkomstig de artikelen
8 of 12 van richtlijn 89/298/EEG.532 Indien niet aan de laatste voorwaarde is voldaan
omdat de bevoegde buitenlandse toezichthouder op 66n of meer onderdelen van
het goedgekeurde prospectus ontheffing heeft verleend of een afwijking heeft
toegestaan, zal de STE het prospectus alleen erkennen indien de STE van oordeel
is dat de omstandigheden op grond waarvan de buitenlandse toezichthouder
ontheffing heeft verleend of afwijkingen heeft toegestaan ook voor de aanbieding
in Nederland ontheffing of afwijking rechtvaardigen. Dit oordeel wordt door de
STE in de vorm van een verklaring gegeven en kan mijns inziens beschouwd worden
als een goedkeuring van het prospectus.533 Voor het tijdstip waarop een aanbieding

bij uitgifte in Nederland wordt gedaan, moet het prospectus aan de STE worden
overgelegd met een schriftelijke verklaring van de buitenlandse toezichthouder
waaruit blijkt dat het voor erkenning in aanmerking komende prospectus is goedge-
keurd.534 De in de vorige paragraaf vermelde bevoegdheid van de STE om te

530      Zie over de consequentie van het niet door de STE goedkeuren van prospectussen (het prospectus
komt in een andere EU/EER-staat niet in aanmerking voor erkenning wegens het ontbreken van
een goedkeurende verklaring van de bevoegde autoriteit): C.H.M. Borgers en A. Nederveen,
Pan-europese beurs EASDAQ van start. Bank- e,1 Effectenbedrijf. oktober 1996. p. 37/38; P.J.F.
Bouma en A.Q.R. Paijmans, STE in beeld. Bank- en Effecte,ibedrijf. december 1997, p. 16.
Zie ook § 2.3.5.

531     Artikel 3 Bte 1995. Zie voor een beschrijving van de erkenningsprocedure aan de hand van een
voorbeeld: L.J. Hijmans van den Bergh, Aanbieding van effecten: enige opmerkingen over de
spanning tussen regelgeving en praktijk, Onderneming en Effecten. Serie Onderneming en Recht,
deel 13. Tjeenk Willink, 1998, p. 18 Um 21.

532 De verwijzing naar de artikelen 8 of 12 betekent dat het prospectus moet voldoen aan de eisen
van de toelatingsprospectusrichtlijn. dat wil zeggen de beursprospectusrichtlijn (Richtlijn
80/390/EEG (vindplaats: zie hoofdstuk  1  noot  19)). Een door de bevoegde autoriteit in een andere
EU/EER-staat goedgekeurd beursprospecms komt derhalve in aanmerking voor erkenning als,nede
een niet-beursprospectus mits het prospectus voldoet aan de inhoudsvereisten van de beurspros-
pectusrichtlijn en is goedgekeurd door de bevoegde autoriteit van een EU/EER-staat. Zie ook:
S. Perrick, Wet Toezicht Effectenverkeer. Juridisch Up to Date,21 mei 1992. p. 9 en C. Rensen.
Wet toe:icht effectenverkeer. NIBE-Bankjuridische Reeks, nr. 13, 1992, p. 15.

533 Artikel 5 lid 3 Bte 1995.

534 Artikel 5 leden 1 en 2 Bte 1995.
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verlangen dat het prospectus in een of meer talen wordt gesteld alsmede de regels
die betrekking hebben op de indeling van het prospectus, zijn ook van toepassing
op een door de STE erkend buitenlands prospectus.535 Daarnaast kan door de STE

verlangd worden dat bepaalde gegevens genoemd  in de bijlage bij  het Bte  1995
aan het buitenlandse prospectus worden toegevoegd 'met het oog op de nadere

verschaffing van informatie die specifiek voor het aanbod in Nederland van belang
is'.536 Meestal betreft het toevoeging van een fiscale paragraaf gericht op de fiscale

positie van Nederlandse ingezetenen.

4.1.1.2   Actualisering/aanvulling van het prospectus

Het prospectus moet door middel van een aanvullend document (inlegvel)
geactualiseerd worden indien zich nieuwe feiten voordoen of worden geconstateerd
tussen het tijdstip van vaststelling van het prospectus en het tijdstip waarop de
desbetreffende aanbieding eindigt.537 Het moet dan gaan om nieuwe feiten die van

belang kunnen zijn voor de beoordeling van het vermogen, de financiale positie,
het resultaat en de vooruitzichten van de uitgevende instelling en van de rechten

en verplichtingen die aan de effecten zijn verbonden. Behalve deze verplichte
actualisering staat het Bte  1995  toe  om in plaats  van het opstellen  van een nieuw

prospectus, een bestaand prospectus (waaronder een erkend buitenlands prospectus)
dat gebruikt is voor een eerdere aanbieding van al dan niet soortgelijke effecten
te actualiseren door toevoeging aan dit prospectus van een aanvullend - op de
nieuwe aanbieding betrekking hebbend - document. Deze mogelijkheid die alleen
bestaat indien het prospectus (1) is opgesteld overeenkomstig de geldende vereisten

en (2) binnen een jaar voorafgaand aan de nieuwe aanbieding algemeen verkrijgbaar

is gesteld, is met name van belang voor instellingen die regelmatig effecten
uitgeven.538

535     Artikel 3 Bte 1995 bepaalt dat artikel 2 leden  1  en 2 Bte  1995 niet van toepassing zijn indien

sprake is van een buitenlands prospectus dat voor erkenning in aanmerking komt. Dit betekent
dat artikel 2 leden 3 tot en met 5 Bte  1995 wei van toepassing zijn. Artikel 2 lid 4 Bte 1995 bevat
de bevoegdheid om te eisen dat het prospectus in een of meer talen wordt gesteld. terwijl artikel
2 lid 5  Bte  1995 de grondslag vormt voor het door de STE stellen  van indelingsregels.

536 Artikel 3 lid 2 Bte  1995.

537      Artikel 6 lid  1  Bte  1995. Het inlegvelmoet tevoren aande STE worden overgelegd en onverwijld

bij het prospectus worden gevoegd.
538     Artikel 6 lid 2 Bte 1995. Hoewel artikel 6 lid 2 Bte 1995 dit niet uitdrukkelijk stelt, zal ook het

aanvullende document tevoren aan de STE overgelegd moeten worden.
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4.1.1.3     Algemeen verkrijgbaarstelling van het prospectus

Artikel 15 van Richtlijn 89/298/EEG schrijft voor dat het prospectus gepubliceerd
of ter beschikking van het publiek gesteld moet worden overeenkomstig de door
de Lid-Staat vastgestelde bepalingen.539  In  het  Bte   1995  is niet uitdrukkelijk
aangeven wat onder 'algemeen verkrijgbaar stellen' verstaan moet worden of op
welke wijze dit moet geschieden. In de toelichting wordt zowel gesproken over
algemeen verkrijgbaar stellen als van openbaar maken van het prospectus. Publicatie
van prospectussen uitsluitend via Internet is (nog) niet toegestaan.

540

Aanbiedingen aan een kleine - door de aanbieder geselecteerde - groep
(rechts)personen waarmee de aanbieder geen reeds bestaande juridisch objectiveer-
bare relatie heeft, zijn aanbiedingen buiten een besloten kring waarvoor de
prospectusplicht geldt (zie hoofdstuk 1 § 3.2 e.v.). In een dergelijke situatie kan
het vereiste van 'algemeen verkrijgbaar stellen' mijns inziens niet tot gevolg hebben
dat de aanbieder verplicht is ook aan anderen dan degenen tot wie het aanbod is
gericht een prospectus te verstrekken. Deze zienswijze impliceert naar mijn mening
dat het prospectus niet openbaar gemaakt is in de zin van artikel 6:194 BW.541

4.1.2 Generieke vrijstellingen en individuele ontheffing

De  Wte 1995 voorziet in zowel generieke vrijstellingen  als het verlenen  van
individuele ontheffingen van de prospectusplicht. 542

4.1.2.1    Generieke vrijstellingen

In artikel 2 van de prospectusrichtlijn 89/298/EEG543 zijn bepaalde categorieen
aanbiedingen en bepaalde categorieen effecten van het toepassingsgebied uitgezon-
derd. Bij de parlementaire behandeling van de Wte is middels indiening van een

539 Richtlijn 89/298/EEG (vindplaats: zie hoofdstuk 1 noot 41).
540 Beleidsnotitie 99-0003 van de STE (zie hoofdstuk 1 noot 260).

541     M.A. Blom, Prospectusaansprakelijkheid van de lead manager. Serie Monografieen vanwege
het Van der Heijden Instituut, deel 53, Kluwer, Deventer, 1996, p 84, geeft voor de uitleg van
het begrip 'openbaar maken' in de zin van artikel 6.194 BW als hoofdregel dat 'geen sprake
is van openbaar maken indien het prospectus aan een in omvang beperkte, door de lead manager
of de uitgevende instelling geselecteerde groep personen wordt beschikbaar gesteld, en dat
anderzijds wei sprake is van openbaar maken indien iedere belangstellende de beschikking kan
krijgen over het prospectus.'  Zie in dit verband ook de uitspraak  van  de  Hoge  Raad  van  8  mei
1998 UOR 1998/110  m.nt.   Grundmann-van  de  Krol/Groffen:  N./   1998/888  m.nt.  Maeij-

er/Verkade), besproken door W.J. Oostwouder en  J. B.  Wezeman in Dossier nr. 34, december
1998, p. 60-71.L. Timmerman in TVVS, juli 1998, p. 207/208 en 1.C.W. Willemsen, ./BN.
juli/augustus 1998, p. 7/8.

542 Artikel 4 Wte 1995.

543 Richtlijn 89/298/EEG (vindplaats: zie hoofdstuk 1 noot 41).
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amendement544 tevergeefs gepleit alle in artikel 2 opgenomen uitzonderingen op
te nemen in artikel 3 Wte (1995). Mede met de bedoeling om de mogelijkheid te
behouden om de door de 'richtlijn toegekende vrije ruimte' al dan niet via
uitvoeringsbesluiten te benutten, werd aanneming van het amendement door de
minister van financien ontraden.545 Een deel van de in artikel 2 van richtlijn
89/298/EEG opgesomde soorten aanbiedingen en soorten effecten is in de Wte
1995 eveneens uitgezonderd respectievelijk krachtens de Wte 1995 vrijgesteld
van de prospectusplicht.546 De wettelijke uitzonderingen zijn in de vorige paragrafen

behandeld en betreffen effecten die aan een erkende effectenbeurs genoteerd
(zullen) zijn (zie § 2 e.v.) en deelnemingsrechten in een geregistreerde beleggingsin-
stelling (zie § 3 e.v.).

In de Vrijstellingsregeling Wte 1995 zijn (schriftelijke aankondigingen van)
aanbiedingen buiten een besloten kring, waarbij - kort gezegd - de belangen van
de Nederlandse particuliere belegger niet in het geding dan wel op andere wijze
voldoende gewaarborgd zijn, van de prospectusplicht vrijgesteld.547 Het betreffen

aanbiedingen of in advertenties of documenten in het vooruitzicht gestelde
aanbiedingen:
1 aan professionele beleggers, omdat 'dergelijke professionals, gelet op de bij

hen veronderstelde deskundigheid, een hoge mate van eigen verantwoordelijk-
heid  dragen  voor hun functioneren  op de effectenmarkten'.548  Aan  de

vrijstelling zijn de volgende voorwaarden verbonden:
a      in het aanbod of het biedingsbericht (en in advertenties of documenten

waarin het aanbod in het vooruitzicht wordt gesteld), wordt vermeld dat
het aanbod uitsluitend is gericht tot professionele beleggers (opname
van een selling restriction) 49 en

b      aan de STE wordt vooraf een afschrift van het biedingsbericht overge-
legd, dat wil zeggen indien een document wordt opgesteld waarin een

effectenrechtelijk aanbod wordt gedaan;

544 Kamerstukken 11 1989- 1990,21 038. nr. 16.

545   PG Wte /995,1996, p 214-217.
546    Artikel 3 lid 2 Wte 1995 en de artikelen 2 tot en met 9 Vrijstellingsregeling Wte 1995.
547    Artikelen 2 tot en met 9 Vrijstellingsregeling Wte 1995.
548   Toelichting bij artikel 2 Vrijstellingsregeling Wte 1995. Zie voor het begrip professionele

beleggers in de zin  van de Wte 1995: hoofdstuk  1  §  8.1.
549       Zie  wat de civieirechtelijke  gevolgen van verkoop in strijd  met een selling restriction betreft:

hoofdstuk 4 § 3.2.1.2
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2 aan beleggers  die  buiten  Nederland  gevestigd of woonachtig  zijn.550 Aan de
vrijstelling zijn de volgende voorwaarden verbonden:
a       in het aanbod of het biedingsbericht (en in advertenties of documenten

waarin het aanbod in het vooruitzicht wordt gesteld), wordt vermeld dat
het aanbod niet is gericht op in Nederland gevestigde of woonachtige
beleggers;

b     de van toepassing zijnde regels in de staat waar het aanbod wordt gedaan
worden nageleefd;

c      aan de STE wordt vooraf een verklaring van de uitgevende instelling
overgelegd dat aan de voorwaarde onder (b) is voldaan; en

d       de verklaring wordt opgenomen in het biedingsbericht en in de adverten-
ties of documenten waarin het aanbod in het vooruitzicht wordt gesteld;551

3 van el»cten in een coupuregrootte van  ten  minste  f  100.000,-  of de tegen-
' waarde daarvan in vreemde valuta, omdat 'de wet met name bescherming
beoogt te bieden aan niet-professionele beleggers';

552

4 van effecten om niet (kosteloos), omdat 'het bij een aanbod van effecten om

niet is uitgesloten dat het ontbreken van informatie over die effecten of de
betrokken effectenuitgevende instelling kan leiden tot het schaden van de
belangen van beleggers';553

550 Deze vrijstelling is alleen relevant voor de uitgevende instelling, dat wil zeggen indien sprake
is van een aanbieding van effecten bly uitgifte. Na de uitgifte is de prospectusplicht alleen van
toepassing indien de (in het buitenland) uitgegeven effecten in Nederland worden aangeboden.
Voor de vraag of daadwerkelijk een prospectus vereist is dan weI een vrijstelling van toepassing
is, geldt de territoriale benadering (zie hoofdstuk 1 § 6.4.2).

551      Artikel 3 Vrijstellingsregeling Wte  1995.
552     Toelichting bij artiket 4 Vrijstellingsregeling Wte 1995. Doordat de coupuregrootte (nominale

waarde) bepalend is voor de vraag of de vrijstelling van toepassing is, is deze vrijstelling in feite
alleen van belang voor de 'klassieke' effecten. Opties, warrants en dergelijke die recht geven
op een ander effect zullen zelden of nooit een coupuregrootte van f 100.000,- hebben. Bedacht
moet worden dat de coupuregrootte niet per definitie de werkelijke waarde aangeeft.

553    Toelichting bij artikel 5 Vrijstellingsregeling Wte 1995. Of en zo ja, een aanbieding leidt tot
een fiscale heffing ten laste van degenen die de effecten om niet krijgen is voor de toepasselijkheid
van de vrijstelling waarschijnlijk niet relevant. Bepalend voor het antwoord op de vraag of sprake
is van 'om niet' is of de ontvangers (bijvoorbeeld wanneer een (ex-)werkgever effecten aanbiedt
aan (ex-)werknemers) van de effecten gehouden zijn of in het verleden geweest zijn tot enige
tegenprestatie. Overigens kan de vraag gesteld worden of bij de onderhavige vrijstelling - gelet
op de ratio daarvan - niet de beperking aangebracht zou moeten worden dat het uitsluitend
primaire producten betreft en niet rechten ter verkrijging van de primaire producten, zoals opties.
die alleen tegen betaling van de uitoefenprijs verkregen kunnen worden.

256



Effectenuitgevende instellingen, beleggingsinstellingen en ander aanbieders

rr      554
5 van Euro-eJJecten waarvoor geen algemene reclame- of colportagecam-

555
pagne wordt gevoerd;

6     van schuWbrieven, inschrijvingen in schuldregisters en soortgelijke rechten
met een oorspronkelijke looptijd van maximaal een jaar die worden uitgegeve,1
door een in het Wtk-register ingeschreven kredietinstelling:556

7 van effecten die worden witgegeze,1 door een EU/EER-staat, door een

territoriaal publiekrechtelijk lichaam van een EU/EER-staat of door een
internationale publiekrechtelijke instelling waarin een of meer EU/EER-staten
deelnemen; en557

8 van deelnemingsrechten in een beleggingsinstelling die van de Wtb-vergun-

ningplicht is vrijgesteld op grond van het feit dat de deelnemingsrechten
558uitsluitend aan professionele beleggers worden aangeboden (zie § 3.1.2.1).

Hoewel met de laatstgenoemde vrijstelling beoogd is aan te sluiten bij de hiervoor
(onder 1) genoemde vrijstelling voor aanbiedingen aan uitsluitend professionele
beleggers teneinde een samenloop te voorkomen, is deze aansluiting gedeeltelijk
doorbroken doordat het begrip professionele belegger of marktpartij in de zin van
de Vrijstellingsregeling ex artikel 14 Wtb ruimer is dan het begrip professionele
belegger of marktpartij in de zin van de Vrijstellingsregeling Wte 1995 (zie
hoofdstuk 1 § 8.1). De vrijstelling is in zoverre beperkt dat niet alle onder de Wtb
vrijgestelde aanbiedingen van deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen onder
de  Wte  1995 zijn vrijgesteld.  Zo  moet voor een  (in het vooruitzicht gestelde)

554  Artikel 6 Vrijstellingsregeling Wte 1995. Euro-effecten worden - verkort weergegeven -
omschreven als effecten  (1) die worden overgenomen en geplaatst door een syndicaat waarvan
tenminste twee leden zijn gevestigd in verschillende staten van de EU/EER en (2) die voor
tenminste 60% worden geplaatst door syndicaatsleden die gevestigd zijn in een of meer andere
staten dan die waar de uitgevende instelling is gevestigd en (3) waarop alleen kan worden
ingeschreven of die in eerste instantie alleen kunnen worden gekocht door bemiddeling van een
in het Wtk-register ingeschreven instelling of door een niet in dit register ingeschreven instelling
die beroeps- of bedrijfsmatig effectendiensten verricht (artikel 1 sub f Vrijstellingsregeling Wte
1995).De omschrij ving van Euro-effecten is zodanig dat irrelevant is in welke land(en) de Euro-
effecten worden geplaatst. Met andere woorden de plaatsing door het syndicaat hoeft niet in
een of meer EU-landen plaats te vinden.

555  Blijkens de toelichting bij artikel 6 Vrijstellingsregeling Wte 1995 mag geen algemene
reclamecampagne gevoerd worden, omdat het niet geheel uit te sluiten is dat ook bepaalde

particuliere beleggers op dergelijke emissies kunnen inschrijven. Indien een campagne gevoerd
wordt moet die zo zijn ingericht 'dat in het kader daarvan niet systematisch mededelingen worden
gedaan die bestemd zijn voor niet-professionele beleggers'.

556      Artikel 7 Vrijstellingsregeling Wte  1995. Deze vrijstelling is gebaseerd op het feit dat onder
toezicht staande kredietinstellingen moeten voldoen aan voorschriften inzake liquiditeit en
solvabiliteit. Voor een uitgifte van kortlopende schuldtitels door een onder toeziCht staande
kredietinstelling biedt het toezicht een voldoende waarborg voor beleggers (zie toelichting bij
artikel 7 Vrijstellingsregeling Wte 1995).

557   Artikel 9 Vrijstellingsregeling Wte 1995.
558   Artikel 8 Vrijstellingsregeling Wte 1995.
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aanbieding in of vanuit Nederland buiten een besloten kring van deelnemingsrechten
in een beleggingsinstelling wier hoofdactiviteit niet collectief beleggen is (zie §
3.1.2.3), wel een Wte-prospectus algemeen verkrijgbaar gesteld worden, tenzij
een van de andere hiervoor vermelde vrijstellingen van toepassing is, bijvoorbeeld
een coupuregrootte van ten minste f 100.000,-.

Het combineren van vrijstellingen is niet toegestaan. Wel is het zo dat 66n
en dezelfde aanbieding deels binnen en deels buiten een besloten kring kan
plaatsvinden. Op dat deel van de aanbieding dat buiten een besloten kring
plaatsvindt, kan een van de hiervoor genoemde vrijstellingen van toepassing zijn.
Indien bijvoorbeeld een aanbieding bij uitgifte gedaan wordt aan zowel werknemers
van de uitgevende instelling als aan professionele beleggers, is het opstellen en
algemeen verkrijgbaar stellen van een Wte-prospectus niet verplicht. De redenering

hierbij is dat dat deel van de aanbieding dat aan de werknemers is gericht niet onder
het verbod van artikel 3 lid 1 Wte 1995 valt (immers een aanbieding binnen besloten
kring (zie hoofdstuk 1 § 6.2.2.2) en dat dat deel van de aanbieding dat uitsluitend
is gericht tot professionele beleggers (aanbieding buiten besloten kring) onder de
vrijstelling valt. 559

De STE voert al geruime tijd met het ministerie van financien overleg over
het binnen de mogelijkheden van richtlijn 89/298/EEG verruimen van de
Vrijstellingsregeling Wte 1995.560 Aan welke  van  de door richtlijn toegelaten
vrijstellingen gedacht wordt, is niet bekendgemaakt. Voor de praktijk zou het
gewenst zijn indien alle mogelijkheden van de richtlijn benut worden. 561

4.1.2.2    Individuele ontheffingen

De STE heeft de bevoegdheid desgevraagd een ontheffing te verlenen van de
prospectusplicht.562 De ontheffingsmogelijkheid is opgenomen, omdat het denkbaar
is dat niet kan worden voldaan aan de gestelde regels voor het prospectus. Wanneer
een adequate informatievoorziening aan het publiek op een andere wijze wordt
gewaarborgd, kan er een reden zijn om ontheffing te verlenen.563 Desgevraagd werd
bij de parlementaire behandeling het volgende voorbeeld gegeven:

559 De tekst van de op te nemen selling restriction zal naar mijn mening zo geredigeerd moeten zijn
dat duidelijk is dat de aanbieding, voor zover niet gericht tot de werknemers, uitsluitend bestemd
is voor professionele beleggers.

560      Circulaire 98-001  van 6 juli  1998 van de STE, p.  6.
561    Zie de opsomming in artikel 2 Richtlijn 89/298/EEG van de soorten aanbiedingen en soorten

effecten waarop de prospectusrichtlijn niet van toepassing is, met name artikel 2 lid 1 sub b
(aanbieding van effecten aan een beperkte groep van personen), artikel 2 lid 1 sub d (aanbieding
van effecten die slechts kunnen worden verworven voor een tegenwaarde van ten minste 40
000 ecu per belegger) en artikel 2 lid 2 sub e (effecten aangeboden bij een fusie).

562     Artikel 4 lid  I jo artikel 40 Wte  1995.
563   PG Wte /995, 1996. p. 221.
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'(..) internationale uitgiften, waarbij plaatsing van de effecten geschiedt in
meerdere landen en waarbij het emissieprospectus onderworpen is aan
verschillende prospectusregelingen uit de diverse plaatsingslanden. De praktijk
heeft geleerd dat deze regelingen soms op onderdelen onderling onverenigbaar
zijn. Afhankelijk van het belang voor beleggers zou in zo'n situatie een

ontheffing kunnen worden overwogen. Bij de uitvoering van de Wet effecten-
handel zijn overigens vrijwel alle ontheffingen (..) verleend op grond van de
overweging dat a) ter zake van de uitgifte een prospectus verkrijgbaar was dat
voldeed aan een buitenlandse wettelijke regeling die als gelijkwaardig kon
worden beschouwd aan de Nederlandse regeling of dat b) het (volledig) van
toepassing verklaren van de prospectusvereisten onevenredige zware lasten
voor de uitgevende instelling met zich zou brengen zonder dat hiermee

,564
beleggersbelangen gediend waren.

Uit de Jaarverslagen van de STE blijkt dat onder meer ontheffingen verleend zijn
in situaties waarin een prospectus aanwezig was dat bij de SEC was of werd
geregistreerd, omdat een dergelijk prospectus voldoet aan de in de Verenigde Staten

geldende informatie-eisen die door de STE als ten minste gelijkwaardig beschouwd
worden aan de eisen uit de Wte (1995). 565

Behalve het hierboven gegeven voorbeeld, lijkt mij de aanwezigheid van een
overeenkomstig boek 2 BW opgesteld fusievoorstel in het kader van een juridische
fusie eveneens een reden voor het verlenen van een ontheffing voor het geval artikel
3 Wte 1995 van toepassing mocht zijn en de in het vooruitzicht gestelde uitbreiding
van de Vrijstellingsregeling hierin niet voorziet. Datzelfde lijkt mij het geval indien
door potentiele beleggers een due diligence onderzoek wordt uitgevoerd in het
kader van bijvoorbeeld een voorgenomen aandelenruil. De hier door mij bepleite
ontheffing is uiteraard pas aan de orde indien het effecten betreft van een soort

die nog niet in Nederland buiten een besloten kring of buiten de kring van
professionele beleggers verkrijgbaar is geweest (zie § 4).

4.1.3 Periodieke en incidentele informatieverschaffing

Zijn de effecten eenmaal buiten een besloten kring uitgegeven, dan rust op de
uitgevende instelling de plicht om periodiek informatie over haar financiele positie
algemeen verkrijgbaar te stellen en om zo spoedig mogelijk koersgevoelige

informatie bekend te maken.566 Niet alleen bij de aanbieding bij uitgifte van effecten,
maar ook daarna dient aan beleggers relevante informatie verschaft te worden.
Wanneer door de uitgevende instelling ook effecten zijn uitgegeven die aan een

564   PG 1Vte /995. 1996. p. 222.
565     Jaarvers/ag  1997 van de STE, p.  12 en voorgaande jaarverslagen.
566      Artikel 5 Wte  1995 jo artikelen 7 tot en  met 9 Bte  1995 jo artikel 3  NR 99.
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erkende effenbeurs in Nederland zijn genoteerd, gelden de informatieverplichtingen
op grond van de Wte  1995  niet. De instelling is dan al op grond van de reglementen
van de desbetreffende effectenbeurs verplicht tot het verschaffen van financiele
en koersgevoelige informatie. Effecten kunnen 'buiten een besloten kring komen'
zonder toedoen van de uitgevende instelling. De vraag zou kunnen rijzen of ook
dan op de uitgevende instelling de plicht tot periodieke informatieverschaffing
en publicatie van koersgevoelige informatie rust, vooropgesteld dat de instelling
op de hoogte is of had kunnen zijn van het feit dat haar effecten buiten een besloten
kring 'terecht' zijn gekomen.567 Het antwoord hierop hangt af van de vraag of artikel
5 lid 1 Wte 1995 restrictief dan wel extensief uitgelegd moet worden. Een
restrictieve uitleg, inhoudend dat de instelling alleen dan onder artikel 5 lid 1 Wte
1995 valt indien zij zelf de effecten buiten een besloten kring heeft uitgegeven,
staat op gespannen voet met de gedachte die ten grondslag ligt aan de (op de
aanbieder rustende) prospectusplicht voor aanbiedingen van reeds uitgegeven
effecten indien die effecten - kort gezegd - nog niet buiten een besloten kring
verkrijgbaar waren (zie § 4). De uit oogpunt van beleggersbescherming ook voor
die aanbiedingen noodzakelijk geachte informatieverschaffing middels een
prospectus pleit voor een ruime uitleg van artikel 5 lid 1 Wte 1995.568 De ruime
uitleg zou ook moeten inhouden dat op het spiegelbeeld - de situatie dat de effecten
oorspronkelijk buiten een besloten kring zijn uitgegeven, maar in een latere fase
in 6dn hand zijn gekomen - artikel 5 lid  1  Wte  1995 niet meer van toepassing is
omdat de beleggersbescherming niet meer in het geding is.

4.1.3.1 Inhoud

Artikel  5  Wte 1995 bepaalt  dat  (1) de instelling de plicht heeft informatie  te
verstrekken 'voor zover deze verplichting niet reeds voortvloeit uit boek 2 van
het Burgerlijk Wetboek',  (2) de te verstrekken informatie alsmede de wijze  van
verkrijgbaarstelling dienen te voldoen aan bij of krachtens amvb te stellen regels
en (3) de informatie betrekking heeft op periodieke verslaglegging inzake de
financiele positie van de instelling alsmede op koersgevoelige informatie. In artikel
7 Bte 1995 is wat betreft de te verstrekken informatie, het moment en de wijze
van publicatie uitvoering gegeven aan artikel 5 Wte 1995, echter op een wijze die
aanleiding geeft tot de vraag hoe artikel 7 lid 1 zich verhoudt tot de overige leden
van artikel 7 Bte 1995. Lid 1 bepaalt namelijk dat

567       Vergelijk S. Perrick, Aandelen aan toonder en de Wet toezicht effectenverkeer. Trl/S,  1992. p. 314/ 135.
568     Zie in dit verband ook de toelichting bij artikel 10 Vrij.stellingsregeling Wte 1995 waar aangegeven

wordt waarom bepaalde aanbiedingen wei \·an de prospectusplicht zijn vrijgesteld. maar niet tevens
tot gevolg hebben dat de uitgevende instelling vrijgesteld is van de periodieke inforinatieplicht.
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'voor zover de verplichting tot het opstellen van een jaarrekening en een

jaarverslag niet reeds voortvloeit uit boek 2 van het Burgerlijk Wetboek'

op een uitgevende instelling de leden 2 tot en met 12 van toepassing zijn. Hieruit
zou afgeleid kunnen worden dat voor instellingen die op grond van boek 2 BW
verplicht zijn een jaarrekening en jaarverslag op te stellen geen verdere informatie-
verplichtingen zoals neergelegd in de leden 2 tot en met  12 van artikel 7 Bte  1995
zouden gelden.  Uit de (wetsgeschiedenis van) artikel  5  Wte   1995  en  uit  de

toelichting bij artikel 7 Bte 1995 kan evenwel opgemaakt worden dat bedoeld is
dat instellingen die op grond van boek 2 BW verplicht zijn tot opstelling van
jaarstukken zich wat de opstelling betreft dienen te houden aan de BW-bepalingen
en daarnaast gebonden zijn aan de verplichtingen van artikel 7 leden 2 tot en met
12 Bte 1995. Die overige verlichtingen zijn met name de publicatie van halfjaarcij-
fers (behoudens voor instellingen wier aandelen aan een in een EU-land gelegen
effectenbeurs zijn genoteerd) en koersgevoelige informatie. Voor instellingen met
een zetel in Nederland die niet op grond van boek 2 BW verplicht zijn jaarstukken
op te stellen geldt dat de opstelling zoveel mogelijk aansluit bij de op grond van
boek 2 BW geldende informatievoorschriften. De opstelling van jaarstukken van
instellingen met een zetel in een andere EU/EER-staat dient te geschieden
overeenkomstig de voorschriften van de vierde en zevende jaarrekeningrichtlijnen,569
terwijl de opstelling voor de overige instellingen 'op gelijkwaardige wijze' moet
geschieden. Hiervan is in ieder geval sprake indien de opstelling voldoet aan de
International Accounting Standards.570 Worden de stukken niet overeenkomstig
de voorschriften van boek 2 BW respectievelijk de vierde en zevende jaarreke-
ningrichtlijn opgesteld, moet in een aanvullend document bij de jaarrekening een
toelichting worden gegeven op de gehanteerde waarderingsgrondslagen en de

omschrijving van de posten in de jaarrekening voor zover de jaarrekening zelf een
dergelijke toelichting nietbevat.57 1 Dejaarrekening moet een accountantsverklaring
bevatten. Voor de halfjaarcijfers geldt dat hetzij een accountantsverklaring
toegevoegd wordt hetzij in een verklaring melding gemaakt wordt van het feit dat
de halfjaarcijfers niet door een accountant onderzocht zijn.572 De STE staat onder
bepaalde omstandigheden toe dat niet de uitgevende instelling zelf, maar de moeder

569 Richtlijn 78/660/EEG van  25 juli 1978 betreffende de jaarrekening van bepaalde vennoot-
schapsvormen (PbEG L 222, 14 augustus  1978. p. lle.v.)en Richtlijn 83/349/EEG van  13
juni 1983 betreffende de geconsolideerde jaarrekening (PbEG L 193, 18 juli 1983. p. I e.v.).

570     Artikel 7 lid 8 Bte 1995 alsmede de toelichting bij artikel 7 Bte  1995.
571     Artikel 7 lid 8 Bte  1995 jo artikel 3 NR 99.
572 Artikel 8 Bte 1995.
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wat de publicatie van (halfliaarcijfers betreft beschouwd wordt als de uitgevende
instelling. 573

4.1.3.2    Termijnen en wijze van publicatie

Binnen zes maanden na afloop van ieder boekjaar moet een jaarrekening en
jaarverslag vastgesteld worden. Vervolgens dienen binnen een week na vaststelling
of goedkeuring de jaarrekening inclusief de accountantsverklaring en het jaarverslag
gepubliceerd te worden door neerlegging van een exemplaar in het Nederlands,
Frans, Duits of Engels ten kantore van het handelsregister. Voor instellingen met
een zetel buiten Nederland moet de publicatie plaatsvinden door neerlegging ten
kantore van het handelsregister van Amsterdam. De wijze van publicatie van de
halfjaarcijfers, op te stellen binnen vier maanden na afloop van de eerste helft van
ieder boekjaar, is gelijk aan die voor de jaarcijfers. Dejaarrekening, het jaarverslag
en de halfjaarcijfers moeten gelijktijdig met de publicatie aan de STE worden
overgelegd.574 Opgemerkt  zij  dat  de  in  de  Wte   1995  en  boek  2 BW gestelde
termijnen voor de vaststelling van de jaarrekening niet parallel lopen en dat niet
duidelijk is hoe bijvoorbeeld een verlenging door de algemene vergadering van
aandeelhouders (ava) van de termijn voor het opmaken van de jaarrekening zich
verhoudt met de krachtens de Wte 1995 gestelde termijnen. Krachtens de Wte  1995
moet binnen zes maanden na afloop van ieder boekjaar een jaarrekening en een
jaarverslagvastgesteld worden, terwijl boek 2 BW bepaalt dat binnen vij f maanden
(behoudens verlenging van deze termijn met maximaal zes maanden door de ava)
na afloop van het boekjaar een jaarrekening opgemaakt wordt. Een termijn voor
de vaststelling door de ava schrijft boek 2 BW niet voor. Weliswaar bepaalt artikel
2: 108 (2:218) BW dat de jaarlijkse ava binnen zes maanden (behalve wanneer de
statuten een kortere termijn stellen) na het boekjaar moet plaatsvinden, maar boek
2 BW schrijft niet expliciet voor dat de jaarrekening ook in die jaarvergadering
behandeld en vastgesteld wordt. Wanneer een NV of BV niet binnen zes maanden
na afloop van het boekjaar de jaarrekening heeft vastgesteld, bijvoorbeeld omdat
de ava de termijn voor het opmaken heeft verlengd, rijst de vraag of het gebruik
maken van deze vennootschapsrechtelijke mogelijkheid leidt tot overtreding van
de op grond van artikel 5 Wte 1995 gestelde regels. Het antwoord op deze vraag

573    Dit doet zich bijvoorbeeld voor indien de dochter op grond van de bepalingen van boek 2 BW
van de publicatieplicht is vrijgesteld omdat de moedervennootschap zich onder meer hoofdelijk
aansprakelijk heeft gesteld voor de schulden van de dochter (artikel 2:403 lid 3 jo 2:394 BW).
Zie in dit verband C.M. Grundmann-van de Krol. 'Public' NV's en BV's. N i ni·intig jaa,· Boek
2 BW. Tjeenk Willink.  1996. p.  310, waar ingegaan wordt op de relatie tussen de publicatievrijstel-
ling op grond van boek 2 BW waarmee in artikel 5 Wte 1995 kennelijk geen rekening gehouden
is.

574 Artikel 7 leden  10 tot en met  12 Bte  1995.
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is van belang omdat overtreding een economisch delict oplevert en een overtreding
is  die  door de STE beboet kan worden (zie hoofdstuk  5  §  6). Nu artikel  2: 101
(2:210) BW wel expliciet verwijst naar de Wtb575 die evenals de Wte 1995 kortere
termijnen kent, maar niet naar de Wte 1995, zou gesteld kunnen worden dat de
termijnen van boek 2 voorrang hebben boven die van de Wte 1995, zeker wanneer
artikel 7 lid  1  Bte  1995 zo opgevat zou moeten worden dat artikel 7 leden 2 tot
en met  12 Bte 1995 alleen van toepassing zijn indien boek 2 daarin niet voorziet,
zoals de publicatie van koersgevoelige informatie en de publicatie(termijn) van
halijaarcijfers. Bovendien valt in artikel 5 lid 1 Wte 1995 niet, althans niet expliciet,
te lezen dat bij of krachtens amvb termijnen gesteld kunnen worden, hoewel dit
uiteraard wel de bedoeling geweest moet zijn. Anderzijds kan het evenmin de
bedoeling geweest zijn instellingen die op grond van boek 2 BW jaarstukken moeten
opstellen wat de termijnen betreft in een 'bevoorrechte' positie te plaatsen ten
opzichte van de overige Nederlandse of buitenlandse uitgevende instellingen. Het
is dan ook van belang dat duidelijkheid verkregen wordt omtrent de 'voorrangsre-
gets'. Naar mijn mening dienen de effectenrechtelijke regels  voor te gaan, zodat
alle instellingen van welke nationaliteit dan ook en onafhankelijk of zij op grond
van de eigen vennootschaps- of ondernemingsrechtelijke regels onderworpen zijn
aan andere publicatievoorschriften, de markt op gelijke wijze en op voor ieder gelijk
geldende termijnen informeren. Ook het FR kent eigen termijnen die op grond van
de noteringsovereenkomst prevaleren.576 Aangezien boek 2 BW geen regeling en
derhalve ook geen termijn kent voor de publicatie van halfjaarcijfers, dient voor
de publicatie van deze cijfers in ieder geval de termijn van de Wte 1995 aangehou-
den te worden.

Behalve de plicht om periodiek financiele informatie te verschaffen, moet
ook zo spoedig mogelijk koersgevoelige informatie bekend gemaakt worden. Het
gaat om

'elk belangrijk nieuw feit betreffende de uitoefening van het bedrij f dat niet
reeds openbaar is en waarvan een aanzienlijke invloed op de koers van de door
die instelling uitgegeven effecten kan uitgaan

,577

575 Zie Kamerstukken 11 1989-1990,21  127, nr. 7, p. 5. Vergelijkook de artikelen  19 en 20 Btb die wel

duidelijk aangeven dat de bepalingen van het Btb prevaleren.
576 Zie artikel 28c en artikel 29 lid 2 FR.

577 Artikel 9 Bte 1995.
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Ook hier geldt dat een afschrift van de gepubliceerde informatie terstond aan de
STE moet worden overgelegd. Het uitsluitend via het Internet publiceren van
koersgevoelige informatie is (nog) niet toegestaan. 578

4.1.3.3     Generieke vrijstellingen

Evenals bij de prospectusplicht bevat de Wte 1995 ook de mogelijkheid van
generieke vrijstellingen en individuele ontheffingen.579 Opgemerkt zij dat een
vrijstelling van de prospectusplicht niet in alle gevallen gepaard gaat met een
vrijstelling van de periodieke en incidentele informatieplicht voor de uitgevende
instelling. Vrijgesteld zijn slechts
1    instellingen die effecten hebben uitgegeven aan uitsluitend buitenlandse

beleggers;
580

2   instellingen die effecten hebben uitgegeven in een coupuregrootte van
minimaal f 100.000,- of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta;

3 publiekrechtelijke lichamen van een EU/EER-staat; en
4     beleggingsinstellingen die van de Wtb-vergunningplicht zijn vrijgesteld op

grond van het feit dat de deelnemingsrechten uitsluitend aan professionele
beleggers worden aangeboden (zie  §  3.1.2.1).581

De reden om de vrijstellingen  van de verplichtingen ex artikel 5  lid  1  Wte  1995
niet parallel te laten lopen met de vrijstellingen van de prospectusplicht is als volgt
toegelicht:

'Deze vrijstelling strekt zich uitdrukkelijk niet uit tot de aanbiedingen, bedoeld
in de artikelen 2,5,6,7 en 8 van deze regeling [= aanbieding aan uitsluitend
professionele beleggers (artikel 2). aanbieding van effecten om niet (artikel
5), aanbieding van Euro-effecten (artikel 6), aanbieding van door geregistreerde
kredietinstellingen uitgegevenkortlopende schuldtitels(artike17)en aanbieding
van deelnemingsrechten in beleggingsinstelling die geen Wtb-vergunning hoeft
omdat de deelnemingsrechten uitsluitend worden aangeboden aan professionele

578 Zie Beleidsnotitie 99-0003 van de STE inzake het Internet in relatie tot het toezicht op het
effectenverkeer in Nederland (Staatscourant 199/114), besproken door R.J. Botter in Ondernemings-
recht. 1999. p. 397-399. R.G.M. Dahmen in 1/&O,1999, p. 80-84, J.L.S.M. Hillen in Ti·E, 1999,
p. 86/87.

579    Artikel 5 lid 2 Wte 1995 jo artikelen 10 en ll Vrijstellingsregeling Wte 1995.
580    Opvallend is dat aan deze vrijstelling niet de voorwaarde is verbonden dat de uitgevende instelling

zich houdt aan de relevante buitenlandse wetgeving op dit punt, een voorwaarde die wel geldt voor
de vrijstelling van de prospectusplicht indien de effecten aan uitsluitend buitenlandse beleggers worden
aangeboden (zie § 4.1.2.1).

581       In het Wtb-register ingeschreven beleggingsinstellingen  (dat wil zeggen vergunninghoudende
beleggingsinstellingen en bij DNB aangemelde buitenlandse icbe's) zijn van de verplichtingen
van  artikel  5  lid  1  Wte  1995 op grond  van  de wet uitgezonderd (zie artikel  5  lid 4  Wte   1995).
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beleggers (artikel 8)-cgr], omdat het geenszins is uitgesloten - en het vaak zelfs
in de rede ligt - dat de in die artikelen bedoelde effecten na emissie, via
verhandeling op de effectenmarkten, ook kunnen warden gekocht door anderen
dan degenen tot wie de desbetreffende aanbiedingen waren gericht. •582

De toelichting is in zoverre niet consistent, omdat niet van alle in de toelichting
genoemde aanbiedingen gezegd kan worden dat de desbetreffende effecten na
emissie ook kunnen worden gekocht 'door anderen dan degenen tot wie de
desbetreffende aanbiedingen waren gericht'. Aanbiedingen van effecten om niet
en aanbiedingen van kortlopende schuldtitels uitgegeven door kredietinstellingen
zijn in beginsel niet gericht tot een bepaalde groep. Bovendien is - in tegenstelling
tot hetgeen de toelichting stelt - ook de beleggingsinstelling die van de Wtb-
vergunning is vrijgesteld vanwege het feit dat de deelnemingsrechten uitsluitend
worden aangeboden aan professionele beleggers vrijgesteld van de verplichtingen
bij en krachtens artikel 5 lid  1 Wte 1995.583 Een aanbieding (doorverkoop) van

deelnemingsrechten in een dergelijke beleggingsinstelling door een professionele
belegger aan niet-professionele beleggers heeft naar mijn mening niet tot gevolg
dat de beleggingsinstelling om wier deelnemingsrechten het gaat vergunningplichtig
wordt op grond van de Wtb en op grond van die wet periodiek informatie zou
moeten verschaffen, tenzij de beleggingsinstelling verzuimd heeft een selling

restriction op te nemen (zie § 3.1.2.1) en het de instelling verweten zou kunnen
worden dat haar deelnemingsrechten buiten de kring van professionele beleggers
terecht zijn gekomen. In de geschetste situatie wordt mijns inziens niet door de
beleggingsinstelling in kwestie, maar door de professionele belegger artikel 4 lid
1 Wtb overtreden.584 Wanneer echter effecten (niet zijnde deelnemingsrechten in

een beleggingsinstelling) in eerste instantie uitsluitend zijn uitgegeven aan
professionele beleggers, is het deze beleggers w61 toegestaan die effecten vervolgens
aan te bieden aan anderen dan professionele beleggers, mits de aanbieder een Wte-

prospectus algemeen verkrijgbaar stelt. Op de uitgevende instelling rust in deze
situatie al de plicht tot periodieke informatieverschaffing (zie § 4.1.3).

4.1.3.4   Individuele ontheffing

De STE heeft de bevoegdheid desgevraagd een individuele ontheffing te verlenen. 585

Hierbij zal een onderscheid gemaakt moeten worden tussen een ontheffing van

582 Zie toelichting bij artikel 10 Vrijstellingsregeling Wte 1995.
583   Artikel 11 Vrijstellingsregeling Wte 1995.
584    Vergelijk ook het door M.E.J.Klompe, Wet toezicht beleggingsinstellingen, NIBE-Bankjuridi+che

reek,+. 1992. p. 24. gegeven ,·0(,rbeeld van een adminivratiekantoor dat aandelen hc,udt in een
beleggingsinstelling zonder vergunning en certificaten un aandelen uitgeeft buiten he,Ii,ten kring.

585 Artikel 5 lid 2 Wte 1995.
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de plicht tot publicatie van enerzijds de (half)jaarcijfers en anderzijds koersgevoeli-
ge informatie.586 Blijkens het Bte 1995 zal een door de minister van economische
zaken op grond van artikel 2:101 lid 4 respectievelijk 2:210 lid 4 BW gegeven
ontheffing aan een Nederlandse NV of BV van het opmaken en vaststellen van
de jaarrekening voor de toepassing van de Wte 1995 gerespecteerd worden doordat
de STE in een dergelijk geval gebruik zal maken van haar ontheffingsbevoegd-
heid.587 Aangenomen mag worden dat voor buitenlandse uitgevende instellingen
een overeenkomstig ontheffingsbeleid geldt.

Ontheffing van de plicht tot publicatie van koersgevoelige informatie is
mogelijk indien openbaarmaking strijdig is

'met het algemeen belang of indien zulks de uitgevende instelling ernstig nadeel
zou berokkenen, dit laatste voor zover het achterwege laten van openbaarmaking
beleggers niet kan misleiden met betrekking tot de feiten en omstandigheden
die van belang zijn voor de beoordeling van de betrokken effecten. /588

Als voorbeeld van een situatie waarin ontheffing mogelijk is, is het geval dat een
vennootschap onderhandelingen voert tot samenwerking, bijvoorbeeld in een joint-
venture, en het stadium van de onderhandelingen van dien aard is dat openbaarma-
king daarvan de onderhandelingen zou kunnen frustreren 'niettegenstaande het
feit dat het welslagen daarvan belangrijke gevolgen kan hebben voor de (algemene)
gang van zaken bij de vennootschap in kwestie en derhalve voor de koers van haar
aandelen.

,589

4.2 Specifieke regelingen

Behalve de in de voorgaande paragrafen besproken regelingen zijn er nog enkele
wetten die niet specifiek gericht zijn op de hiervoor aan de orde gekomen (in het
vooruitzicht gestelde) aanbiedingen, maar die daarop wel van toepassing kunnen
zijn. Deze mogelijk toepasselijke wetten of regelingen worden in hoofdstuk 4
besproken.

586      Uit de jaarverslagen vande STE blijktdattot 1998 minder dan tien ontheffingen zijn verleend. Behalve
een drietal ontheffingen waarin een staat optrad als uitgevende instelling die geen (half)jaarcijfers
opstelt en derhalve deze niet kan publiceren (zie Jaarverslag over  1997. p.  17 en vergelijk ook artikel
39 FR). is niet duidelijk of het ontheffingen betroffen  van de plicht tot publicatie van (half)jaarcij fers
of van koersgevoelige informatie.

587      Toelichting bij artikelen 7 en  8  Bte  1995. Zie voor de vraag hoe de beide (de op boek 2 BW
en de op de Wte 1995 gebaseerde) ontheffingsmogelijkheden zich tot elkaar verhouden wat betreft
( 1) de gronden waarop een ontheffing verleend kan worden en (2) de 'wederzijdse' erkenning:
C.M. Grundmann-van de Krol, 'Public' NV's en BV's, Na Mintig jaar boek 2 BW. Tjeenk Willink,
1996,  p.  311/312.

588   Toelichting bij artikel 9 Bte 1995.
589   PG Wte 1995, 1996, p. 226.
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5           Aanbiedingen van reeds uitgegeven effecten

Door de gelijkstelling in artikel 3  lid 3  Wte  1995  (zie § 4) kan het voorkomen dat

(schriftelijke aankondigingen van) aanbiedingen van reeds uitgegeven effecten
onder de werkingssfeer van de Wte 1995 vallen. Voorbeelden zijn:
- beursintroductie (herplaatsing door verhandeling) van effecten van een soort

die tot dat moment uitsluitend verkrijgbaar was in het buitenland of in
Nederland binnen een besloten kring of binnen de kring van professionele
beleggers;

-       executie door een pandhouder van effecten van een soort die tot de executie
uitsluitend verkrijgbaar was binnen een besloten kring (dit doet zich
bijvoorbeeld voor indien de enig aandeelhouder/oprichter zijn aandelen

verpand heeft);
- aandelenruil waarbij een of beide soorten effecten nog niet in Nederland

verkrijgbaar waren of wel in Nederland verkrijgbaar waren maar uitsluitend
binnen een besloten kring of binnen de kring van professionele beleggers.

Op een 'gelijkgestelde' (schriftelijke aangekondigde) aanbieding zijn - afhankelijk
van het antwoord op de in § 1 gestelde vragen - de effectenrechtelijke regels zoals

beschreven in de § 2 e.v., § 3 e.v. of § 4 e.v. van toepassing. Bij de toepassing van

die regels moet bedacht worden dat in situaties waarin de aanbieder niet de

uitgevende instelling is, het niet altijd eenvoudig is om alle toepasselijke regels
zonder medewerking van de uitgevende instelling na te leven. Zo moet een
executerende pandhouder een prospectus publiceren indien de verpande effecten

nog niet buiten een besloten kring in Nederland verkrijgbaar waren, tenzij een
vrijstelling van toepassing is of aan hem desgevraagd door de STE een ontheffing
verleend is.59<) Is geen vrijstelling van toepassing of wordt geen ontheffing verleend,
dan is de aanbieder/executant voor het opstellen van het prospectus afhankelijk
van de medewerking van de uitgevende instelling. Op de aanbieder rust immers
de prospectusplicht, terwijl de Wte 1995 geen expliciete bepaling bevat op grond
waarvan de uitgevende instelling verplicht is tot het verlenen van medewerking.

591

590     Zie ook W.A.M. Schellekens. Wte van toepassing bij executoriale verkoop van aandelen?, V&O.
oktober 1994, p. 11-112 en de reactie daarop van M.C.M. van Dijk, V&0, januari  1995, p. 9-11.

591 Zie ook C.M. Grundmann-van de Krol, 'Public' NV's en BV's, Na twintig jaar Boek 2 BW,

Schoordijk Instituut, Tjeenk Willink, 1996, p.317/318, waar ingegaan wordt op de relatie tussen
artikel  2:195  BW en artikel  3  lid  3  Wte 1995. Laatstvermelde bepaling  kan  het  ( niet beoogde)
effect hebben dat een overdracht van aandelen niet alleen uiterst bezwaarlijk. maar zelfs
onmogelijk wordt. Immers, indien ( 1) geen vrijstelling van de prospectusplicht van toepassing
is,  (2) de vennootschap niet meewerkt aan het opstellen  van een prospectus en (3) de  STE  geen
ontheffing verleent, is de openbare aanbieding niet mogelijk zonder overtreding van de Wte
1995. tenzij de rechter op grond van artikel 3:251 BW toestemming verleent voor een andere

wijze van executie van het pandrecht.
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Terzijde zij opgemerkt dat artikel 13 lid 2 van richtlijn 89/298/EEG592 aan de lid-
staten de mogelijkheid biedt om

'wanneer degene die het initiatief neemt tot de aanbieding, niet de uitgevende
instelling zelf is, noch een derde die voor rekening van de uitgevende instelling
handelt'

ontheffing te verlenen van de verplichting tot het vermelden in het prospectus van
bepaalde gegevens waarover de aanbieder 'normaliter niet beschikt.'

592 Richtlijn 89/298/EEG (vindplaats: hoofdstuk 1 noot 41 ).

268



HOOFDSTUK 3

Effectenbemiddelaars en vermogensbeheerders
(effecteninstellingen)

1           Inleiding

Voor het bemiddelen in of beheren van effecten kan op grond van de Wte 1995
een vergunning vereist zijn. Of dit het geval is hangt allereerst af van de vraag of
de desbetreffende activiteiten zijn aan te merken als bemiddeling of vermogensbe-
heer  in  de  zin  van  de  Wte  1995  en  of deze activiteiten  in of vanuit Nederland

aangeboden of verricht worden. Vervolgens zal nagegaan moeten worden of een

wettelijke uitzondering of een vrijstelling van toepassing is. In dit hoofdstuk wordt
beschreven wanneer en op welke instellingen een vergunningplicht rust en aan
welke eisen voldaan moet worden om een vergunning te verkrijgen en te behouden.

2 Omschrijving effecteninstelling

De term effecteninstelling is een verzamelaanduiding voor zowel een effectenbemid-
delaar als een vermogensbeheerder.' Alvorens in te gaan op de regels die van toepas-
sing zijn op een effecteninstelling is het noodzakelijk aan te geven welke activiteiten
onder het begrip effectenbemiddelaar respectievelijk vermogensbeheerder vallen.

Hierbij moet bedacht worden dat door het ruime begrip van effecten ook de
omschrijving van effecteninstelling ruim is. Iedere inperking of uitbreiding van
het begrip effect heeft dan ook invloed op het begrip effecteninstelling.

2.1 Begrip effectenbemiddelaar

Een  effectenbemiddelaar in  de  zin van artikel  1  sub  b  Wte  1995 is degene  die
beroeps- of bedrijfsmatigz:
1         als tussenpersoon werkzaam is bij de totstandkoming van effectentransacties;

1       Artikel I sub d Wte 1995.
2     Voor het antwoord op de vraag wanneer sprake is van 'beroeps- of bedrijfsmatig' biedt de

wetsgeschiedenis nauwelijks aanknopingspunten. Wanneer effectenbemiddeling of vermogensbeheer
rechtstreeks voortvloeit uit een andere beroepswerkzaamheid en in dat kader op incidentele basis
wordt verricht, worden de betrokken effectendiensten in beginsel niet beroeps- ofbedrij fsmatig verricht
(PG Wte 1995, 1996, p. 190 en p. 19/20). Zie ook § 3.1.5.
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2      de mogelijkheid aanbiedt door het openen van een rekening vorderingen te
verkrijgen luidende in effecten, waarbij via deze rekening effectentransacties
kunnen worden bewerkstelligd ('beleggingsgiro's')·3

3      anders dan bij uitgifte van effecten, voor eigen rekening effectentransacties
verricht teneinde een markt in effecten te onderhouden of een voordeel te
behalen uit een verschil tussen vraag- en aanbodprijzen van effecten ('market
,naker');

4       bij uitgifte effecten overneemt of plaatst ('underwriters')·,
5     al dan niet als tussenpersoon werkzaam is bij de totstandkoming van rente-,

valuta- of aandelenswaps of soortgelijke overeenkomsten.

Artikel  1  sub b Wte 1995 omschrijft vij f soorten verrichtingen of activiteiten die
gekwalificeerd worden als effectenbemiddeling. Bij vier daarvan speelt het begrip
effecten een cruciale rol. Doordat het begrip effecten in de zin van de Wte  1995
niet duidelijk omlijnd is en aanleiding geeft tot vragen (zie hoofdstuk 1 § 6.1 e.v.),
stuit ook de afbakening van het begrip effectenbemiddelaar op problemen. Dit doet
zich met name voor indien wordt bemiddeld bij transacties in een niet in artikel
1  sub a Wte 1995 genoemd financieel product.  Op dat moment zal een antwoord
gevonden moeten worden op de vraag of het betreffende product soortgelijk is
aan een  van de in artikel  1  sub a Wte 1995 opgesomde effecten. Daarnaast zijn
enkele van de activiteiten zodanig omschreven dat daaronder ook valt het als
wederpartij en niet (uitsluitend) als tussenpersoon optreden bij transacties in
effecten dan wel in niet als effecten aangemerkte rente-, valuta- of aandelenswaps
of daaraan soortgelijke overeenkomsten. Het begrip effectenbemiddelaar in artikel
1 sub b Wte 1995 heeft mede daardoor een ruime betekenis. Dit wordt duidelijk
wanneer de omschrijving aan een nadere analyse onderworpen wordt.

Een algemeen punt is dat de omschrijving - gelet op de woorden 'werkzaam
is', 'verricht', 'overneemt' en 'plaatst' - actief geformuleerd is, dat wil zeggen
dat een (rechts)persoon pas een effectenbemiddelaar in de zin van de Wte  1995
is, indien een van de omschreven activiteiten daadwerkelijk wordt verricht. Deze
constatering is mijns inziens van belang voor de formulering van de verbodsbepaling
(zie § 3). Bij de omschrijving van de afzonderlijke verrichtingen of activiteiten
valt op dat alleen de omschrijving onder 1 expliciet het vereiste bevat dat de aldaar
genoemde activiteiten worden verricht als tussenpersoon. De beleggersgiro's,
omschreven onder 2, vormen een vreemde eend in de bijt. Zij zijn blijkens de
parlementaire geschiedenis alleen onder het begrip effectenbemiddelaar gebracht
omdat de beleggersgiro zich meestal niet beperkt tot het ten behoeve van de

3             Zie over ' vorderingen luidende in effecten' hoofdstuk  1  §  6.1.2 noot  104 en over beleggersgiro's
hoofdstuk 2 § 3.3.3.2 noot 453.
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beleggers bewaren en administreren van de effecten. Doordat zij tevens aan hun

rekeninghouders de mogelijkheid bieden om via de beleggingsrekening effecten
te (ver)kopen, 'treden deze instellingen in materiele zin op het terrein dat wordt
bestreken door effectenbemiddelaars', aldus de toelichting.4 De market makers,
zoals omschreven onder 3, verrichten voor eigen rekening effectentransacties. In
1992 zijn zij - bij de totstandkoming van de Wte - aan de omschrijving van
effectenbemiddelaar toegevoegd. Deze toevoeging had voor de market makers niet
of nauwelijks consequenties, omdat de Wte effectenbemiddelaars die waren
aangesloten bij een erkende effectenbeurs uitzonderde van de vergunningplicht.5
Onder de Wte 1995 heeft de handhaving van de omschrijving onder 3 voor de
betrokkenen wel consequenties. Immers, de market maker dient om zijn werkzaam-
heden te mogen aanbieden of verrichten, te beschikken over een vergunning als

effectenbemiddelaar, terwijl van bemiddeling in de betekenis van het als
tussenpersoon werkzaam zijn geen sprake is. De laatste twee omschrijvingen
bevatten naast een bemiddelings- ook een niet-bemiddelingscomponent. Van
bemiddeling is zeker sprake indien een (rechts)persoon beroeps- of bedrijfsmatig
voor rekening en risico van de uitgevende instelling de te emitteren effecten plaatst.6

Onder de Wte was het beroeps- of bedrij fsmatig plaatsen van effecten bij uitgifte
niet expliciet in de omschrijving van effectenbemiddelaar opgenomen. Deze
activiteit was, aldus de minister van financien, begrepen onder de werkzaamheden
genoemd onder 3 van artikel 1 sub b Wte.7 Indien dit inderdaad het geval was, dan

zou het beroeps- of bedrijfsmatig plaatsen van effecten bij uitgifte pas onder de
Wte en niet al onder de Weh vergunningplichtig geworden zijn, omdat de Weh
de omschrijving waarnaar de minister verwijst nog niet bevatte. Ik meen dat hier

sprake is van een vergissing. Een (rechts)persoon die beroeps- of bedrijfsmatig

4           PG Wte 1995,  1996, p.  187. Zie voor de argumenten voor het geheel schrappen van de beleggersgiro
in de omschrijving van effectenbemiddelaar: P.E.B. Corten, Wet toezicht effectenverkeer  1995,  de

belangrijkste gevolgen voor effecteninstellingen, Juridisch  Up to Date, 25 januari 1996, p. 4.
5             Zie artikel 6 jo artikel 8 Wte. De uitzondering voor tot een erkende beurs toegelaten effectenbemidde-

laars is in de Wte 1995 verdwenen, omdat de richtlijn beleggingsdiensten een dergelijke uitzondering
niet toestaat (PG Wte 1995, 1996, p. 24). Hoewel diezelfde richtlijn de mogelijkheid biedt om market
makers van de vergunningplicht uit te zonderen, is hiervan bij de implementatie van de richtlijn in
de Wte 1995 geen gebruik gemaakt. Zie artikel 3 lid 2 sub j van de richtlijn beleggingsdiensten dat
bepaalt dat de richtlijn niet van toepassing is op ondernemingen van wie de beleggingsdiensten
exclusief bestaan in het uitsluitend voor eigen rekening handelen op een markt voor financiele futures

of voor opties, of die voor andere leden van deze zelfde markt handelen, of aan deze laatsten een
prijs geven, en die door een clearing member van deze markt worden gegarandeerd. De verantwoor-

delijkheid voor de uitvoering van de door deze ondernemingen gesloten contracten berust bij een
clearing member van deze zelfde marla.

6           Zie onder meer J.R. Schaafsma, Bescherming van beleggers ter beurze. Preadvies van de Vereeniging
'Handelsrecht' Zwolle, 1986, p. 118.

1       PG Wte 1995. 1996, p. 187. Artikel l sub b onder 3 Wte luidde: 'degene die als effectenhandelaar
voor eigen rekening effectentransacties verricht teneinde een markt in effecten te onderhouden of
een  voordeel  te  behalen uit een verschil tussen vraag- en aanbodprijzen van effecten', terwij 1 blijkens
de toelichting hiermee met name werd gedoeld op market making (PG Wte 1995,  1996, p.  186).
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'effecten bij uitgifte ervan plaatst', verricht geen effectentransacties teneinde een
markt te onderhouden of een voordeel te behalen uit een verschil tussen vraag-
en aanbodprijzen. Een dergelijke (rechts)persoon is wel als tussenpersoon werkzaam
bij de totstandkoming van effectentransacties, namelijk transacties tussen de
uitgevende instelling en de nemers van de effecten. Laatstgenoemde werkzaamheid
was ook al onder de Weh vergunningplichtig.8 Hoe een en ander ook zij, in artikel
1  sub b onder 4 Wte  1995  is het beroeps- of bedrij fsmatig plaatsen van effecten
bij uitgifte expliciet opgenomen in de omschrijving van effectenbemiddelaar. In
diezelfde omschrijving wordt ook het beroeps- of bedrijfsmatig overnemen van
een emissie aangemerkt als effectenbemiddeling. Bij deze activiteit die ook bekend
staat als underwritingg ontbreekt het element van bemiddeling. Verschillende auteurs
hebben voordat underwriting in de Wte 1995 werd aangemerkt als effectenbemidde-
ling, gewezen op het feit dat underwriting - in tegenstelling tot het enkele plaatsen
- geen bemiddeling is in de betekenis dat de werkzaamheden als tussenpersoon
verricht worden.10 Ook de wetgever was deze mening mijns inziens toegedaan.
Zo werd met betrekking tot artikel 4 lid 1 Weh opgemerkt dat van bemiddeling
geen sprake is, indien uitgegeven effecten worden geplaatst bij tussenpersonen
en deze tussenpersonen de effecten na bepaalde periode buiten een besloten kring
aanbieden. Een min of meer gelijkluidende toelichting werd gegeven bij artikel
3 lid 3 sub c Wte dat een aanbieding in Nederland van reeds uitgegeven effecten
van een soort die sinds de uitgifte nog niet verkrijgbaar is geweest buiten de kring
van professionele beleggers gelijkstelt met een aanbieding bij uitgifte. Bij dit
artikellid werd in het bijzonder gedacht aan het geval dat effecten eerst bij uitgifte
worden aangeboden aan professionele beleggers of banken, die deze effecten

8             De Weh had slechts een omschrijving van 'bemiddelen bij effectentransacties', namelijk:  'het als
tussenpersoon beroeps- ofbedrijfsmatig werkzaam zijn bij de totstandkoming van transacties in effecten
(artikel 1 sub c Weh).

9             Zie over underwriting of overgenomen emissie: hoofdstuk 2  §  2.2.2.1.  Zie ook de engelse (door het
ministerie van financien uitgegeven) vertaling van artikel  2  sub  b  Wte 1995: 'anyone  who,  in  a
professional orcommercial capacity, acquires [cursivering-cgr] orplaces securities upon issue thereof'.

10          Zie G.T.J.  Hoff, Het toezicht op het effectenverkeer, Bank- en E ectenbedrilf, september  1992,
p. 38, die stelt dat de activiteiten van underwriters op grond van de Wte zijns inziens niet kunnen
worden aangemerkt als effectenbemiddeling, omdat bij een overgenomen emissie een underwriter
geen tussenpersoon in juridische zin is die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaam is bij de
totstandkoming van transacties in effecten (hij handelt immers op eigen naam en voor eigen
rekening); R.E.  de Rooy, Emissies op de Nederlandse markt.  Bank- en Effectenrecht,  deel  13,
Kluwer, Deventer, 1996, p. 9: 'Daar het syndicaat door de overname eigenaar is geworden van
de effecten, treedt het bij de emissie op als de uitgever ervan. In het betreffende emissieprospectus
worden de in het syndicaat vertegenwoordigende banken dan ook aangeduid als "emittenten".'
Ook J.R. Schaafsma, Bescherming van beleggers ter beurze. Preadvies van de Vereeniging
'Handelsrecht', Tjeenk Willink, Zwolle,   1986,  p.    1 1 7, ziet doorplaatsen van effecten  als
'aanbieden' van effecten. Zie ook E. de Wind, De Wet effectenhandel in de praktijk, NK april
1991, p. 94/95, die de vraag opwerpt of op underwriting artikel 4 Weh (prospectusplicht als
aanbieder) of artikel 6 Weh (vergunningplicht als bemiddelaar) van toepassing is.
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vervolgens aan het publiek aanbieden." Uit deze passage blijkt mijns inziens dat

de wetgever is uitgegaan van de visie dat (1) bij underwriting sprake is van twee
opeenvolgende aanbiedingen van effecten en (2) underwriting derhalve geen
bemiddeling is. De toevoeging van underwriting aan de omschrijving van

effectenbemiddeling was noodzakelijk in verband met de implementatie van de
richtlijn beleggingsdiensten:2 Op dat moment is op de underwriter behalve het

aanbiedingsverbod van artikel 3 lid  1 jo lid 3 sub c Wte  1995 ook het bemiddelings-
verbod van artikel 7 lid  1 Wte  1 995 van toepassing geworden. De activiteiten onder
5 tenslotte zijn zodanig omschreven dat zij niet alleen als tussenpersoon, maar ook
als wederpartij verricht kunnen worden. 8 Bovendien gaat het hier niet om effecten
in de zin van artikel  1  sub a Wte  1995 (zie hoofdstuk  1  § 6.1.2.1). De aanduiding
van de verrichtingen onder 5 als effectenbemiddeling is derhalve in twee opzichten
verwarrend. Worden de activiteiten verricht als tussenpersoon dan is weliswaar
sprake van bemiddeling, maar niet met betrekking tot effecten in de zin van de
Wte  1995 en worden de activiteiten verricht als wederpartij  dan is geen sprake
van bemiddeling. Bovendien is een effectenbemiddelaar in de zin van artikel 1
sub b onder 5 Wte  1995 ook degene die,  al dan niet als tussenpersoon, beroeps-

of bedrijfsmatig werkzaam is bij de totstandkoming van aan rente-, valuta- of
aandelenswaps soortgelijke overeenkomsten. Hier rijst de vraag welke overeenkom-

sten soortgelijk zijn aan de hierbedoelde swaps en of hiervan overeenkomsten deel
uitmaken die tevens verwantschap (soortgelijkheid) vertonen met een of meer
effecten omschreven in artikel 1 sub a Wte 1995. Een bevestigend antwoord op
de laatste vraag zou betekenen dat het beroeps- of bedrijfsmatig aanbieden van
de bereidheid om (tijdelijk) op te treden als tegenpartij voor het aangaan van
overeenkomsten die soortgelijk zijn aan swaps niet alleen onder het bemiddelings-
verbod van artikel 7 lid 1 Wte 1995 valt, maar ook - indien algemene bekendheid
aan deze bereidheid wordt gegeven en daardoor sprake is van een aanbieding buiten

11     PG Wte 1995,1996, p. 217.
12     PG Wte /995, 1996, p. 187: In de eerste plaats is onder het nieuwe 4 de zinsnede ingevoegd

"degene die beroeps- of bedrijfsmatig effecten, bij uitgifte ervan, overneemt of plaatst". Deze
aanpassing is noodzakelijk omdat in deel A van de bijlage bij de richtlijn beleggingsdiensten
(waarin de werkzaamheden zijn opgesomd waarop het vergunningstelsel van de richtlijn
betrekking heeft) onder 4 wordt gesproken over "het overnemen van emissies van alle of bepaalde
van de in deel B genoemde instrumenten en/of het plaatsen van die emissies". Voor zover de
werkzaamheden betrekking hebben op het plaatsen van de effecten bij uitgifte is de onderhavige
aanpassing in feite van redactionele aard, aangezien deze werkzaamheden onder de Wet toezicht

effectenverkeer reeds zijn begrepen (..). Voor zover de werkzaamheden betrekking hebben op
de overneming van effecten. dus zonder de bijkomende plaatsing daarvan. is de aanpassing echter

inhoudelijk van aard.'
13        De woorden 'al dan niet als tussenpersoon' zijn opgenomen om ook het geval waarin een bemiddelaar

tijdelijk zelf als tegenpartij optreedt in een swapovereenkomst onder de reikwijdte van de definitie
te brengen. aldus F.M. Schlingmann. Tien Jaar effectenrecht, NV, 1996, p. 97.
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besloten kring14 - onder het aanbiedingsverbod van artikel 3  lid  1  Wte  1995  (zie
hoofdstuk 2§4 e.v.).

2.2 Begrip vermogensbeheerder

Een  vermogensbeheerder  in  de  zin  van  de  Wte   1995 is degene die beroeps-  of
bedrijfsmatig op grond van een overeenkomst het beheer voert over (1) effecten
die toebehoren aan een (rechts)persoon of over aan deze persoon toebehorende
middelen ter belegging in effecten, daaronder begrepen het (doen) verrichten van
effectentransacties voor rekening van de persoon met wie de overeenkomst is
gesloten of (2) rente-, valuta- of aandelenswaps of soortgelijke overeenkomsten. I 5

Ook hier spelen de in de vorige paragraaf besproken vraagpunten een rol.

2.3 Positie beleggingsadviseurs

Uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat personen die in de uitoefening van
hun beroep ofbedrijf uitsluitend derden adviseren met betrekking tot effectentrans-
acties niet onder de omschrijving van effecteninstelling vallen. Voorwaarde is wel
dat zij

'zelf op generlei wijze betrokken zijn bij de uitvoering van effectentransacties

danwel bij de aanbieding van bemiddeling door enige bemiddelaar. (..) Indien

bij voorbeeld de advisering geheel of mede de keuze van een effectenbemidde-
laar betreft, is wel sprake van betrokkenheid van de adviseur bij de aanbieding
van bemiddeling en zal de adviseur als bemiddelaar moeten worden be-
schouwd. '16

De grens tussen beroepsmatig adviseren en beroepsmatig bemiddelen in de zin
van  de  Wte  1995  is soms moeilijk te trekken:7 Barendrecht en  Van den Akker
omschrijven een advies als 'een beredeneerde aanbeveling om een bepaalde keuze
te maken' waaraan meestal een onderzoek naar en analyse van de omstandigheden
en behoeften van de client voorafgaat. De adviseur moet zich zo opstellen dat 'de

14      Hoewel het met een specifieke tegenpartij aangaan van een transactie geen aanbieding buiten besloten
kring is (een-op-een-relatie (zie hoofdstuk 1 § 6.2.1)). wordt het geven van algemene bekendheid
aan het feit dat de bereidheid bestaat een bepaaid (gestandaardiseerd) contract met verschillende
personen afzonderlijk te sluiten door de toezichthouder wei gezien als een aanbieding buiten besloten
kring.

15     Artikel 1 sub c Wte 1995.
16    PG Wte 1995. 1996, p. 186.
17         Zie voor de omgekeerde situatie (de overgang van bemiddeling naar advies bij beleggingstransacties):

J.M. Barendrecht, De schimmige status van het advies, NJB, 1999, p. 1361-1370.
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afnemer uiteindelijk zelf de keuze maakt'.18 Wanneer een client van zijn beleggings-

adviseur behalve een beleggingsadvies tevens advies wenst over de in te schakelen

effecteninstelling en de beleggingsadviseur zich hierover uitlaat, lijkt - gelet op
bovenstaand citaat uit de wetsgeschiedenis - het stadium bereikt dat de advisering
'mede de keuze van een effectenbemiddelaar' betreft, tenzij, zo neem ik aan, de

beleggingsadviseur zich in zijn advies niet beperkt tot slechts een bepaalde effec-

teninstelling. Een beleggingsadviseurdie desgevraagd of ongevraagd wel adviseert

over een bepaalde effecteninstelling zonder dat hij de client aanbrengt bij die

effecteninstelling - dus zonder dat hij optreedt als een zogenaamde clientenremisier

(zie § 3.2) - valt evenals de cliantenremisier onder de reikwijdte van de Wte  1995.

Doorslaggevend voor het antwoord op de vraag of een beleggingsadviseur in zijn
advisering het terrein  van  de  Wte 1995 betreedt, lijkt  dan  ook  te  zijn  of  hij

voldoende keuzemogelijkheden aan zijn client biedt.

3          Vergunningplicht

Wanneer een (rechts)persoon onder de omschrijving van effecteninstelling valt
en als zodanig in of vanuit Nederland" diensten wil aanbieden of verrichten. dan

is dat slechts toegestaan indien de instelling over een vergunning beschikt en zich

houdt aan de regels die gelden voor vergunninghouders. Artikel 7 lid 1 Wte 1995

bepaalt

Het is verboden zonder vergunning als effectenbemiddelaar of vermogens-
beheerder in of vanuit Nederland diensten aan te bieden of te verrichten.

De formulering van de verbodsbepaling in relatie tot de omschrijving van

effectenbemiddelaar en vermogensbeheerder in artikel  1   sub  b  en  c  Wte  1995  is

niet helder. De diensten waar het om gaat, zijn al omschreven in artikel 1 sub b

en  c  Wte 1995. Degene  die  een  of  meer  van de aldaar omschreven diensten

daadwerkelijk beroeps- of bedrijfsmatig verricht, is een effectenbemiddelaar

respectievelijk een vermogensbeheerder in de zin van de Wte 1995. Het aanbieden

van diensten als effectenbemiddelaar of vermogensbeheerder impliceert dat ten
minste feitelijk bemiddeld respectievelijk beheerd wordt, omdat anders niet sprake

is van een effectenbemiddelaar of vermogensbeheerder. Het element 'aanbieden'

in de verbodsbepaling heeft naar mijn mening dan ook geen zelfstandige betekenis

18         J,M. Barendrecht en E.J.A.M. van den Akker, Infbrmatieptichten van dienstverleners. Tjeenk Willink,

Deventer, 1999. p. 131/132 en p. 146/147.
19     Zie voor een uitleg van dit begrip: hoofdstuk I § 6.4 e.v.
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(zie ook § 3.1.1 en § 3.1.3). Indien in navolging van de richtlijn beleggingsdiensten
20

de in artikel 1 sub b en c Wte 1995 omschreven activiteiten waren aangeduid als
effectendiensten en artikel 7 lid 1 Wte 1995 het aanbieden of verrichten van die
diensten had verboden behoudens een vergunning dan zou het element'aanbieden'
in de verbodsbepaling wel een zelfstandige betekenis gehad hebben. In de Wte
1995 is niet de systematiek van de richtlijn beleggingsdiensten gevolgd, maar is
voortgebouwd op de systematiek van de Weh. Onder de Weh werd het in of vanuit
Nederland aanbieden van effectenbemiddeling vergunningplichtig.21 De Wte voegde
daaraan het feitelijk verrichten toe, dat wil zeggen, van diensten als effectenbemid-
delaar, omdat in de praktijk was gebleken dat de formulering van de verbodsbepa-
ling van de Weh 'de bewijsvoering onnodig zwaar heeft gemaakt'.21 De implementa-
tie van de richtlijn beleggingsdiensten die uitsluitend ziet op het beroeps- of
bedrijfsmatig verrichten van nader omschreven diensten met betrekking tot nader
omschreven instrumenten, is niet gepaard gegaan met het schrappen van het element
'aanbieden'.23 De reikwijdte van het verbod gaat daardoor verder dan door de
richtlijn vereist, tenzij aangenomen mag worden dat met de woorden 'als effectenbe-
middelaar of vermogensbeheerder aanbieden of verrichten van diensten' niets meer
bedoeld is dan het beroeps- of bedrijfsmatig verrichten van een van de in artikel
1 sub b en c Wte genoemde diensten.

3.1 Uitzonderingen op de vergunningplicht

De Wte 1995 zondert een aantal categorieen instellingen uit van de vergunning-
plicht. Het gaat - kort gezegd - om (1) effecteninstellingen die al onder toezicht
staan op grond  van een andere wet dan de  Wte  1995  (§   3.1.1),(2) de centrale
banken van de EU/FER (§ 3.1.2),(3) buitenlandse effecteninstellingen die over
een Europees paspoort beschikken (§ 3.1.3), (4) instellingen die hun werkzaamhe-
den voornamelijk of uitsluitend binnen een besloten kring verrichten (§ 3.1.4) en
(5) instellingen die op incidentele basis effectendiensten verrichten in het kader
van een andere beroepswerkzaamheid (§ 3.1.5).

20 Richtlijn 93/22/EEG (vindplaats: zie hoofdstuk 1 noot 42).
21        Artikel 6 Weh luidde: 'Het is verboden zonder vergunning in of vanuit Nederland buiten een besloten

kring bemiddeling bij effectentransacties aan te bieden aan natuurlijke personen en rechtspersonen
die niet effecten plegen  uit te geven of daarin beroeps- of bedrij fsmatig handelen of beleggen.'

21     PG Wte 1995, 1996, p. 239.

23         Zie over de argumenten voor schrapping van onder meer het element 'aanbieden': C.M. Grundmann-
van de Krol, Aanbieden van effectenbemiddeling, van effecten of (geen) van beide?. Onderneming
en Effecten. Serie Onderneming en Recht, deel 13, Tjeenk Willink, Deventer, 1998, p. 31-53.
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3.1.1 Effecteninstellingen die at onder toezicht staan

Het verbod om zonder vergunning als effecteninstelling in of vanuit Nederland
werkzaam te zijn is niet van toepassing op verzekeraars als bedoeld in de Wet
toezicht verzekeringsbedrijf 1993 en de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbe-
drijf.24 Aangezien het dergelijke verzekeraars niet is toegestaan om andere

effectendiensten te verrichten dan het beheer over collectieve pensioenfondsen
heeft de uitzondering een beperkte reikwijdte.25 Het verbod is evenmin van

toepassing op in het Wtk-register ingeschreven kredietinstellingen of financiele

instellingen voor zover  het  aan die instellingen op grond  van  de  Wtk  1992  is
toegestaan om diensten ter zake van effectenbemiddeling of vermogensbeheer te
verrichten.26 In het Wtk-register, het register dat DNB op grond van artikel 52 Wtk
1992 houdt, worden de volgende (voor de toepassing van de Wte 1995 relevante)

categoriean instellingen ingeschreven:
-        in Nederland gevestigde kredietinstellingen die over een vergunning van DNB

beschikken;

-     in Nederland gevestigde financiele instellingen27 die zich vrijwillig onder
toezicht hebben laten stellen van DNB;

-     bijkantoren in Nederland van kredietinstellingen die niet gevestigd zijn in
een EU/EER-staat en over een vergunning van DNB beschikken;

24     Artikel 7 lid 2 sub a Wte 1995.
15         PG  Wte 1995, 1996, p. 18.

26        Artikel 7  lid 2 sub h Wte  1995. De bepaling bevat niet de woorden  'in of vanuit Nederland'.
27 Een financiele instelling in de zin van de Wtk 1992 enin de zin van deNR 99 is een ondememing

of instelling, niet zijnde een kredietinstelling, die in hoofdzaak haar bedrijf maakt van het
verrichten van 66n of meer van de werkzaamheden genoemd onder 2 tot en met 12 in de bijlage

bij de Tweede Bankrichtlijn dan wei van het verwerven of houden van deelnemingen (artikel
1   sub  c  Wtk   1992). De werkzaamheden onder  2  tot  en  met   12  in de bij lage  bij de Tweede

Bankrichtlijn 89/646/EEG zijn: verstrekken van leningen (2); leasing (3): betalingsverrichtingen
(4); uitgifte en beheer van betaalmiddelen (credit cards, reischeques, kredietbrieven) (5); verlenen
van garanties en stellen van borgtochten (6); transacties voor eigen rekening of voor rekening
van clienten met betrekking tot geldmarktinstrumenten. valuta' s, financiele futures en opties,

swaps en soortgelijke financieringsinstrumenten en effecten (7); deelneming aan effectenemissies
en daarmee verband houdende dienstverrichtingen (8); advisering aan ondernemingen inzake

kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenheden alsmede

advisering en dienstverrichtingen op het gebied van fusie en overname van ondernemingen (9);
bemiddeling  op de interbankmarkten (10); vermogensbeheer en vermogensadvisering  ( 11);
bewaarneming en beheer van effecten (12). DNB kan aan een financiele instelling die
dochtermaatschappij is van 66n of meer kredietinstellingen die van DNB een vergunning heeft

(hebben) verkregen desgevraagd een 'verklaring van ondertoezichtstelling' verlenen teneinde
die instelling in staat te stellen om in een andere EU/EER-staat haar bedrijf uit te oefenen hetzij
via een bijkantoor hetzij grensoverschrijdend zonder bijkantoor (artikel 45  Wtk  1992).  Een
dergelijke verklaring wordt alleen verleend indien voldaan wordt aan  de in artikel 46 Wtk   1992
vermelde criteria.
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-     kredietinstellingen en financiele instellingen uit een EU/EER-staat die de
notificatieprocedure hebben doorlopen en op grond van hun Europees
bankpaspoort in Nederland hetzij door middel van een bijkantoor hetzij
grensoverschrijdend zonder bijkantoor in Nederland het bedrijf van
kredietinstelling respectievelijk van financiele instelling mogen uitoefenen.

Teneinde in aanmerking te komen voor de uitzondering van de vergunningplicht
ex  de  Wte   1995  is het noodzakelijk  na  te  gaan  of het  de  in het Wtk-register
ingeschreven instelling op grond van de Wtk 1992 is toegestaan de effectendiensten
in kwestie aan te bieden of te verrichten. Op grond van een door DNB verleende
Wtk-vergunning is het de Wtk-vergunninghouder in beginsel toegestaan alle
werkzaamheden die in de bijlage bij de Tweede bankenrichtlijn staan vermeld,
te verrichten,28 zodat een algehele Wtk-vergunning zich in beginsel ook uitstrekt
tot effectenbemiddeling en vermogensbeheer zoals omschreven in artikel 1 sub
b en c Wte 1995.29 Een Wtk-vergunning is echter pas vereist indien de instelling
het bedrijf van kredietinstelling uitoefent, hetgeen betekent dat een Wtk-vergunning
niet noodzakelijk zal zijn indien slechts sprake is van aanbieden. De verbodsbepa-
ling en de uitzonderingen van de Wte 1995 enerzijds en de verbodsbepaling van
de Wtk 1992 anderzijds sluiten derhalve niet 'naadloos' op elkaar aan. Hoewel
de in het Wtk-register ingeschreven instellingen van de vergunningplicht zijn
uitgezonderd, moeten zij zich wel houden aan een aantal regels die voor vergunning-
houders gelden (zie § 7).

3.1.2 Centrate banken

De Europese Centrale Bank (ECB), de centrale banken van de EU/EER-staten,
nationale instellingen van de EU/EER-staten met een soortgelijke functie en
overheidsinstellingen van de EU/EER-staten die zijn belast met het beheer van
overheidsschuld of bij dit beheer zijn betrokken, zijn van de vergunningplicht
uitgezonderd.3  Voor de toepassing van deze uitzondering met betrekking tot
Nederlandse instellingen geldt de uitzondering niet alleen voor DNB, maar ook
voor het Agentschap van het Ministerie van Financien dat belast is met de plaatsing
van staatsleningen.

31

28 Zie artikel 7 Wtk 1992.
29 Zie hiervoor noot 27, met name de diensten 7,8 en  11.
30     Artikel 7 lid 2 sub e Wte 1995.
31     PG Wte 1995, 1996, p. 20.
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3.1.3 Effecteninstellingen met een Europees paspoort

Door de implementatie van de richtlijn beleggingsdiensten die onder meer beoogt

dat effecteninstellingen

'waaraan in hun Lid-Staat van herkomst vergunning is verleend, op grond van

de wederzijdse erkenning alle door hun vergunning bestreken en onder deze

richtlijn valllende werkzaamheden, of een deel daarvan, in de gehele Gemeen-

schap mogen uitoefenen door vestiging van een bijkantoor of door middel van

het verrichten van diensten ,32

is  in  de  Wte  1995 een uitzondering  van de vergunningplicht opgenomen  voor
effecteninstellingen die zijn gevestigd in een EU/EER-staat.33 Voorwaarde is wel

dat zij van de bevoegde autoriteit van het land van herkomst een vergunning hebben

verkregen en dat voldaan is aan de zogenaamde notificatieprocedure. Voor deze
effecteninstellingen geldt, evenals voor in het Wtk-register ingeschreven krediet-
en financiele instellingen, dat zij ondanks de uitzondering op de vergunningplicht

wel onderworpen zijn aan een aantal regels die voor Nederlandse vergunning-
houders gelden (zie § 7). Het bedrijfseconomisch toezicht berust bij de toezichthou-

der van het land van herkomst ( 'home country control').34 Met het oog op de

taakverdeling tussen de toezichthouders van het land van herkomst en het land
van ontvangst, bevat de Wte 1995 bepalingen voor een onderlinge samenwerking
tussen deze toezichthouders (zie hoofdstuk 5 § 5.9).
Op   grond van artikel   8   Wte   1995   is de minister van financian bevoegd   om

effecteninstellingen uit een andere EU/EER-staat die de richtlijn beleggingsdiensten
of de richtlijn kapitaaltoereikendheid niet of niet volledig heeft geYmplementeerd,
uit te sluiten van de uitzondering van de vergunningplicht. Bij Besluit van 21

december 1995 heeft de minister van deze bevoegdheid gebruik gemaakt door te

bepalen dat de uitzondering

'niet van toepassing is op effecteninstellingen die in een andere lid-staat zijn
gevestigd tot het tijdstip waarop de Minister van Financien de Stichting Toezicht

Effectenverkeer ervan in kennis stelt dat de lid-staat waar de betrokken

32 Derde overweging van de Richtlijn 93/22/EEG (vindplaats: hoofdstuk 1 noot 42).
33       Artikel 7 lid 2 sub i en sub j Wte 1995.
34      Zie voor een schematisch overzicht van de taakverdeling tussen de diverse toezichthouders: PG

Wte 1995, 1996, p. 103-105.
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effecteninstelling is gevestigd de richtlijn beleggingsdiensten en de richtlijn
kapitaaltoereikendheid volledig heeft uitgevoerd.

,35

Van deze inkennisstelling wordt door de STE mededeling gedaan in de Staatscou-
rant. In de toelichting bij het besluit valt te lezen dat de toets of een staat in gebreke
is, een marginale en objectieve toets is en dat een mededeling aan de Europese
Commissie van de betrokken lid-staat dat de richtlijnen zijn uitgevoerd in ieder
geval voldoende is om tot het oordeel te komen dat die lid-staat niet langer in
gebreke is. Door de STE is tot heden bekend gemaakt dat het Verenigd Koninkrijk,
Ierland, Zweden, Denemarken, Belgie en Frankrijk de desbetreffende richtlijnen
hebben geYmplementeerd.36 De gekozen procedure is enigszins merkwaardig. Pas
nadat de STE een mededeling heeft laten plaatsen in de Staatscourant kunnen
effecteninstellingen uit het land waarop de mededeling betrekking heeft, profiteren
van de uitzondering van de vergunningplicht. In de praktijk blijkt dat er geruime
tijd verstrijkt tussen het moment waarop een staat de Europese Commissie meedeelt
dat de implementatie heeft plaatsgevonden en het moment van plaatsing van de
inkennisstelling door de STE in de Staatscourant.

De notificatieprocedure die effecteninstellingen met een Europees paspoort
moeten doorlopen verschilt naar gelang de effecteninstelling in Nederland
effectendiensten wil aanbieden of verrichten (1) door middel van een bijkantoor
in Nederland of (2) zonder een bijkantoor in Nederland (grensoverschrijdende
dienstverlening). In het eerste geval moet de STE van de toezichthoudende autoriteit
van het land van herkomst37 een kennisgeving hebben ontvangen waarin zijn
opgenomen: een programma van werkzaamheden, de organisatiestructuur en het
adres van het bijkantoor, de identiteit van de personen die het dagelijks beleid van
het bijkantoor bepalen en gegevens omtrent de toepasselijkheid van een garantiere-
geling op de verplichtingen van het bijkantoor (zie § 6.3). De notificatieprocedure
is voltooid nadat de STE de ontvangst van de kennisgeving aan de effecteninstelling
bekendgemaakt heeft of, indien deze bekendmaking uitblijft, nadat twee maanden

35          Artikel  1  van het Besluit van 21 december 1995 (Regeling houdende uitvoering van artikel  8,
eerste lid, van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 inzake erkenning van door andere lid-staten
verleende vergunningen), gepubliceerd in de Smatscourant van 27 december  1995.

36        Smatscouranwan 29 februari 1996,26 april  1996 en 24 januari  1997. Zie ook het arrest van
het Hof van de EG van 3 juni  1999 over de niet volledige implementatie door het Groothertogdom
Luxemburg van de richtlijn beleggingsdiensten.

37      In de richtlijn beleggingsdiensten wordt de staat van herkomst met betrekking tot effecteninstel-
lingen als volgt omschreven:
- ingeval de instelling een natuurlijke persoon is, de Lid-Staat waar deze persoon zijnhoofdkantoor heeft;
- ingeval de instelling een rechtspersoon is, de Lid-Staat waar haar statutaire zetel is gelegen,of indien zij overeenkomstig haar nationale wetgeving geen statutaire zetel heeft, de Lid-Staat
waar haar hoofdkantoor is gelegen;
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zijn verstreken gerekend vanaf het moment waarop de STE de kennisgeving heeft
ontvangen.38 In het tweede geval kan volstaan worden met een kennisgeving aan
de toezichthoudende autoriteit van het land van herkomst van de voorgenomen
werkzaamheden in Nederland.39 De toezichthouder van het land van herkomst stelt

de STE hiervan in kennis. 40

In de praktijk blijkt dat het niet altijd eenvoudig is na te gaan of een
effecteninstelling grensoverschrijdend diensten aanbiedt of verricht in de zin van
de Wte  1995.  In een Circulaire  van de STE wordt opgemerkt dat

'in het buitenland gevestigde effecteninstellingen niet onder de reikwijdte van
de  Wte 1995 vallen indien het initiatief tot het aanbieden of verrichten  van
effectendiensten van de in Nederland gevestigde belegger uitgaat.'41

Deze zogenaamde 'initiative'-test of 'original solicimtion'-test werd aanvankelijk
ook door de Europese Commissie voorgesteld in een ontwerp-mededeling naar
aanleiding van gerezen interpretatievragen42 in het kader van de Tweede Bankricht-
lijn.43 In 1997 publiceerde de Commissie de definitieve versie van de interpretatieve
mededeling.44 Deze mededeling is mijns inziens ook van belang voor de vraag aan

de hand van welke criteria beoordeeld moet worden of en wanneer een effectenin-

stelling grensoverschrijdend diensten verricht op het grondgebied van een andere
lidstaat die voorafgaand genotificeerd moeten worden. De Commissie

'heeft een aantal mogelijkheden onderzocht om de dienst te lokaliseren
(initiatiefnemer, woonplaats van de client, plaats van vestiging van de
dienstverrichter, plaats waar de stukken worden ondertekend enz.) en is van
mening dat geen daarvan op bevredigende wijze op alle in de bij lage [= bij
de Tweede Bankrichtlijn-cgr] genoemde werkzaamheden lijkt te kunnen worden

toegepast.'

38     Artikel 7 lid 2 sub i Wte 1995.
39          Artikel  7  lid  2  sub j  Wte  1995.
40        Artikel  18 lid 2 van de richtlijn beleggingsdiensten dat in het land van herkomst geimplementeerd

zal zijn.
4\      Circulaire van 5 juli 1996 van de STE inzake een verlicht vergunningregiem voor bepaaide

buitenlandse effecteninstellingen (zie § 4.8).
42 Ontwerp interpretatieve mededeling (PbEG C 291,4 november 1995. p. 7 e.v.). Zie in dit verband

ook C. Abrams, The Investment Services Directive - who should be the principal regulator of
cross-border services, European Financial Services Law, december 1997. p. 317-321.

43 Tweede Richtlijn 89/646/EEG (vindplaats: zie hoofdstuk 1 noot 404).
44 Interpretatieve mededeling van de Commissie inzake vrij verrichten van diensten en algemeen

belang in de Tweede Bankrichtlijn (PbEG C 209, 10 juli 1997, p. 6 e.v.). besproken door C.
Abrams, The Second Banking Directive and the Investment Services Directive: when and how
can the single European passport be used for cross-border services?, European Finane·ial Sen'ic·es

Law·, October 1997. p. 248-251. Op 12 mei  1998 is deze mededeling door het Europees Parlement

goedgekeurd (Smatscourant  12 mei 1998).
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Vervolgens heeft de Commissie, zoals zij zelf stelt, voor een 'eenvoudige en
flexibele' oplossing gekozen. Voor de bepaling waar een werkzaamheid wordt
uitgeoefend,

'zal moeten worden nagegaan op welke plaats hetgeen men de "kenmerkende
prestatie" kan noemen, dat wil zeggen de prestatie die het wezen van de dienst
vormt en waarvoor betaling is verschuldigd, wordt verricht.'

Uit bovengeciteerde passages blijkt  dat de Commissie de 'initiative' -test heeft
verruild voor de leer van de karakteristieke prestatie. Hoewel de interpretatieve
mededeling niet gegeven is in het kader van de richtlijn beleggingsdiensten, betreft
het wel een onderwerp dat zowel in de Tweede Bankrichtlijn als in de richtlijn
beleggingsdiensten voorkomt. Criteria aan de hand waarvan beoordeeld zou moeten

worden of en wanneereen effecteninstelling grensoverschrijdende diensten aanbiedt
op het grondgebied van een andere lidstaat die voorafgaand aangemeld moeten
worden, ontbreken in de interpretatieve mededeling, omdat de Tweede Bankrichtlijn
- evenals de richtlijn beleggingsdiensten45 - de kennisgevingsprocedure alleen
eist voor het verrichten en niet voor het aanbieden van de desbetreffende
werkzaamheden.46 De Commissie is dan ook (in het kader van de Tweede Bankricht-
lijn) van mening dat

'iedere vorm van - al dan niet gerichte - reclame, alsmede iedere aanbieding
van diensten op afstand, op welke wijze dan ook gebeurd (per post, fax,
elektronisch berichtenverkeer enz.) niet voorafgaand zou behoeven te worden
aangemeld. Alleen wanneer de kredietinstelling voornemens is haar werkzaam-
heden op het grondgebied van de client, bij wege van het vrij verrichten van
diensten uit te oefenen (..)), is zij tot aanmelding genoopt. •47

Op de naar mijn mening niet zelfstandige betekenis van het element 'aanbieden'
in artikel 7 lid  1  Wte  1995 ben  ik al in § 3 ingegaan. Ook hier doet zich wat dit
element betreft een vreemde complicatie voor. Een effecteninstelling uit een andere
EU/EER-staat moet notificeren indien de instelling in Nederland diensten wil
aanbieden of verrichten:8 Het grensoverschrijdend aanbieden van diensten moet
derhalve op grond van de Wte 1995 voorafgaand aangemeld worden.  Voor een

45     Artikel 14 richtlijn beleggingsdiensten.
46     Artikel 20 Tweede Bankrichtlijn.
47          PbEC£  209,10 juli   1997. p.  8/9.  Zieook de opmerking van de Commissie  dat een koppeling

van reclame en kennisgeving zou kunnen leiden tot 'absurde situaties waarin een instelling
kennisgeving zou moeten doen aan de autoriteiten van alle landen waar haar reclame theoretisch
kan worden ontvangen.'

48         Artikel 7 lid 2 sub j  Wte  l 995: 'anders dan door middel van een bijkantoor in Nederland, als
effectenbemiddelaar of vermogensbeheerder diensten aanbieden of verrichten'.
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Nederlandse effecteninstelling met een Europees paspoort (zie § 9) is de notificatie
- althans op grond van de Wte 1995 - pas verplicht indien de instelling voornemens
is in een andere EU/EER-staat 'het beroep of bedrijf van effecteninstelling uit te
oefenen'49

3.1.4 Effecteninstellingen werkzaam binnen een besloten kring

Onder de Wte vielen effecteninstellingen die werkzaam waren binnen een besloten
kring niet onder de vergunningplicht.Sc  In artikel 7 lid 1 Wte 1995 is het besloten
kring-criterium vervallen, waardoor de verbodsbepaling is verruimd en ook van
toepassing is op instellingen die beroeps- of bedrijfsmatig effectendiensten
verrichten binnen een besloten kring. Aangezien het niet de bedoeling was
dergelijke instellingen onder de reikwijdte van de Wte 1995 te brengens' en de
richtlijn beleggingsdiensten hiertoe ook mogelijkheden biedt,52 zijn instellingen
die uitsluitend effectendiensten verrichten voor hun moedermaatschappij, hun
dochter- en/of zustermaatschappijen en/of uitsluitend belast zijn met het beheren
van werknemersparticipatieplannen van de vergunningplicht uitgezonderd.53 Het
beheer van werknemersparticipatieplannen is alleen van de vergunningplicht
uitgezonderd indien het beheer berust op een overeenkomst met de werkgever en
het beheer beperkt is tot werknemersparticipatieplannen met betrekking tot effecten
die ten laste van de betrokken werkgever zijn uitgegeven. Onder dit laatste vallen
door of met medewerking van de betrokken werkgever uitgegeven opties, warrants
en soortgelijke rechten op die effecten. 54

3.1.5 Aan beroepswerkzaamheid gelieerde effectendiensten

Personen die op incidentele basis effectendiensten verrichten in het kader van een
andere beroepswerkzaamheid zijn onder de richtlijn beleggingsdiensten van de
vergunningplicht uitgezonderd, indien die beroepswerkzaamheid aan wettelijke
of bestuursrechtelijke voorschriften of aan een beroepscode is onderworpen en
het verrichten van effectendiensten op grond daarvan niet is uitgesloten.55 Hieronder

49          Artikel  14  lid  1  Wte  1995.
50      Artikel 6 lid 1 Wte respectievelijk artikel 10 lid 1 Wte bevatte het verbod om zonder vergunning

als effectenbemiddelaar respectievelijk als vermogensbeheerder in of vanuit Nederland buiten
een besloten kring werkzaam te zijn.

5\     PG Wte 1995, 1996. p. 17.

52      Zie artikel 2 lid 2 van de richtlijn beleggingsdiensten dat een opsomming bevat van categorieen
instellingen en activiteiten waarop de richtlijn niet van toepassing is.

53      Artikel 7 lid 2 sub b, c en d Wte 1995,
54     PG Wte 1995, 1996, p. 20.

55      Artikel 2 lid 2 sub c richtlijn beleggingsdiensten.
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vallen bijvoorbeeld notarissen, advocaten en accountants. De Wte 1995 bevat voor
dergelijke personen geen expliciete uitzondering van de vergunningplicht, hoewel
het wel de bedoeling is dat de vergunningplicht niet op hen van toepassing is. In
de toelichting wordt opgemerkt:

'Gelet op het feit dat uit het bovenstaande [= de betrokken effectendiensten
vloeien rechtstreeks voort uit de hoofdberoepswerkzaamheid en worden op
incidentele basis en niet beroeps- of bedrijfsmatig verricht-cgr] volgt dat op
de betrokken werkzaamheid de in artikel 7, eerste lid, vervatte verbodsbepaling
niet van toepassing is, zou het met het oog op de toegankelijkheid van het
verbodsstelsel de voorkeur verdienen om meergenoemde werkzaamheden op
te nemen in de lijst van uitzonderingen in het tweede lid van artikel 7. Daar
is echter niet voor gekozen, overwegende dat de omschrijving in de richtlijn
onder meer spreekt van een beroepsgroep die aan een beroepscode is
onderworpen. Die omschrijving laat ruimte voor interpretatie, zodat eventuele

•56
regeling via een vrijstelling op grond van artikel 10 de voorkeur heeft.

De vrijstellingsregeling bevat tot op heden geen vrijstelling zoals in het hiervoor
weergegeven citaat min of meer is toegezegd (zie § 3.2 e.v.). Wel expliciet van
de vergunningplicht zijn uitgezonderd personen waarvan het hoofdbedrijf bestaat
uit het verhandelen van zaken (grondstoffen) met producenten, met professionele
gebruikers of met anderen met eenzelfde hoofdbedrij f en die alleen effectendiensten
verrichten met deze wederpartijen en in de mate dat hun hoofdbedrijf zulks vereist. 57

Ook beleggingsinstellingen en beheerders58 als bedoeld in de Wtb zijn expliciet
van de vergunningplicht uitgezonderd, echter alleen 'voor zover het betreft de
inkoop of verkoop van rechten van deelneming in de betrokken beleggingsinstellin-
gen door de beleggingsinstellingen zelf of door de aan die beleggingsinstellingen
verbonden beheerders'.59 De uitzondering is zodanig geformuleerd   dat   de

beleggingsmaatschappij dan wel de beheerder niet over een Wtb-vergunning hoeft
te beschikken om onder de uitzondering van de vergunningplicht op grond van
de Wte 1995 te vallen. Beleggingsinstellingen die uitsluitend binnen een besloten
kring actief zijn en derhalve niet vergunningplichtig zijn op grond van de Wtb (zie
hoofdstuk 2 § 3), zullen de bemiddeling in de eigen deelnemingsrechten dan ook
uitsluitend mogen verrichten voor personen binnen die kring.6(' Uit de toelichting

56    PG Wte /995, 1996, p. 19.
57      Artikel 7 lid 2 sub g Wte 1995.
58 Een beheerder als bedoeld in artikel 1 sub e Wtb is de beleggingsmaatschappij respectievelijk de

beheerder van een beleggingsfonds.
59      Artikel 7 lid 2 sub f Wte 1995.
60      Opvallend is dat in de richtlijn beleggingsdiensten weI overwogen wordt dat 'deze richtlijn niet

van toepassing dient te zijn op instellingen voor collectieve belegging, ongeacht of zij op
communautair niveau gecoordineerd zijn, en op de bewaarders en beheerders van zulke
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valt op te maken dat de beleggingsmaatschappijen en beheerders van beleggings-
fondsen, evenals de hiervoor vermelde grondstofhandelaren, van de vergunning-
plicht zijn uitgezonderd, omdat zij de effectendiensten niet beroeps- of bedrij fsmatig
verrichten.61 Wanneer de reden voor de uitzondering inderdaad is gelegen in het
feit dat deze (rechts)personen de desbetreffende effectendiensten niet geacht worden
beroeps- of bedrij fsmatig te verrichten, zouden zij niet onder de omschrijving van

effecteninstelling vallen en zou op hen de verbodsbepaling van artikel 7 lid 1 Wte
1995 in het geheel niet van toepassing zijn.62 Het desondanks opnemen van een
uitzondering voor deze categorieen lijkt dan ook ingegeven te zijn 'met het oog
op de toegankelijkheid van het verbodsstelsel', zoals bedoeld in bovenstaand citaat,
en mag mijns inziens niet gebruikt worden als argument dat andere (rechts)personen
die incidenteel effectendiensten verrichten die rechtstreeks voortvloeien uit een
geheel andere beroepswerkzaamheid wel aangemerkt zouden moeten worden als
een effecteninstelling in de zin van de Wte  1995.

3.2 Generieke vrijstellingen van de vergunningplicht

De   Wte 1995 voorziet   in de mogelijkheid   tot het verlenen van generieke
vrijstellingen, waaraan beperkingen gesteld of voorschriften verbonden kunnen
worden.63 Binnen de ruimte die de richtlijn beleggingsdiensten gelaten heeft zijn
enkele vrijstellingen verleend die verdeeld kunnen worden in vrijstellingen (1)
ongeacht de soort effecten waarin bemiddeld wordt of die beheerd wordt en (2)
beperkt tot bemiddeling in of beheer van 66n of slechts enkele soorten effecten.
Deze vrijstellingen kunnen op hun beurt onderscheiden worden in vrijstellingen
met en zonder specifieke voorwaarden. 64

3.2.1 Vrijstellingen ongeacht de soort effecten waarop de diensten betrekking

hebben

Bedrijfspensioen-, ondernemingspensioen- en ondememingsspaarfondsen die onder
toezicht staan van de VK en die als vermogensbeheerder uitsluitend werkzaam

instellingenmits zij onderworpen zijn aan een specifieke regelgeving die direct op hun activiteiten
is toegespitst (cursief-cgr)',  maar dat  artikel  2  lid  2  sub  h  van de  richtlijn  de  gecursiveerde
voorwaarde niet stelt. De tekst van genoemd onderdeel luidt: Deze richtlijn is niet van toepassing

opinstellingen voorcollectieve belegging, ongeacht of zij op communautair niveau gecoordineerd
zijn, alsmede de bewaarders en beheerders van deze instellingen;

61           PG  Wte  1995,   1996.  p.   19/20.
62      Towel in de omschrijving van effectenbemiddelaar als in de omschrijving van vermogensbeheerder

(zie atlikel 1 sub b en c Wte 1995) is 'beroeps- of bedrijfsmatig' cen kernelement.
63     Artikel 10 Wte 1995.
64      Artikelen  12 toten met 18 van de Vrostellingsregeling Wte 1995.
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zijn voor de desbetreffende bedrij fstak of onderneming waarmee zij zijn verbonden,
behoeven geen vergunning. Bovendien hoeven zij zich niet bij de STE te laten
registreren. De vrijstelling is ook van toepassing op vermogensbeheerders die aan
de hiervoor genoemde fondsen zijn verbonden en die door die fondsen belast zijn
met het beheer van hun vermogen of van het vermogen van aan hen gelieerde
fondsen.65 Onder 'verbonden' wordt blijkens de toelichting verstaan 'dat er sprake
moet zijn van een besloten kring.66 Door de vragen die het besloten kring-criterium
oproept (zie hoofdstuk 1 § 6.2), munt deze vrijstelling niet uit door duidelijkheid.
Bovendien lijkt het - gelet op de reeds bestaande wettelijke uitzondering in artikel
7  lid  2  sub  b  Wte  1995 voor instellingen  die  voor hun moeder-, dochter-  of
zusteronderneming effectendiensten verrichten67 - aannemelijk dat 'verbonden'
een ruimere betekenis heeft dan 'besloten kring'.68

Vrijgesteld van de vergunningplicht zijn ook familievennootschappen - NV's
of  BV' s waarvan de aandelen uitsluitend kunnen worden gehouden  door  een
besloten kring van bloed- of aanverwanten - die als vermogensbeheerder uitsluitend
werkzaam zijn voor leden van die familie.69 De laatste categorie die van de vergun-
ningplicht is vrijgesteld ongeacht de soort effecten, is de categorie van de
zogenaamde clientenremisiers. Clientenremisiers zijn (rechts)personen die
uitsluitend clienten aanbrengen bij andere effecteninstellingen en derhalve voldoen
aan de omschrijving van effectenbemiddelaar.70 De vrijstelling van de vergunning-
plicht voor dergelijke effecteninstellingen is alleen van toepassing indien zij clienten

aanbrengen bij
- geregistreerde beleggingsinstellingen of beleggingsinstellingen die van de

vergunningplicht zijn vrijgesteld omdat de deelnemingsrechten uitsluitend
aangeboden worden aan professionele beleggers (zie hoofdstuk 2 § 3.1.2.1);

-      effecteninstellingen die van de STE een vergunning hebben verkregen;
-        effecteninstellingen uit een andere EU/EER-staat die de notificatieprocedure

hebben doorlopen (zie § 3.1.3);
-    van de vergunningplicht vrijgestelde effecteninstellingen niet zijnde een

vrijgestelde clientenremisier;
-          in het Wtk-register ingeschreven kredietinstellingen en financikile instellingen

aan  wie  het op grond van de  Wtk  1992 is toegestaan als effecteninstelling
werkzaam te zijn (zie § 3.1.1).

65      Artikel 16 Vr Wte 1995.
66 Noot 12 bij toelichting bij artikel 16 Vr Wte 1995.
67    Zie § 3.1.4 jo PG Wte 1995,1996, p. 18.
68 Zie hoofdstuk 1 noot 193.
69       Artikel  17 Vr Wte  1995.
70        Artikel  1  sub b  l '  en 5'  Wte 1995. Terzijde zij opgemerkt dat clientenremisiers in tegenstelling

tot orderremisiers (zie hierna) niet onder de reikwijdte van de richtlijn beleggingsdiensten vallen
(zie ook PG Wfe /995, 1996, p.  13).
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De voorwaarden betekenen dat een instelling die beroeps- of bedrijfsmatig clienten
rechtstreeks aanbrengt bij de uitgevende instelling zelf niet van de vrijstelling kan
profiteren, tenzij de uitgevende instelling behoort tot een van de hiervoor genoemde
categorieen. Gelden voor de hiervoor vermelde pensioen- en spaarfondsen en
familievennootschappen geen specifieke voorwaarden om in aanmerking te komen
voor een vrijstelling van de vergunningplicht, voor de clientenremisiers geldt dat
zij de STE vooraf in kennis stellen en dat zij die gedragsregels naleven die een
nadere uitwerking zijn van de artikelen 24 en 26 Bte 1995 (zie § 6.2 e.v.).71

3.2.2 Vrijstellingen beperkt tot diensten met betrekking tot din of slechts enkele

soorten effecten

Het aantal vrijstellingen dat beperkt is tot dan of slechts enkele soorten effecten

is groter dan die genoemd in de vorige paragraaf. De reden hiervoor is onder meer
dat  de  Wte   1995 van toepassing  is op enkele soorten effecten die buiten  de

reikwijdte van de richtlijn beleggingsdiensten vallen. Met betrekking tot die soorten
bestond dan ook de mogelijkheid om vrijstelling te verlenen zonder in strijd te
komen met de richtlijn beleggingsdiensten. Van die vrijheid is gebruik gemaakt
voor de volgende categorieen:
- orderremisiers: (rechts)personen die als vermogensbeheerder voor rekening

van clienten orders aanbrengen bij een effecteninstelling die is toegelaten
tot een erkende effectenbeurs in Nederland op grond van een met die
effecteninstelling gesloten overeenkomst. Het moet dan wel gaan om orders
met betrekking tot effecten die in het geheel niet vermeld zijn in deel B van
de bijlage bij de richtlijn beleggingsdiensten, zoals goederentermijntransacties.
Brengen zij als ejfectenbemiddelaar en niet als vermogensbeheerder orders
aan bij een effecteninstelling die is toegelaten tot een erkende effectenbeurs
in Nederland op grond van een met die effecteninstelling gesloten overeenk-
omst, dan strekt de vrijstelling zich ook uit tot orders terzake van effecten

genoemd onder 1 van deel B van de bijlage bij de richtlijn beleggings-
diensten.72 Hiertoe behoren (a) verhandelbare aandelen en andere met aandelen
gelijk te stellen waardepapieren, (b) verhandelbare obligaties en andere

schuldinstrumenten, (c) andere verhandelbare waardepapieren waarmee
aandelen (en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren) of

71           Artikel  12 jo artikel 20 Vr Wte  1995. De inkennisgeving moet gepaard gaan met het verstrekken
van een aantal gegevens. Wijzigingen in de verstrekte gegevens moeten binnen vijf werkdagen
aan de STE gemeld worden (artikel 20 leden 1 en 2 Vr Wte 1995)

72 Deze ruimere vrijstelling voor orderremisiers die als efectenbemiddelaar orders aanbrengen,
is mogelijk door de in de richtlijn beleggingsdiensten opgenomen uitzondering in artikel 2 sub
g.
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obligaties (en andere schuldinstrumenten) via inschrijving of omruiling kunnen
worden verworven of die in contanten worden afgewikkeld en (d)
deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen. Aan de vrijstelling is de
voorwaarde verbonden dat de STE vooraf in kennis gesteld wordt en dat de
desbetreffende beursregels nageleefd worden.73 De vrijstelling is op dit
moment slechts relevant voor remisiers die orders aanbrengen bij effectenin-
stellingen die zijn toegelaten tot de AAT (zie hoofdstuk 1 § 7). De andere
erkende beurshouder AEX voorziet niet meer in specifieke regels voor
orderremisiers zodat niet meer aan de vrijstellingsvoorwaarde dat de
desbetreffende beursregels worden nageleefd, voldaan kan worden.

-         effecteninstellingen die diensten aanbieden of verrichten voor professionele
marktpartijen (interprofessionele handeb:4 Het moet dan wel gaan om
effectendiensten met betrekking tot effecten waarop de richtlijn beleggings-
diensten niet van toepassing is. Aan de vrijstelling zijn de voorwaarden
verbonden dat de STE vooraf in kennis gesteld wordt en dat de regels met
betrekking tot eigen vermogen en toetsingsvermogen nageleefd worden (zie
§ 4.2).75

-      erkende particuliere participatiemaatschappijen (ppm)76 voor zover zij als
effectenbemiddelaar diensten aanbieden of verrichten met betrekking tot hun
eigen aandelen. Aan de vrijstelling is de voorwaarde verbonden dat zij de
STE vooraf in kennis stellen en dat zij die gedragsregels naleven die een
nadere uitwerking zijn van de artikelen 24, 25, 26 en 28 Bte 1995 (zie § 6.2
e.v.).77

-     aan een beleggingsinstelling verbonden beleggingsgiro'57% voor zover het
effectendiensten betreft ten behoeve van die beleggingsinstelling met
betrekking tot deelnemingsrechten (1) in die beleggingsinstelling of (2) in
een aan die beleggingsinstelling gelieerde beleggingsinstelling ('huisfondsen').
Aan deze vrijstelling zijn geen nadere voorwaarden verbonden. 79

73          Artikel  13 jo artikel 20 Vr Wte  1995.  Bij de inkennisgeving moet een aantal gegevens verstrekt
warden. Wijzigingen in die gegevens moeten binnen vij f werkdagen aan de STE gemeld worden
(artikel 20 leden l en 2 Vr Wte 1995).

74        Zie over het begrip professionele marktpartijen: hoofdstuk  1  §  8,1.
75       Artikel 14 jo artikel 20 Vr Wte  1995. Bij de inkennisgeving moet een aantal gegevens verstrekt

worden. Wijzigingen in de verstrekte gegevens moeten binnen vijf werkdagen aan de STE gemeld
worden (artikel 20 leden  1  en  2  Vr Wte  1995).

76     Zie ook hoofdstuk 2 § 3.1.2.2.
77        Artikel  15 jo artikel 20 Vr Wte 1995. De inkennisgeving moet gepaard gaan met het verstrekken

van een aantal gegevens. Wijzigingen in die gegevens moeten binnen vijf werkdagen aan de
STE gemeld worden (artikel 20 leden  1  en 2  Vr Wte  1995).

78     Zie PG 1Vte 1995, 1996, p. 187 alsmede de verwijzingen in noot 3.
79     Artikel 18 Vr Wte 1995.
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Aan alle vrijstellingen is de voorwaarde verbonden dat de effecteninstelling geen
gebruik maakt van - kort gezegd - illegaal in Nederland gehouden effectenbeurzen.
Dit voorschrift is blijkens de toelichting bedoeld om te voorkomen dat in Nederland
effectenbeurzen opereren die niet over de vereiste erkenning of over een vrijstelling
of ontheffing van het erkenningsvereiste beschikken (zie hoofdstuk 1  § 7). Vergun-
ninghoudende effecteninstellingen en van de vergunningplicht uitgezonderde
kredietinstellingen en effecteninstellingen met een Europees paspoort worden door
de STE aan een overeenkomstig voorschrift onderworpen.

80

3.2.3 Registerinschrijving vrijgestelde effecteninstellingen

In de voorgaande paragrafen is aangegeven wanneer en onder welke voorwaarden

een effecteninstelling in aanmerking komt voor een vrijstelling van de vergunning-
plicht. Aan de meeste vrijstellingen is mede ten behoeve van de inschrijving in
het Wte-register de voorwaarde verbonden dat de STE vooraf in kennis wordt
gesteld dat gebruik gemaakt zal worden van een vrijstelling: 1 Dergelijke effecten-

instellingen mogen niet eerder actief zijn dan na inschrijving in het Wte-register.
82

Dit constitutief vereiste moet gelezen worden in samenhang met artikel 21  lid 5
Wte 1995 dat bepaalt dat de STE de inschrijving van vrijgestelde effecteninstellin-

gen kan weigeren of doorhalen indien

'de voornemens, de handelingen of de antecedenten van de personen die het
beleid van de effecteninstelling bepalen of mede bepalen, dan wel van de
personen die rechtstreeks of middellijk bevoegd zijn deze personen te benoemen

of te ontslaan, Onze Minister [=STE-cgr] aanleiding geven tot het oordeel dat,

met het oog op de belangen van de beleggers, de betrouwbaarheid van deze
personen niet buiten twijfel staat ,83

De mogelijkheid van weigeren of doorhalen van een inschrijving in het Wte-register
is met name bedoeld om het gebruik maken van een vrijstelling van de vergunning-
plicht onmogelijk te maken voor die effecteninstellingen wier vergunningaanvraag
is geweigerd of wier vergunning is ingetrokken omdat niet voldaan is dan wel niet
meer voldaan wordt  aan het betrouwbaarheidsvereiste  (zie  § 4.1). Blijkens  de
toelichting is het niet de bedoeling dat de STE de betrouwbaarheid van alle

vrijgestelde (registerplichtige) effecteninstellingen voorafgaand aan de register-

80 Zie toelichting bij artikel 20 Vr Wte 1995.
81 Zie artikel  21   lid  1  Wte  1995  dat met betrekking tot vrijgestelde effecteninstellingen bepaalt

dat alleen die vrijgestelde effecteninstellingen worden ingeschreven die op grond van de
Vrijstellingsregeling Wte 1995 verplicht zijn zich vooraf bij de STE te melden.

82     Artikel 21 lid 6 Wte 1995.
83     Artikel 21 lid 5 Wte 1995.
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inschrijving toetst. Dit lijkt mij ook juist, omdat aan geen van de vrijstellingen het
voorschrift is verbonden dat voldaan moet zijn aan de betrouwbaarheidseis. Het
enkele bestaan van de mogelijkheid tot weigering of doorhaling van de registerin-
schrijving van vrijgestelde effecteninstellingen kan mijns inziens het onbedoelde
neveneffect hebben dat de schijn gewekt wordt dat de betrouwbaarheid van de
wel geregistreerde vrijgestelde effecteninstellingen buiten twijfel staat. Die schijn
is dan met name van toepassing op effecteninstellingen die nooit een vergunning
hebben aangevraagd en derhalve ook niet getoetst zijn op onder meer het betrouw-
baarheidsvereiste. Ik vraag mij dan ook af of het niet de voorkeur had verdiend
indien in de vrijstellingsregeling een voorwaarde was opgenomen inhoudend dat
een effecteninstelling alleen dan in aanmerking komt voor een vrijstelling indien
een vergunningaanvraag niet is geweigerd dan wel een vergunning niet is
ingetrokken om betrouwbaarheidsredenen, tenzij de desbetreffende persoon of
personen geen enkele band meer met de instelling hebben. Wanneer de STE gebruik
maakt van de bevoegdheid tot doorhaling van de registerinschrijving van een
vrijgestelde effecteninstelling, mag de instelling niet meer haar diensten als
effectenbemiddelaar of vermogensbeheerder aanbieden of verrichten.84 Deze situatie
is te vergelijken met de situatie dat de vergunning van een vergunninghoudende
effecteninstelling wordt ingetrokken (zie hoofdstuk 5 § 5.5). Hoewel de Wte 1995
expliciet bepaalt dat intrekking van de vergunning tot gevolg heeft dat alle lopende
overeenkomsten door de effecteninstelling in kwestie moeten worden afgewikkeld
binnen een door de STE te stellen termijn,85 bevat de Wte 1995 geen soortgelijke
bepaling voor een van de vergunningplicht vrijgestelde effecteninstelling wier
registerinschrijving wordt doorgehaald.

4          Vergunningvereisten

Wanneer een effecteninstelling niet onder een uitzondering of vrijstelling valt,
zal een vergunning bij de STE aangevraagd moeten worden. Een vergunning wordt
verleend indien voldaan wordt aan de regels ten aanzien van (1) deskundigheid
en betrouwbaarheid, (2) financiele waarborgen, (3) bedrijfsvoering en vestiging
van het hoofdkantoor,  (4)  aan het publiek te verstrekken informatie en 5) waarbor-
gen voor een adequaat toezicht op de naleving van de bij of krachtens de Wte 1995
gestelde regels.86 Kan aan de vergunningvereisten niet voldaan worden, dan bestaat
de mogelijkheid dat desondanks een vergunning verleend wordt. Voorwaarde is
wel dat aangetoond wordt dat redelijkerwijs niet volledig kan worden voldaan aan

84     Artikel 21 lid 6 Wte 1995.
85          Artikel  19  lid  5  Wte  1995.
86     Artikel 7 lid 4 Wte 1995.
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de gestelde regels  en  dat de doeleinden  die  de  Wte 1995 beoogt te bereiken
anderszins voldoende zijn bereikt.87 Bedacht moet worden dat in een dergelijke
situatie de verleende vergunning niet zal kunnen functioneren als een Europees
paspoort (zie § 9), tenzij desondanks voldaan wordt aan de minimumvereisten van
de richtlijnen beleggingsdiensten en kapitaaltoereikendheid. De vergunningvereisten
die voor de diverse categorieen effecteninstellingen op een aantal onderdelen
verschillend zijn, zijn opgenomen in het Bte 1995 en in de NR 99. Gelet op de
omvang en gedetailleerdheid van de vergunningvereisten, worden deze in de hierna

volgende paragrafen slechts summier behandeld.

4.1 Betrouwbaarheid en deskundigheid

Een ieder die een effecteninstelling krachtens de wet, de statuten of reglementen
vertegenwoordigt of het dagelijks beleid bepaalt (bestuurders),88 dient naar het
oordeel van de STE voldoende deskundig te zijn.89 In een beleidsnotitie"D heeft
de STE haar beleidsregels gepubliceerd die zij hanteert bij de uitvoering van het
deskundigheidsvereiste. De vereiste deskundigheid (opleiding en werkervaring)
is gerelateerd aan de aard van de effectendiensten die de effecteninstelling verricht
en aan de werkzaamheden die door de betrokken persoon verricht zullen worden.
Bij bestuurders speelt  wat de vereiste deskundigheid betreft  ook het aantal
bestuurders en de portefeuilleverdeling een rol. Afgezien van de criteria die de
STE hanteert voor de beoordeling of voldaan wordt aan de deskundigheidseis, staat
de STE niet toe dat een bestuurder zijn functie op part-time basis uitoefent of zijn
functie uitoefent 'onder omstandigheden die hem beletten regelmatig ten kantore
van de effecteninstelling aanwezig te zijn.' In de beleidsnotitie wordt niet
aangegeven of deze 'aanwezigheids'-eis alleen van toepassing is indien de instelling
slechts twee bestuurders heeft (zie § 4.3). Heeft de effecteninstelling meer dan

87        Artikel 7 lid 6 Wte 1995.
88        Indien de bestuurder een rechtspersoon is geldt de deskundigheidseis ten aanzien van de natuurlijke

persoon of personen die de rechtspersoon in kwestie krachtens wet, statuten of reglementen
vertegenwoordigt of vertegenwoordigen dan wel het dagelijks beleid bepaalt of bepalen (zie
Beleidsnotitie 99-0004 van de STE).

89         Artikel  10 lid  1  Bte  1995  en de bijbehorende toelichting.  Zie over de eisen ten aanzien  van de
deskundigheid ook de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven van 7 juli
1994  (AB   1995/79  m.nt.  Van  der Veen). uitspraak president College van Beroep  voor het
bedrij fsleven  van  23 januari 1997 (JOR 1997/33 m.nt. Grundmann-van de Krol), de uitspraak

van  het College  van Beroep voor het bedrijfsleven van 3 juli 1997 (UCB 1997/63 m.nt. Daalder:

JOR 1997/100 m.nt. Grundmann-van de Krol) en de uitspraak van de president van het College
van Beroep voor het bedrijfsleven van 9 februari  1998 (n.g), besproken door F.M.A.  't Hart in
TrE, 1999, p. 41.

90 Beleidsnotitie 99-004 van de STE inzake deskundigheid en dagelijkse leiding effecteninstellingen
1Staaiscourant 1999/122), besproken door J.S.L.M. Hillen, TvE, 1999, p. 87.
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twee bestuurders dan lijkt het stellen van de 'aanwezigheids'-eis te knellend en
niet nodig.

Bestuurders alsmede de personen die het dagelijks beleid mede bepalen en

de personen die rechtstreeks of middellijk bevoegd zijn de bestuurders te benoemen
of te ontslaan" moeten voldoen aan de betrouwbaarheidseis, dat wil zeggen hun
betrouwbaarheid moet naar het oordeel van de STE buiten twijfel staan.92 De uitleg
van het begrip betrouwbaarheid is bij de parlementaire behandeling van de Wte
ter sprake gekomen. Desgevraagd gaf de minister van financien de volgende uitleg:

'Of malafide handelingen of hulp bij belastingontduiking grond zullen opleveren
te concluderen dat niet aan het betrouwbaarheidsvereiste wordt voldaan, hangt
af van de omstandigheden. Indien een betrokken persoon willens en wetens
de wet overtreedt zal reeds twijfel bestaan omtrent de betrouwbaarheid. In het
algemeen zal de toezichthouder dienen te concluderen dat de betrokken persoon
niet aan het vereiste van betrouwbaarheid voldoet, als deze een voor zijn beroep
of bedrijf in de effectenhandel relevant strafrechtelijk verleden heeft. ,93

Bij het toetsen van personen op de betrouwbaarheidseis dient de STE zich te baseren

op voor haar toegankelijke en controleerbare informatie. De STE kan desgevraagd
informatie verkrijgen uit de politieregisters (zie hoofdstuk 5 § 5.10) en gebruik
maken van bij DNB en de VK beschikbare informatie omtrent de betrouwbaarheid
van  bestuurders en medebeleidsbepalers (zie hoofdstuk   5   §   5.6.1 ).   Ook   de
inlichtingenbevoegdheid ex artikel 29 Wte 1995 is een mogelijkheid om inlichtingen

91         D.H. Cross, Gebruik en misbruik van vertrouwen; misbruik van voorwetenschap. Ontwikke/ingen
in het effectenverkeersrecht, Kluwer, Deventer, 1996, p. 49, vraagt zich af of het niet wenselijk
zou zijn de eis van betrouwbaarheid en deskundigheid te stellen aan een ieder die, ongeacht
in welke hoedanigheid, werkzaam is als effectenbemiddelaar, met name als rechtstreeks met
particuliere beleggers wordt gehandeld of deze worden geadviseerd. Dit zou, aldus Cross,
inhouden dat elke natuurlijke persoon die effectenbemiddeling verricht, over een individuele
vergunning dient te beschikken. Zie ook zijn bijdrage in de Lustrumbundel 1997 Vereniging
roor Effectenrecht. Kluwer,  1997, p. 32/33. De suggestie van Cross is voor een deel terug te
vinden in de gedragsregels (zie paragraaf 6.2.2) waarin onder meer een verplichting is opgenomen
tot het doen van navraag naar de antecedenten van aan te trekken personeelsleden en de
verplichting voor de voormalige werkgever om deze informatie desgevraagd te verschaffen (zie
ook Kamerstukken Il 1997-1998,25 830, nr. 4, p. 11). Inoktober  1 998 is beslotenlotoprichting
van het Dutch Securities Institute (DSI). De primaire doelstelling is het bewaken van de
deskundigheid en integriteit van personen die in de effectenbranche werken. Zie over de DSI:
S.L.M. Follender Grossfeld, Dutch Securities Institute.  TrE.  1999, p.  121- 124:  E.P. Gonlag en
M. van de Weijer, DSI in oprichting, Bank- en Effectenbedrijf, januari/februari  1999, p. 36.

92      Artikel 10 lid 2 Bte 1995. Zie ook de uitspraken van de president van het College van Beroep voor
het  Bedrijfsleven  van 13 augustus  1996 (KG 1996/316: UCB 1996/73. JOR  1996/135  m.nt.
Grundmann-van de Krol) en 8 december  1997 (UCB 1997/97) alsmede de uitspraak van het College
van Beroep voor het bedrijfsleven van 3 juli 1997 (UCB 1997/63 m.nt. Daalder: JOR 1997/100 m.nt.

Grundmann-van de Krol).
93     PG Wte 1995. 1996, p. 240/241.
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bij andere effecteninstellingen (al dan niet tevens kredietinstelling) in te winnen
(zie hoofdstuk 5 § 5.1.2). Aan de motivering voor het oordeel dat niet aan het
betrouwbaarheidsvereiste wordt voldaan worden zware eisen gesteld.94

Zoals in de volgende paragrafen tot uiting komt, zijn vergunninghoudende
effecteninstellingen onderworpen aan een scala van regels. Het overtreden van

die regels kan tot gevolg hebben dat de STE van oordeel is dat de betrouwbaarheid
niet meer buiten twijfel staat hetgeen een reden kan zijn om de vergunning in te
trekken.95 De eisen met betrekking tot deskundigheid en betrouwbaarheid zijn ook
van belang bij de toetsing van houders van een gekwalificeerde deelneming. Een
houder van een gekwalificeerde deelneming (zie § 8) mag geen ongewenste invloed

hebben op de 'gezonde of prudente' bedrijfsvoering van de effecteninstelling. In
§ 8.2 wordt mede naar aanleiding van recente jurisprudentie96 ingegaan op de
toetsingscriteria voor het verlenen van een verklaring van geen bezwaar.

4.2 Financitle waarborgen

Een effecteninstelling dient te beschikken over een minimum aanvangskapitaal
(eigen vermogen).97 Het antwoord op de vraag wat onder het begrip eigen vermogen
verstaan moet worden alsmede de hoogte van het minimum eigen vermogen is te
vinden in de NR 99.98 De hoogte van het minimum eigen vermogen is afhankelijk
van de activiteiten die door de effecteninstelling verricht worden. Het minimum

bedrag aan eigen vermogen varieert van 35.000 tot 730.000 euro. Met betrekking
tot een effecteninstelling die reeds aan buitenlandse vermogenseisen is onderwor-

pen, kan de STE afwijkingen toestaan indien de instelling aantoont dat redelijkerwij-
ze niet volledig aan de vermogenseisen voldaan kan worden.w Een effecteninstelling
dient behalve over een minimum eigen vermogen ook te beschikken over een
minimum toetsingsvermogen ter dekking van de diverse risico' s.'M De implementa-
tie van de richtlijn kapitaaltoereikendheid"1 heeft geleid tot een complexe en
technische regeling die hier verder buiten beschouwing blijft. Voor effecteninstel-

94 Zie hoofdstuk 2 noot 431.
95 Zie hoofdstuk 5 § 5.5. Zie ook de uitspraken van de president van het College van Beroep voor

het bedrijfsleven van 8 december  1997 ( UCB 1997/97) alsmede de uitspraak van het College
van Beroep voor het bedrijfsleven van 30 december 1998 (JOR 1999/90), besproken door F.M.A.
't Hart in TvE, 1999, p. 41.

96        Uitspraak rechtbank Utrecht van  14 juli \999. NJ kon. 1999, p. 127-140 (vordering tot levering van
35% van de aandelen in een vergunninghoudende effecteninstelling).

97       Artikel 12 Bte 1995. Zie ook de in § 8.2. aangehaalde uitspraak van de rechtbank Utrecht van

14 juli 1999, NJ kan. 1999, p. 217-140.
98       Artikel 4 jo bijlage  1  NR 99.
99      Artikel 7 lid 6 Wte 1995 jo toelichting bij artikel 4 NR 99.
100    Artikel 13 Bte 1995 en de artikelen 6 Um 8 jo bijlagen 1 en 2 NR 99.
101 Richtlijn 93/6/EEG van 15 maart 1993 inzake de kapitaaltoereikendheid van beleggingsonderne-

mingen en kredietinstellingen (PbEG L 141, 1993, p. 1-27).
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lingen die deel uit maken van een groep'02 gelden nog extra vereisten. '0320 moeten
aan de  STE alle financiele risico' s binnen de groep die de financitle positie  van
de effecteninstelling in gevaar kunnen brengen, gerapporteerd worden. Maakt de
effecteninstelling deel uit van een groep waartoe ook een of meer andere financiele
instellingen'04 behoren, dan moet door de effecteninstelling systemen ingevoerd
worden voor de bewaking van de bronnen van eigen en vreemd vermogen van alle
andere financiele instellingen binnen de groep en van de grote risico' s binnen de
groep. De STE kan, indien zij van oordeel is dat de effecteninstelling onvoldoende
beschermd is tegen de financiele risico's in de groep, bijzondere regels opleggen,
zoals aanvullende kapitaalvereisten.

4.3 Tweehoofdige leiding

Met het oog op de continuiteit in de dienstverlening en de interne controle binnen
de effecteninstelling moet het dagelijkse beleid van een effecteninstelling door
ten minste twee personen bepaald worden (vier-ogen-beginsel). Van dit beginsel
van tweehoofdige leiding kan alleen afgeweken worden indien maatregelen zijn
getroffen die naar het oordeel van de STE een gelijkwaardig resultaat garandeert.
Met name gaat het hier om maatregelen ter bescherming van beleggers in geval
van beeindiging van de activiteiten van de effecteninstelling ten gevolge van
overlijden van de eigenaar, van onbekwaamheid of van andere, vergelijkbare
omstandigheden. Bij het beoordelen of een bepaalde continuYteitsregeling bij een
effecteninstelling met een 66nhoofdige leiding aan het criterium van gelijkwaar-
digheid voldoet, houdt de STE rekening met de aard en omvang van de betrokken
effecteninstelling.'05 Sinds 1 juli 1999 staat de STE afwijking van het beginsel van
tweehoofdige leiding alleen nog toe voor market makers waar maximaal zes
personen werkzaam zijn.'06 De reden om alleen een afwijking van het vier-ogen
beginsel toe te staan voor 'kleine' market makers is dat zij uitsluitend voor eigen
rekening handelen en niet in contact komen met het 'publiek'.

102      Zie voor een omschrijving van een groep in de zin van de Wte 1995, welke omschrij ving afw ijkt
van die van artikel 2:24b BW: artikel 1 sub g Wte 1995 alsmede hoofdstuk 1 §  10.

103    Artikel 9 NR 99 en de bijbehorende toelichting.
104 Zie artikel 1  sub j NR 99 en voor de inhoud van dit begrip noot 27.
105     Artikel  14 Bte  1995 enbijbehorende toelichting. Zie ook PG Wle 1995. 1996. p. 28.
106 Beleidsnotitie 99-0004 van de STE (zie noot 90).
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4.4 Bedrijfsvoering

De regels die aan de bedrijfsvoering gesteld worden vallen uiteen in regels die
betrekking hebben op (1) de organisatiestructuur. (2) de vermogensscheiding en
(3) de administratieve organisatie en de interne controle.

4.4.1 Organisatiestructuur

De inrichting en de organisatie van een effecteninstelling dienen zodanig
gestructureerd te zijn dat belangenconflicten tussen de effecteninstelling en haar
clienten en tussen haar clienten onderling zoveel mogelijk vermeden worden. 107

Belangenconflicten kunnen onder meer veroorzaakt worden doordat binnen een
effecteninstelling of in de groep waartoe de effecteninstelling behoort, verschillende
uiteenlopende (effecten)diensten verricht worden. Hierbij kan gedacht worden
aan het combineren van het emissiebedrijf met vermogensbeheeractiviteiten, market
making activiteiten met andere effectendiensten,'08 het uitoefenen van het
kredietbedrijf in combinatie met het effectenbedrijf. Wanneer door een combinatie
van diverse activiteiten (in de effecteninstelling of de groepicw waartoe de instelling
behoort) de belangen van clienten of de adequate functionering van de
effectenmarkten t 10 geschaad kunnen worden, is de effecteninstelling verplicht alle
maatregelen te treffen die nodig zijn voor een onafhankelijk marktoptreden en ter
vermijding van verspreiding van koersgevoelige of andere vertrouwelijke
marktinformatie buiten de kring van personen die daarover uit hoofde van hun
werkzaamheden in de effecteninstelling beschikken."' De maatregelen betreffen
de wijze waarop de effecteninstelling wordt ingericht en georganiseerd (structuur
van de instelling). De structuurregels vallen uiteen in (1) regels inzake een
gescheiden behandeling van koersgevoelige of andere vertrouwelijke marktinforma-

107     Artikel  15 Bte 1995 jo de artikelen  19 t/m 23 NR 99. Zie ook S.A. Boele, De nadere regeling
toezicht effectenverkeer 1999, TvE, 1999, p. 47-50.

108 In artikel 1 onder h NR 99 is een opsomming gegeven van de diverse soorten effectendiensten.
109      Zie voor een omschrijving van een groep in de zin van de Wte  1995. well:e omschrijving afwijkt

van die van artikel 2:24b BW: artikel 1 sub g Wte 1995 alsmede hoofdstuk 1 § 10.
110       Hoewel in artikel  15  Bte  1995  'slechts' is bepaald dat de STE nadere regels inzake de structuur

kan stellen ter vermijding van belangenconflicten, is in artikel 19 sub b NR 99 tevens bepaald
dat structureringsmaatregelen noodzakelijk zijn indien door een combinatie van activiteiten 'de
adequate functionering van de effectenmarkten dan wei het vertrouwen van beleggers in de
adequate functionering van de effectenmarkten kan worden geschaad. doordat koersgevoelige
of andere vertrouwelijke marktinformatie. die bekend is bij aan de effecteninstelling verbonden
personen die zorg dragen voor de uitoefening van bepaalde activiteiten, bekend kan warden
bij personen die zorg dragen voor de uitoefening van andere activiteiten van de effecteninstelling,
dan wei bij personen die werkzaam zijn bij een andere instelling L'an de groep waartoe de
effecteninstelling behoort'.

I l l      Artikel  19 NR 99.
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tie'12 waaronder een verbod tot combinatie van bepaalde activiteiten113 en (2) regels

met betrekking tot priv6-beleggingstransacties door bij de effecteninstelling werkzame

personen.
114

4.4.1.1      Maatregelen voorkoming belangenconflicten:  gescheiden behandeling
van koersgevoelige informatie

In de NR 99 alsmede in de beleidsnotitie van de STE inzake analistenrapporten
(zie hoofdstuk 2 § 2.4.2.2) zijn voorschriften opgenomen die aangeven op welke

wijze voldaan kan worden aan de eis dat voorkomen wordt dat koersgevoelige of
andere vertrouwelijke marktinformatie bekend wordt bij, kort gezegd, andere
afdelingen binnen de effecteninstelling zelf of bij groepsonderdelen van de

effecteninstelling. De voorschriften hebben betrekking op
a     het treffen van vooraf door de STE goedgekeurde maatregelen voor een

fysieke, organisatorische en personele scheiding van de verschillende
activiteiten die tot belangenconflicten kunnen leiden of van andere

'scheidings'-maatregelen die eveneens de voorafgaande goedkeuring door
de STE behoeven. Met een fysieke scheiding wordt bedoeld dat de verschillen-
de activiteiten en de medewerkers die deze activiteiten verrichten 'zijn
gelokaliseerd in verschillende (kantoor)ruimtes en dat maatregelen zijn
getroffen die er in voorzien dat medewerkers over en weer geen toegang
hebben tot de ruimte(s) waarin de andere activiteiten plaatsvinden.' De
organisatorische scheiding houdt in dat de verschillende activiteiten onderge-
bracht worden in verschillende juridische entiteiten met verschillende
bestuurders of in verschillende onafhankelijk opererende afdelingen onder

verantwoordelijkheid van verschillend management (chinese walls). 115 De

personele scheiding, tenslotte, betekent dat iedere medewerker die een
bepaalde activiteit verricht niet tevens werkzaam is in het kader van andere
activiteiten. 116

b verboden combinaties van bepaalde soorten activiteiten:"7 en
c     invoering van een interne gedragscode.

ll8

112 Onder 'andere vertrouwelijke marktinformatie' wordt blijkens de toelichting bij artikel 22 NR 99
verstaan informatie die voortkomt uit combinaties van activiteiten en die gezien het belang van een
onafhankelijk marktoptreden niet overgedragen mag worden tussen personen die werkzaam zijn bij
de verschillende bedrijfsonderdelen die deze activiteiten ondernemen.

113 Artikelen 20 t/m 22 NR 99.

114 Artikel 23 NR 99.

115   Zie in dit verband C.M.C. van Dijk, Chinese Muren. papieren tijgers? Juridische vragen met
betrekking tot Chinese Walls in het bankwezen. TVVS, augustus 1997, p. 235-240.

116 Zie toelichting bij artikel 20 NR 99. Zie ook artikel 4.3 bijlage bij artikel 24 NR 99.
117 At-tikel 21 NR 99.

118 Artikel 22 NR 99.
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Het begrip activiteiten is niet gedefinieerd. Uit de toelichting valt op te maken dat
het, behalve de in artikel 1 sub h NR 99 gedefinieerde effectendiensten, ten minste
ook het kredietbedrijf, het emissiebedrijf, de afwikkeling van effectentransacties

('clearing') en de effectenresearch-activiteiten omvat. 119

Op effecteninstellingen die op een effectenbeurs als enige, dat wil zeggen
met uitsluiting van andere tot die beurs toegelaten effecteninstellingen, een markt
onderhouden in een specifiek financieel instrument'20 is een verbod tot combinatie
van toepassing. 121 Het gaat hier om effecteninstellingen die als hoekman werkzaam

. 122zijn. Een hoekman mag niet tevens een andere activiteit verrichten die betrekking

heeft op de financiele instrumenten waarin de hoekman een markt onderhoudt of

op aan die instrumenten gerelateerde financiele instrumenten behalve clearingacti-
viteiten voor het eigen bedrijf. Weliswaar is het ook toegestaan market making-

activiteiten op een andere effectenbeurs te verrichten, maar hieraan is de voorwaarde
verbonden dat deze activiteit verricht wordt in een separate rechtspersoon.123 De
ratio van het verbod is voorkoming van belangenconflicten.

'Een dergelijke 'exclusieve'-positie zal in de regel met zich brengen dat de
betrokken effecteninstelling beschikt over (markt)informatie die andere

marktpartijen ontberen. Het risico dat de combinatie van deze activiteit inzake
het onderhouden van een markt met andere (beurs)activiteiten met betrekking
tot dezelfde financiele instrumenten of aan elkaar gerelateerde financiele
instrumenten tot belangenconflicten leidt, kan dermate groot worden geacht
dat een verbod op die combinaties aan de orde is.' 124

Het tot de effecteninstelling/hoekman gerichte verbod tot combinatie is zodanig

geformuleerd dat een effecteninstelling/hoekman ook geen deel uit mag maken
van een groep waarbinnen die andere activiteiten verricht worden. Tot de125

verboden behoort ook het fungeren als hoekman voor een financieel instrument

119      Toelichting bij de artikelen  19 en 20 NR 99.  In de toelichting bij artikel 20 wordt de volgende
niet limitatieve opsomming van combinaties genoemd: (a) market making en overige
effectendiensten: (b) emissiebedrijf en overige effectendiensten; (c) kredietbedrijf en het
effectenbedrijf inclusief (effecten)researchbedrijf: (d) market making op verschillende
effectenbeurzen in dezelfde of aan elkaar gerelateerde financiele instrumenten; (e) clearing met
andere activiteiten waarvoor scheidingsmaatregelen zijn voorgeschreven.

120 Financiele instrumenten zijn: effecten in de zin van artikel 1 sub a Wte 1995 en rente-, valuta-

en aandelenswaps en soortgelijke overeenkomsten (artikel 1 sub g NR 99).
121 Artikel 21  NR 99.

122 Onder 'andere activiteit' wordt niet alleen begrepen andere effectendiensten. maar onder meer ook
het kredietbedrijf (zie artikel 21 jo toelichting bij artikel 19 NR 991.

123 Artikel 21 lid 1 sub a NR 99. De voorwaarde betekent derhalve verplichte groepsvorming.

124   Toelichting bij artikel 21 NR 99.
125     Voor de toepasselijkheid van het onderhavige verbod wordt onder groep niet verstaan een groep

in de zin van artikel  I  sub g Wte  1995, maar een groep in de zin van artikel 2:24b BW.
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dat is uitgegeven door een instelling die, kort gezegd, grootaandeelhouder (meer
dan 25%) van de hoekman is dan wel beschikt over zeggenschap (meer dan 5%)
in de hoekman:26 Ik begrijp dit verbod aldus dat kapitaaldeelnemingen tot en met
25% zijn toegestaan en, indien aan die deelneming zeggenschap verbonden is, niet
meer dan 5% van de stemrechten mag worden uitgeoefend. Is deze opvatting juist,
dan functioneert de bepaling als een beschermingsconstructie. Bovendien is het
de effecteninstelling/hoekman verboden een middellijk of onmiddellijkkapitaalbe-
lang van meer dan 25% te verwerven of te houden in een effecteninstelling die
andere dan hoekmanactiviteiten verricht. Omgekeerd geldt hetzelfde. Grotere
(on)middellijke deelnemingen dan 25% in de effecteninstelling/hoekman door een
effecteninsteling (niet zijnde hoekman) is verboden. Ook hier geldt dat het verbod
tot wederzijdse deelnemingen alleen dan van toepassing is indien de effecteninstel-
ling waarin wordt deelgenomen doorde effecteninstelling/hoekman respectievelijk
door wie wordt deelgenomen in de effecteninstelling/hoekman andere activiteiten
verricht die betrekking hebben op de financiale instrumenten waarin de effectenin-
stelling/hoekman een markt onderhoudt of op daaraan gerelateerde financiele
instrumenten.127 Afgezien van het feit dat de toegestane deelnemingen zouden
kunnen leiden tot een groepsvorming die in artikel 21 lid 1 sub a NR 99 is verboden,
is het mijns inziens ook enigszins merkwaardig dat - gelet op de ratio van het
verbod - alleen kapitaaldeelnemingen en niet tevens formele of feitelijke
zeggenschap onder het verbod vallen. Een zeggenschapsbeperking zoals die van
toepassing is op de uitgevende instelling ten aanzien van de hoekman die een markt
onderhoudt in de door de uitgevende instelling uitgegeven effecten is niet
opgenomen. Aangezien voor het houden, verwerven of vergroten van de hiervoor
genoemde deelnemingen alsmede voor het uitoefenen van enige aan een dergelijke
deelneming verbonden zeggenschap een verklaring van geen bezwaar (vvgb) is
vereist (zie § 8), zou een vvgb afgegeven kunnen worden voor deelnemingen tot
en met 25% onder gelijktijdige oplegging van het voorschrift dat het uitoefenen

van zeggenschap beperkt  is  tot en  met 5%.128 Echter,  door deze restrictie  niet
expliciet in de NR 99 op te nemen, heeft de STE zich naar mijn mening impliciet
de bevoegdheid ontnomen om een dergelijke restrictie alsnog via het vvgb-systeem
als voorschrift op te leggen. Voor de minister van financien/DNB ligt de situatie
mijns inziens anders. Wanneer de effecteninstelling die de vvgb behoeft een
kredietinstelling is'29 en ervan uitgegaan mag worden dat artikel  16 lid 2 Wte  1995
zo uitgelegd moet worden dat ook dan de minister van financien/DNB exclusief

126 Artikel 21 lid 1 sub c NR 99.

127    Artikel 21 lid 1 sub b respectievelijk lid 2 NR 99.
128 Of anders gezegd: een vvgb voor de kapitaaldeelneming en een vvgb voor het uitoefenen van aan

die deelneming verbonden zeggenschap gemaximaliseerd tot en met 5%.
129       Vergelijk de situatie bij AOT en Bank Labouchere (zie onder meer Het Financieel Dagblad 19 januari

1999).
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bevoegd is een vvgb te verlenen (zie § 8.1), dan zal de minister van financien/DNB
niet door de bepalingen van de NR 99 beperkt zijn in zijn bevoegdheid voorschriften

13()aan de vvgb te verbinden. Overigens zal de op de effecteninstelling/hoekman
van toepassing zijnde regels inzake verboden combinaties een beperkte reikwijdte
hebben nu de AEX plannen heeft de functie van hoekman voor de lokale markt
af te schaffen. 131

Behalve de 'scheidings'-maatregelen die getroffen moeten worden indien
sprake is van een of meerdere combinaties van activiteiten, moet door de
effecteninstelling in ieder geval een gedragscode voor het omgaan met koersgevoe-
lige of andere vertrouwelijke marktinformatie opgesteld worden die ten minste
voldoet aan een aantal inhoudelijke vereisten. 132 De effecteninstelling dient met

133       ·     ··de bij haar werkzame personen schriftelijk overeen te komen dat zij zich aan
de regels van de interne gedragscode zullen houden en een lijst aan te leggen van
alle personen die door hun functie of positie binnen de effecteninstelling regelmatig
over koersgevoelige of andere vertrouwelijke marktinformatie kunnen beschikken. 134

Ten behoeve van de controle op de naleving van de gedragscode en de hiervoor
vermelde 'scheidings'-maatregelingen moet door de effecteninstelling een
toezichthouder (compliance officer) aangewezen worden.

135

4.4.1.2     Gedragscode privi-beleggingstransacties

Een andere maatregel ter voorkoming van belangenconflicten betreft de eis dat
de effecteninstelling een gedragscode opstelt inzake privt-beleggingstransacties.

De gedragscode is bedoeld voor alle bij de effecteninstelling werkzame personen
136

met dien verstande dat personen die uit hoofde van hun functie of positie regelmatig
over koersgevoelige informatie beschikken of kunnen beschikken ('insider') aan

130 Enige aarzeling zou nog mogelijk zijn gelet op het feit dat de minister van financien weI met de STE
over de desbetreffende regeling overleg gevoerd heeft. Of de bemoeienis van de minister met de
regeling zou moeten inhouden dat ook hij zijn bevoegdheid in het kader van het vvgb-systeem daarmee
impliciet heeft verkort, lijkt mij een te vergaande ste Iiing.

131 Zie onder het Financieele Dagblad  \9 en 20 november  1999.

132     Artikel 22 lid 1 NR 99 geeft een vijftal voorschriften die tenminste in de interne gedragscode
opgenomen moet zijn.

133 De kring van personen die aan de interne gedragscode onderworpen zijn omvat niet alleen
bestuurders en personen die een arbeidsovereenkomst met de effecteninstelling hebben, maar
bijvoorbeeld ook personen die op uitzendbasis of op grond van een managementovereenkomst
bij de instelling werkzaam zijn alsmede commissarissen (toelichting bij artikel 22 NR 99).

134    Artikel 22 lid 1  respectievelijk lid 2 NR 99.
135     Artikel  22  lid  3 jo artikel  40  NR 99. Blijkens de toelichting moet indien overtredingen

geconstateerd worden disciplinaire of arbeidsrechtelijke sancties opgelegd worden (toelichting
bij artikel 22 NR 99).

136 De personen genoemd in noot 133 (zie toelichting bij artike! 23 NR 99).
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meer (zwaardere) regels onderworpen zijn. 117 In een uitgebreide bijlage is aangege-
ven welke regels in de gedragscode opgenomen moeten worden en wie aangemerkt
wordt als insider. Evenals ten aanzien van de gedragscode voor de gescheiden
behandeling van koersgevoelige informatie, is de effecteninstelling verplicht (a)
met de bij haar werkzame personen schriftelijk overeen te komen dat zij de
gedragscode priv6-beleggingstransacties naleven en (b) een toezichthouder
(compliance officer) aante wijzen die belast is met de controle op de naleving van
de gedragscode. Opgemerkt zij dat een aantal van de in de gedragscode op te nemen
regels niet alleen ziet op transacties in effecten, maar ook op transacties in andere

138beleggingsobjecten, zoals onroerende zaken, edele metalen en vreemde valuta.
De gedragscode moet algemene - in de NR 99 uitgewerkte - normen bevatten

over het behandelen van koersgevoelige informatie en onder meer voorschrijven
dat

-           privt-effectentransacties van insiders uitsluitend verricht mogen worden door
tussenkomst van de effecteninstelling waaraan de insider is verbonden, tenzij
(1) de eigen effecteninstelling behoort tot de categorie 'kleine' effecteninstel-
lingen (bijvoorbeeld een effecteninstelling waar minder dan tien personen
werkzaam zijn), (2) de eigen effecteninstelling niet actief is op het

139

marktsegment waarop de transacties betrekking hebben,140 (3) de insider het
beheer van zijn effectenportefeuille heeft overgedragen aan een vermogensbe-
heerder'41 (vrije-hand-regeling) of (4) het effectentransacties betreft in (a)
een ter beurze genoteerde (semi-)open-ended beleggingsinstelling en de insider

137   Artikel 23 NR 99 jo bijlage 3.
138   Artikel 3.2.4 bijlage 3 bij artikel 23 NR 99.
139     Zie toelichting bij artikel 3.5. bijlage 3 NR 99.
140      In dat geval moet de compliance officer onverwijld ingelicht worden door toezending van een afschrift

van de desbetreffende effectentransacties (artikel 3.5.3 (i) bijlage 3 bij artikel 23 NR 99).
141      Artikel 3.5.2 bijlage 3 bij artikel 23 NR 99. Aan deze uitzondering op de hoofdregel worden

strenge voorwaarden gesteld. De insider mag geen beheersovereenkomst afsluiten met een kleine
effecteninstelling of meteen vermogensbeheerder waar hij een (bestuurs)functie vervult. Wanneer
een insider het beheer van zijn effectenportefeuille overdraagt aan een vermogensbeheerder dient
daartoe een schriftelijke beheersovereenkomst te worden gesloten waarin uitgegaan wordt van
een strikte scheiding tussen de rechten op de in beheer gegeven effecten en het beheer. De insider
moet zich onthouden van het geven van enige instructie dan wei 'het anderszins of indirect
beinvloe(len van enige door de vermogensbeheerder te nemen beslissing betreffende het beheer.'
In de beheersovereenkomst (waarvan een afschrift aan de compliance officer verstrekt moet
warden) dient onder meer opgenomen te zijn dat de compliance officer van iedere effectentransac-
tie onverwijld in kennis wordt gesteld door toezending van een afschrift van de mutatie, dat
eenmaal per zes maanden een overzicht van de effectenportefeuille aan de compliance officer
wordt vertrekt en dat aan de compliance officer desgevraagd gegevens overgelegd zullen worden
betreffende transacties die verricht zijn op grond van de beheersovereenkomst. Wijzigingen
en beeindiging van de bcheersovereenkomst moeten onverwijld aan de compliance officer genield
worden.
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geen bestuurs- of beheersfunctie in die beleggingsinstelling vervult of (b)
in staatsobligaties;

142

-         de insider die het beheer van zijn effectenportefeuille niet heeft overgedragen
aan een vermogensbeheerder op basis van een vrije-hand-regeling iedere privt-
effectentransactie meldt aan de compliance officer die nagaat of de transactie
voldoet aan de toepasselijke regels; 143

-        een insider en niet-insider verplicht is desgevraagd (a) de compliance officer
alle informatie te verstrekken met betrekking tot door hem of ten behoeve
van hem verrichte effectentransacties 144 en (b) opdracht te geven aan onder
meer derden om alle informatie aan de compliance officer te verstrekken
omtrent effectentransacties die voor hem of in zijn opdracht zijn verricht. 145

Teneinde de werkingssfeer van de interne gedragscode te vergroten dient in de
code ook een inspanningsverplichting voor de insider opgenomen te zijn om naar
zijn beste vermogen te bevorderen dat met hem gelieerde personen ('gelieerde
derden')146 geen effectentransacties verrichten die strijdig  zijn  met de interne
gedragscode:47 Tevens moet de code bepalen dat de insider verplicht is zich binnen

de grenzen van redelijkheid en billijkheid in te spannen dat met hem gelieerde
derden desgevraagd aan de compliance officer alle informatie verstrekken omtrent
door hen verrichte effectentransacties. 148 Een soortgelijke inspanningsverplichting
is indertijd ook opgenomen in het ontwerp voor een nieuwe modelcode AEX (zie
hoofdstuk 2 § 2.3). Ook de omschrijving in dat ontwerp van 'personen in de naaste

omgeving van de insider' komt grotendeels overeen met de omschrijving van
'gelieerde derden' in de NR 99. 149

142   Artikel 3.5.3 (ii) en (iii) bijlage 3 bij artikel 23 NR 99.
143   Artikel 3.7.1 bijlage 3 bij artikel 23 NR 99.
144   Artikel 3.6.3 bijlage 3 bij artikel 23 NR 99.
145   Artikel 3.6.4 bijlage 3 bij artikel 23 NR 99.
146 Gelieerde derden zijn: echtgenoot, echtgenote of partner; bloed- en aanverwanten tot in de tweede

graad, personen die tot het huishouden van de insider behoren, lasthebbers en vermogensbeheer-
ders (niet zijnde vrije-hand beheerders), voorzover handelend ten behoeve van de insider,
rechtspersonen en beleggingsclub's waarin de insider zeggenschap heeft ten aanzien van het
beleggingsbeleid (artikel 3.1.e bijlage 3 bij artikel 23 NR 99).

147    Artikel 3.4.5 bijlage 3 bij artikel 23 NR 99.
148   Artikel 3.7.2 bijlage 3 bij artikel 23 NR 99.
149  Zie over deze ruime omschrijving in het ontwerp nieuwe modelcode: G.T.J, Hoff, Enkele

kanttekeningen bij het Ontwerp Modelcode Voorkoming Misbruik van Voorwetenschap, NV.
mei 1996, p. 138.
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4.4.2 Vermogensscheiding

Teneinde de rechten van beleggers te beschermen moet een effecteninstelling
zodanige regelingen treffen dat de gelden en effecten van de clienten zich niet
kunnen vermengen met het vermogen van de effecteninstelling.15' Het gaat hier
om gelden en effecten die toebehoren aan clienten waarover de effecteninstelling
op enigerlei wijze kan beschikken. Criterium bij de beoordeling of een specifieke
regeling adequaat is, is de wijze waarop de belangen van beleggers beschermd
worden in geval van insolventie of faillissement van de effecteninstelling.151  Dit
betekent dat effecteninstellingen een systeem van vermogensscheiding moeten
toepassen. Hoewel voorzien is in de mogelijkheid dat andere vermogens-
scheidingsregelingen toegepast worden, mits deze vooraf doorde STE zijn goedge-
keurd, 152 is voor iedere categorid53 effecteninstelling aangegeven hoe aan het
vereiste van een adequate vermogensscheiding voldaan kan worden. Zo wordt voor
effecteninstellingen die niet tevens kredietinstelling zijn en die voor rekening van
clienten effectentransacties uitvoeren, gewezen op de mogelijkheid tot het sluiten
van een tripartiete overeenkomst tussen de effecteninstelling, de client en een
kredietinstelling.154 Een aparte regeling is opgenomen voor effecteninstellingen
die effectenlease-overeenkomsten aanbieden. Tot zekerheid van de rechten van155

de clienten moet ten behoeve van de clienten een eerste pandrecht op de
desbetreffende effecten gevestigd worden.156 Voor effecteninstellingen (niet zijnde

150       Zie over de in de NR 99 opgenomen regels inzake vermogensscheiding: S. A. Boele, De Nadere regeling
toezicht effectenverkeer  1999,  TvE,  1999,  p. 12-17 alsmede  L.D. van Setten, Beleggersbescherming
bij uitvoering van effectenorders, TrE, 1999, p. 24/25.

151    Artikel 16 Bte 1995 alsmede de toelichting.
152      Artikel  18 NR 99. In de toelichting wordt een aantal elementen genoemd die de STE bij haar oordeel

over een alternatieve regeling zal betrekken. Wellicht kan ook gedacht worden aan een kwaliteitsreke-
ning (zie hoofdstuk 1 § 6.5.3.3 alsmede S.A. Boele, De Nadere regeling effectenverkeer 1999. TvE.
1999. p. 13).

153  Het gaat onder meer om: effecteninstellingen (niet zijnde kredietinstelling) die uitsluitend
effectenorders voor rekening van clienten aanbrengen bij andere effecteninstellingen;
effecteninstellingen (niet zijnde kredietinstellingen) die effectentransacties voor rekening van
clienten verrichten; effecteninstellingen (niet-zijnde kredietinstellingen) die effectengiro's
aanbieden; effecteninstellingen die effectenlease-overeenkomsten aanbieden, kredietinstellingen
(zie § 5 jo artikel 1 onder h NR 99).

154    Artikel 14 NR 99, waarin tevens wordt aangegeven welke bepalingen een dergelijke overeenkomst
ten minste moet bevatten waaronder de bepaling dat de creditering of debitering van de
effectenrekening uitsluitend geschiedt tegen gelijktijdige debitering of creditering van de
geldrekening ('delivery against paymelit')

155       Zie over effectenlease-overeenkomsten: hoofdstuk  1   §  6.1.2.
156     Artikel 17 NR 99. Zie in dit kader ook E.M. van Ardenne-Stachiw, De voorwaardelijke overdracht

van effecten in de zin van de Wet giraal effectenverkeer. Onderneming en Effecten. Serie
Onderneming en Recht. deel 13. Tjeenk Willink. Deventer. 1998, p. 169-182: S.A. Boele, De
Nadere Regeling toezicht effectenverkeer  1999,  TvE,  1999,  p. 17. wijst op het kennelijke
misverstand dat het pandrecht ook zou moeten strekken ter verzekering van de overdracht van
de effecten (op grond van artikel 3:227 lid 1 BW kan een pandrecht slechts strekken tot zekerheid
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kredietinstellingen) die de mogelijkheid van een beleggingsgiro 157 aanbieden geldt
dat de voor de clienten gehouden rekeningen worden beheerd door een naar
Nederlands recht opgerichte rechtspersoon wier activiteiten uitsluitend bestaan
uit het beheren van beleggingsgiro's. De rechtspersoon - in de NR 99 aangeduid
als 'effectengiro' - moet aan een groot aantal voorwaarden voldoen, waaronder
de voorwaarde dat
-     een strikte administratieve scheiding toegepast wordt ten aanzien van de

gelden die aan de 'effectengiro' zelf toebehoren;
-      onder meer de bestuurders deskundigheid en betrouwbaar zijn;
-         over een minimum eigen vermogen van 125.000 euro beschikt wordt;
-         de STE alle inlichtingen kan inwinnen die naar het oordeel van de STE nodig

zijn voor een juiste uitoefening van haar wettelijke taken en bevoegdheden;
-         de nakoming van de verplichtingen gegarandeerd wordt door de effecteninstel-

ling die de mogelijkheid van een beleggersgiro aanbiedt. 158

Het 'bedrijf' van de rechtspersoon/effectengiro is zodanig dat de effectengiro
bedrijfsmatig opvorderbare gelden ter beschikking krijgt van het publiek zoals
bedoeld in artikel 82 Wtk 1992 waarvoor een ontheffing noodzakelijk zal zijn nu
voor de onderhavige situatie niet voorzien is in een generieke vrijstelling ex artikel
82 lid 3 Wtk 1992 (zie hoofdstuk 4 § 3.1). Datzelfde geldt voor de effecteninstelling
die de mogelijkheid van een beleggersgiro aanbiedt en daarbij bemiddelt bij het
bedrijfsmatig ter beschikking krijgen door de rechtspersoon/effectengiro van de
opvorderbare gelden. Aangenomen mag worden dat een door de NR 99 voorgestelde
en door de minister van financien goedgekeurde regeling voor vermogensscheiding
in aanmerking komt voor een ontheffing ex artikel 82 lid 3 Wtk  1992.  De door
de NR 99 voorgestelde regeling is zodanig dat materieel voldaan wordt aan de in
artikel  82  lid 3  Wtk 1992 genoemde voorwaarden voor een ontheffing. Immers
de belangen van de crediteuren worden voldoende beschermd en de betrouwbaar-
heid van de (mede)beleidsbepalers zijn door de STE getoetst.

Het voorschrijven van een aparte juridische entiteit ten behoeve van het beheer
van de beleggingsgiro's heeft een aantal consequenties. Doordat het beheer van

de beleggingsgiro's uit handen gegeven moet worden aan een rechtspersoon/ef-
fectengiro onderscheidt de instelling die de mogelijkheid van een beleggingsgiro
aanbiedt zich niet meer van de 'gewone' effecteninstelling die uitsluitend bemiddelt
in effectentransacties. De bemiddeling - in de zin van het op basis van een door

de belegger aan de effecteninstelling verstrekte volmacht ten laste van de
beleggingsgiro verrichten van effectentransacties - is losgekoppeld van het beheer

van de #·c,Idoening ,·an een geldsom).
157 Zie ncicit 3.

158 Artikel 15 NR 99.
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van de desbetreffende beleggingsgiro's. De beheerder - de rechtspersoon/effecten-
giro - die uitsluitend belast is met het beheer van de beleggingsgiro's staat indirect,
dat wil zeggen via de regels van de vermogensscheiding, onder toezicht van de
STE, hoewel deze instelling geen effecteninstelling is in de zin van de Wte 1995.159

Deze indirecte vorm van ondertoezichtsstelling komt mede tot uiting door de eis
dat de effecteninstelling dient te bewerkstelligen dat de STE bij de rechtsper-
soon/effectengiro alle inlichtingen kan inwinnen die naar het oordeel van de STE
nodig zijn voor de juiste uitoefening van haar wettelijke taken en bevoegdheden.

160

Noch in de bepaling zelf noch in de toelichting wordt aangegeven hoe een
inlichtingenbevoegdheid van de STE jegens een niet onder toezicht staande

instelling gecreeerd moet worden. Mijns inziens kan aan deze eis slechts uitvoering
gegeven worden door met de rechtspersoon/effectengiro een daartoe strekkende
overeenkomst te sluiten. Wordt een dergelijke overeenkomst gezien als een - ten
behoeve van de STE gemaakt - derdenbeding, dan zal de STE (formeel) in kennis
gesteld moeten worden van het beding: 61 Mogelijk is wellicht ook dat de STE bij
de overeenkomst partij is (tripartiete overeenkomst). De vraag rijst echter of het
contractueel creEren van een inlichtingenbevoegdheid van de STE in alle gevallen
tot het beoogde resultaat zal leiden. De rechtspersoon/effectengiro zal voor het
verschaffen van inlichtingen met betrekking tot clientgegevens afhankelijk zijn
van de toestemming van de clienten zolang de verstrekking van die gegevens niet
voortvloeit uit een wettelijke bepaling en evenmin kan worden aangemerkt als een
doelverstrekking in de zin van artikel 11 lid 1 Wet persoonsregistraties. Wanneer
de rechtspersoon/effectengiro deel uitmaakt van de groep waartoe ook de
effecteninstelling behoort, dan is wel sprake van een wettelijke inlichtingenbe-
voegdheid van de STE, 162 maar deze bevoegdheid is mijns inziens beperkt.  De

inlichtingenbevoegdheid kan naar mijn mening alleen gebruikt worden om na te

159 De instelling is weI een financiele instelling (zie noot 27). Het bewaren en administreren van onder
meer effecten is tevens een nevendienst in de zin van de richtlijn beleggingsdiensten (bijlage C sub
1). Opgrond van artikel 3 van de richtlijn beleggingsdiensten mag een vergunning tevens het uitoefenen
van een of meer nevendiensten omvatten. De richtlijn staat echter niet toe dat een vergunning verleend
wordt enkel en alleen voor een of meer van de in bijlage C bij de richtlijn beleggingsdiensten genoemde
nevendiensten. Bij de parlementaire behandeling van de Wte 1995 is aangegeven dat de in deze bijlage
genoemde diensten nevendiensten (onverlet overige toepasselijke regelgeving), zonder aanvullende
voorwaarden door de Wte-vergunninghouder mogen worden verricht. maar dat met name ten aanzien
van de nevendienst bewaarneming en administratie van financiele instrumenten 'sprake is van een
beperking in die zin dat de uitoefening van die activiteit niet tot gevolg mag hebben dat de betrokken
effecteninstelling daarmee in strijd handelt met de krachtens de wet voorgeschreven vermogensschei-
ding.' (PG Wte /995.1996, p. 15).

160    Zie over de inlichtingenbevoegdheid hoofdstuk 5 § 5.1.2.
161 Zie artikel 6:253 lid 4 BW.

162 Zie artikel 29 lid I sub gjo artikel 1 sub g Wte 1995.
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gaan of de financiele risico's van de 'groepsomgeving' de financiele positie van
de desbetreffende effecteninstelling in gevaar kunnen brengen.

163

Voor effecteninstellingen die tevens kredietinstelling zijn blijft de eis van
vermogensscheiding beperkt tot adequate regelingen met betrekking tot effecten. 164

De kredietinstelling dient met de client een overeenkomst te sluiten waarin ten
minste is bepaald dat de creditering of debitering van de effectenrekening uitsluitend
geschiedt tegen gelijktijdige debitering of creditering van de geldrekening C delivery
against payment') Daarnaast bevat de NR 99 voorschriften die betrekking hebben
op het bewaren/beheren van (rechten op) effecten.165 Betreft het (Nederlandse)166
effecten die niet onder de Wet giraal effectenverkeer vallen, dan moeten de effecten
worden bewaard bij een rechtspersoonlijkheid bezittende bewaarder. De eisen die
aan het bewaarbedrijf worden gesteld, komen grotendeels overeen met die voor
effectengiro's, evenals de voorwaarde dat de STE bevoegd is bij het bewaarbedrijf
alle inlichtingen in te winnen. Ook het bewaarbedrij f staat derhalve indirect onder
toezicht van de STE, hoewel het bewaarbedrijf geen effecteninstelling is in de zin
van de Wte 1995.167

4.4.3 Administratieve organisatie en interne controle

De administratieve organisatie van een effecteninstelling dient zodanig te zijn dat
een goede uitoefening van de voorgenomen werkzaamheden bereikt kan worden
en dat de STE in staat is na te gaan of de regels inzake de bedrijfsvoering en de
financiele waarborgen worden nageleefd. Daarnaast is een effecteninstelling
onderworpen aan voorschriften met betrekking tot onder meer de interne
controlemechanismen en de systemen voor een adequate bewaking en beheersing
van risico's.16* Wanneer de effecteninstelling via het Internet communiceert met
clienten, waarvoor de clienten uitdrukkelijk toestemming dienen te geven, moeten
maatregelen getroffen worden die nodig zijn ter bescherming van de belangen van
de clienten. Hieronder vallen maatregelen die de privacy en de identiteitsvaststelling

163 De opname van groepsleden in de opsomming van personen en instellingen bij wie door de STE
inlichtingen ingewonnen mogen worden, houdt verband met het zogenaamde Solo-plus toezicht (PG
11/te /995.  1996. p. 316 ).

164 Artikel 16 NR 99.

165 Zie over de verschillende vormen van bewaring van effecten aan toonder en effecten op naam naar

aanleiding van het vcxirstel van de Staatscommissie ipr voor een wet conflictenrecht goederenrecht:
M.A. Blom. Effecten en the law of the intermediairy, Ondernemingsrec·/it, 1999, p 377-379 en de
aldaar aangehaalde literatuur.

166    Met betrekking toi buitenlandse effecten die bijvoorbeeld in het buitenland bewaard worden
kunnen andere vermogensscheidingsregelingen van toepassing zijn die op grond van artikel 18
door de STE goedgekeurd kunnen worden als een alternatieve regeling.

167 Zie ook noot  159 alsmede de kritische opmerkingen van S.A. Boele, De Nadere Regeling toezicht

effectenverkeer !999. Ta·E. 1999. p. 15/16.
168     Artikel  17 Bte 1995 alsmede de bijbehorende toe liGhting.
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van clienten, de authenticiteit van aan clienten verstrekte informatie of van
opdrachten betreffende effectentransacties waarborgen. Voor het opzetten van
een beursorderlijn via het Internet eist de STE een onafhankelijke EDP-audit over
de opzet en de werking daarvan. Op de website moet algemene informatie
beschikbaar zijn over de beveiligingsmaatregelen die door de effecteninstelling
getroffen zijn.169 De STE heeft de eisen inzake de administratieve organisatie en
de interne controle gedetailleerd uitgewerkt waarbij een onderscheid gemaakt is

170tussen de verschillende categorieen effecteninstellingen.    Tot die eisen behoren

onder meer regels die zien op een functiescheiding tussen onder meer 'front office'
(commerciele gedeelte) en 'back office' (administratief gedeelte)," een adequate
klachtenafhandeling (klachtenprocedure en klachtenadministratie),17' de procedures
met betrekking tot de afhandeling van een order en de administratieve vastlegging
daarvan opdat alle orders te allen tijde zijn te volgen vanaf de eerste vastlegging
tot en met de vervaardiging van de effectennota (de zogenaamde 'audit trail'), 173

de identiteitsvaststelling (en het gebruik van coderekeningen) en de melding van
ongebruikelijke transacties. In de volgende paragrafen worden, bij wijze van
illustratie, de laatste twee kort aangestipt.

4.4.3.1    Identiteitsvaststelling en gebruik coderekeningen

Mede naar aanleiding van berichten eind 1997 over beursfraude zijn in de Tweede
Kamer vragen gesteld onder meer over het gebruik van coderekeningen. Desge-
vraagd deelde de minister van financien mee dat

'financiele instellingen om interne redenen zogenaamde coderekeningen kunnen
hanteren, bijv. bij vooraanstaande clienten of andere zeer vermogende
particulieren, om te voorkomen dat alle medewerkers van een financiele
instelling inzage hebben in alle gegevens. In het algemeen is hierbij 6dn
medewerker van een financiele instelling belast als specifiek clientadviseur.

169 Beleidsnotitie 99-0003 van de STE inzake het gebruik van Internet (zie hoofdstuk  I  noot 260).
170      Artikel 24 NR 99 jo bijlage 4. In artikel 4.1  bijlage 4 is aangegeven welke onderdelen van de

regels voor de administratieve organisatie en het systeem van interne controle van toepassing
zijn op welke categorie effecteninstelling, waarbij de categorie-indeling gebaseerd is op de soorten
effectendiensten die verricht worden.

171 Artikel 4.3 bijlage 4 bij artikel 24 NR 99. Het scheiden van de front office en de back office behoort

tot een van de meest fundamentele beginselen van de administratieve organisatie. Vergelijk in dit
verband de ondergang van de Barings bank tengevolge van de Nick Leeson-zaak (falend intern
controlesysteem en een gebrek aan functiescheiding in de Baringsvestiging in Singapore). Zie over
deze kwestie onder meer A. van der Zwet, Toezicht op banken. Serie Bank- en Effectenbedrij f nr.
43.1999, p. 84.

172    Artikel 4.14 bijlage 4 bij artikel 24 NR 99.
173    Artikel 4.15 bijlage 4 bij de NR 99.
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Het hanteren van een coderekening betekent echter niet dat de client niet
geidentificeerd hoeft te worden. ,174

Vervolgens werd in de Nota integriteit financiele sector aangekondigd dat financiale

instellingen verplicht worden om op een centrale plaats binnen de eigen organisatie
een register van gecodeerde rekeningen aan te houden. Tevens werd het voornemen

uitgesproken voor effecteninstellingen  die niet reeds op grond  van de  Wif  1993
(zie hoofdstuk 4 § 6.1 e.v.) verplicht zijn tot identiteitsvaststelling van hun clienten,

een (aan de Wif 1993) analoge verplichting in te voeren via de voorschriften bij
of krachtens de Wte 1995:75 Een en ander is uitgewerkt in de NR 99, hoewel het
vanuit systematisch oogpunt mijns inziens meer voor de hand had gelegen wanneer
de reikwijdte van de Wif 1993 dienovereenkomstig vergroot Was,176 hoewel opname

in de NR 99 wel betekent dat overtreding van die regels voor de effecteninstelling
meer gevolgen kan hebben dan overtreding van de Wif 1993 (zie hoofdstuk 5).
Van iedere cli8nt moet de identiteit worden vastgesteld. De eerste identificatie
mag niet exclusief via het Internet tot standkomen.177 De documenten waaruit de
identiteit en de status178 van de client blijkt moeten worden vastgelegd in het per
clietit aan te houden dossier dat onder meer ook alle overeenkomsten en schriftelijke
bevestigingen van mondelinge afspraken met de client dient te bevatten. Wanneer

met een of meer clienten overeengekomen wordt dat de identificatiegegevens van
de client niet in het dossier van de client worden opgenomen, moet de effecteninstel-
ling voorzien in een systematische en voor de STE toegankelijke centrale

vastlegging van de identificatiegegevens van de desbetreffende clienten en van
de betrokken rekeningen.

179

174    Kamerstukken 11 1997-1998,25714, nr. 1, p. 7.
175      Kamerstukken 11 1997-1998,25 830, nr. 2, p. 34. Zie ook Kamerstukken 11 1997-1998,25 670,

nr.  5,  p.  4/5.
176    De Wif 1993 bevat de mogelijkheid de reikwijdte van die wet te vergroten door bij algemene

maatregel van bestuur de opsomming van de financiele diensten waarvoor identiteitsvaststelling
verplicht is, uit te breiden. In casu was het naar mijn mening voldoende geweest indien

effectenbemiddeling en vermogensbeheer in de zin van de Wte 1995 expliciet waren aangewezen
als financiele dienst in de zin van de Wif 1993.

177 Beleidsnotitie 99-0003 van de STE inzake het gebruik van Internet (zie hoofdstuk 1 noot 260).

178      Duidelijk moet zijn of de client al dan niet behoort tot de categorie professionele beleggers zoals

omschreven in artikel 43 lid 2 NR 99 (artikel 4.12.b bijlage 4 bij artikel 24 NR 99). Zie over
de inhoud van het begrip professionele belegger in de zin van de NR 99: hoofdstuk  1  §  8.1.

179    Artikel 4.12 bijlage 4 bij artikel 24 NR 99. Vergelijk ook de op artikel 22 Wtk 1992 gebaseerde

'Regeling afgeschermde rekeningen' die door DNB is vastgesteld voor kredietinstellingen
(Circulaire van DNB van 25 mei 1999).
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4.4.3.2    Ongebruikelijke transacties

Op onder meer effecteninstellingen rust op grond van de Wet MOT de plicht
ongebruikelijke transacties te melden (zie hoofdstuk 4 § 6.2 e.v.). Het administratie-
ve en interne controlesysteem van een effecteninstelling moet allereerst voorzien
in procedures voor de onderkenning en het melden van ongebruikelijke transacties.
Daarnaast moet een administratie gevoerd worden waaruit ten minste blijkt welke
transacties geleid hebben tot een interne melding, de overwegingen en/of redenen
op basis waarvan de effecteninstelling is overgegaan tot al dan niet melden van
de betreffende transacties bij het meldpunt en welke transacties daadwerkelijk bij
de meldpunt zijn gemeld. 180

4.5 Vestiging hoofdkantoor

Het hoofdkantoor van een effecteninstelling moet zich bevinden in het land van
vestiging:81 Onder hoofdkantoor wordt blijkens de toelichting verstaan: 'de plaats
waardegenen die het dagelijks beleid bepalen, zijn gehuisvest'.182 De redenen voor
opname van dit vereiste is te bewerkstelligen dat toezicht daadwerkelijk mogelijk
is en om te voorkomen dat effecteninstellingen zich uit toezichtsoverwegingen
(dat wil zeggen ontwijken van toezichtsregels) vestigen in andere staten dan die
waarin zij feitelijk hun (hoofd)werkzaamheden verrichten.183 Het is de uitwerking
van de in de richtlijn beleggingsdiensten aan de lid-staten gegeven opdracht dat
zij eisen dat het hoofdkantoor van de effecteninstelling zich steeds bevindt in de
lid-staat van herkomst en dat de instelling feitelijk daar werkzaam is.184 Daarnaast
is bepaald dat de personen die het dagelijks beleid bepalen van een bijkantoor in
Nederland van een in het buitenland gevestigde effecteninstelling hun werkzaamhe-
den vanuit dat bijkantoor moeten verrichten. 185

180    Artikel 4.25 bijlage 4 bij artikel 24 NR 99.
181 Blijkens artikel 3 lid 2 van de richtlijn beleggingsdiensten zal onder land van vestiging verstaan

moeten worden: (a) land waar de statutaire zetel is indien de effecteninstelling een rechtspersoon
is die overeenkomstig de nationale wetgeving een statutaire zetel heeft of (b) land waar feitelijke
werkzaamheden verricht worden en waar de vergunning is afgegeven wanneer het gaat om andere
effecteninstellingen.

182    Artikel 18 lid 1 Bte 1995 en de bijbehorende toelichting.
183   PG Wte 1995, 1996, p. 28.
184    Zie 4e considerans van de richtlijn beleggingsdiensten.
185 Artikel 18 lid 2 Bte 1995.
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4.6 Doorzichtigheid van de groep en invioed recht van 'derde' land

In hoofdstuk 1 § 10 e.v. is al uitgebreid ingegaan op het financieelrechtelijke
groepsbegrip dat van belang is voor de toepassing van de doorzichtigheidseis 186

en de eis dat het recht van een 'derde'-land het toezicht niet belemmert. 187 In deze

paragraaf wordt dan ook alleen ingegaan op enkele uit de wetsgeschiedenis
ontleende voorbeelden van een ondoorzichtige groepsstructuur en van de belemme-
rende werking van het recht van een 'derde'-land dat op een groepsonderdeel van
toepassing kan zijn.

Teneinde de doorzichtigheid van een groep te kunnen beoordelen moet bij
de vergunningaanvraag informatie over de structuur van de groep gegeven worden.
De toezichthouder beoordeelt of de ' formele en de feitelijke zeggenschapsstructuur'
van de groep waartoe de effecteninstelling behoort geen belemmering vormt voor
het uitoefenen van adequaat toezicht op de effecteninstelling (zie hoofdstuk 1 §
10.1.1). Bij de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel 'Toezicht op
toezicht' heeft de minister in een brief over het toezicht op financiele conglomeraten
enkele voorbeelden gegeven van een ondoorzichtige groepsstructuur op grond
waarvan een vergunning geweigerd of - nadat een vergunning verleend is -
ingetrokken kan worden. Het gaat om situaties waarin

'bepaalde organisatorische maatregelen het zicht op de zeggenschapsstructuur
binnen een conglomeraat (dreigen te) vertroebelen. Een dergelijke situatie zou
zich o.a. kunnen voordoen indien specifieke taken als risk management,
derivatenbeleid etc. worden gebundeld in gespecialiseerde juridische entiteiten,
die organisatorisch kunnen worden ondergebracht op verschillende plaatsen
binnen het financiele conglomeraat. Andere voorbeelden in dit verband zijn
het onderbrengen van het centrale management dat de strategie van het
conglomeraat bepaalt en/of van bepaalde essentiele bedrijfsfuncties (bv.
treasury) bij de topholding'. 188

De voorbeelden zijn niet duidelijk. Het eerste voorbeeld dat ziet op het zogenaamde
'out  sourcen' van taken is onderworpen aan de voorschriften inzake de bedrijfsvoe-

ring (zie § 4.4 e.v). Hoewel bij 'out sourcing' de verantwoordelijkheid voor de
taken die uitbesteed worden bij het bestuur van de effecteninstelling blijft berusten,
zal het antwoord op de vraag welke taken, waar en onder welke voorwaarden
uitbesteed alsmede welke taken niet uitbesteed mogen worden omdat die tot de
kerntaken van de effecteninstelling behoren, mijns inziens primair gevonden moeten

186  Artikel 7 lid 4 sube Wte 1995 joartikel 18a Bte 1995.
187 Artikel   18a  lid  2  Bte   1995.

188 Brief van  12 mei 1998 (Kamerstukken 11 1997-1998,24456, nr. 19, p. 5).
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worden in de regels inzake de bedrijfsvoering en niet in de doorzichtigheidsnorm
die alleen van toepassing is wanneer de effecteninstelling deel uitmaakt van een
groep. 189 Het tweede voorbeeld - het centrale management is ondergebracht bij
de topholding - lijkt mij juist een voorbeeld van een doorzichtige zeggen-
schapsstructuur. De voorbeelden lijken ook niet aan te sluiten bij het in dezelfde
brief gestelde dat de risico's van het opereren in conglomeraatsverband onder meer
ondoorzichtige conglomeraatstructuren betreffen

'waardoor het voor de financiele toezichthouders moeilijk is te bepalen waar
binnen een conglomeraat de uiteindelijke beleidsverantwoordelijkheid ligt en
welke personen door de financiale toezichthouder ter verantwoording kunnen
worden geroepen'. 19()

Wanneer wel aangegeven en derhalve bepaald kan worden waar binnen de groep
de uiteindelijke beleidsverantwoordelijkheid ligt, zou in formele zin aan de
doorzichtigheidseis voldaan zijn. In materiele zin lijkt de doorzichtigheidseis in
te houden dat bepaalde structuren ondanks de doorzichtigheid daarvan niet voldoen
aan de eisen inzake een adequate bedrijfsvoering of vanuit toezichtsoverwegingen
ongewenst zijn, bijvoorbeeld indien door het verplaatsen van activiteiten binnen
een groep het bestuur van de onder toezicht staande effecteninstelling onvoldoende
vat zou hebben op essentiele onderdelen van de effecteninstelling. Dat de
doorzichtigheidseis niet alleen inhoudt dat de formele en feitelijke zeggenschaps-
structuur in kaart wordt gebracht (formeel criterium), maar ook of vooral dat die
structuur voldoet aan de eisen inzake een adequate bedrijfsvoering (materieel
criterium) komt naar mijn mening tot uiting in het streven de effectiviteit van het
toezicht te versterken door in de financitle wetgeving een expliciete bevoegdheid
op te nemen op grond waarvan de toezichthouders ook richtlijnen kunnen vaststellen
ter zake van de administratieve administratie, het risicomanagement, de interne
controle en de zeggenschapsstructuren van de groep.'91 Het formele vereiste van
een doorzichtige zeggenschapsstructuur binnen de groep lijkt dan ook te zijn en
zodanig vorm gegeven te worden dat het in materiele zin neerkomt op (1) het via
het verklaringen van geen bezwaar-systeem (zie § 8) toetsen en in kaart brengen
van de (aspirant-)aandeelhouders/(mede)beleidsbepalers en (2) het aan de hand
van de eisen en richtlijnen voor de administratieve organisatie en interne

189        Bij een vergunningaanvraag moet onder meer een beschrijving gegeven worden van de administratieve
organisatie, interne controleprocedures  en controlesystemen (artikel  20  sub  h  Bte   1995).  Na  de
vergunningverkning dienen wijzigingen daarin vooraf ter goedkeuring aan de STE gemeld te worden
(artikel 22 Bte 1995; zie ook § 6.1).

190    Kamerstukken 11 1997-1998,24456, nr. 19, p. 2.
191 Kamerstukken Il 1997-1998,24 456, nr. 19, p. 5 en 8 en Kamerstukken 11 1998-1999,24456, nr.

20, p. 2.
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controlesystemen toetsen of de (nieuwe) organisatiestructuur voldoet aan de
specifieke toezichtsnormen. Dat behoefte bestaat aan uitbreiding van de wettelijke
basis voor het regelend kunnen optreden ten aanzien van de bedrijfsvoering in
groepsverband, is mijns inziens een bevestiging van de wijze waarop de doorzichtig-
heidsnorm materieel wordt toegepast.

Indien een effecteninstelling in een groep is verbonden met een (rechts)persoon
waarop het recht van een 'derde'-land, dat wil zeggen het recht van een ander land
dan het recht van een EU/EER-staat, mag het recht van dat land naar het oordeel
van de STE geen belemmering vormen voor het adequaat uitoefenen van toezicht
op de effecteninstelling. Of dit het geval is, zal, zo stelt de toelichting, moeten
blijken in de toezichtspraktijk:'2 Op de vraag of de ervaring van de toezichthouder
met betrekking tot wetgeving van derde-landen wordt opgebouwd door toetsing
vooraf (preventieve toetsing) of achteraf, deelde de minister van financien mee
dat dit veelal gebaseerd zal zijn op eigen ervaringen, maar bijvoorbeeld ook door
de regelmatige contacten met de collega-toezichthouders.'93 In hoofdstuk 1 § 10.1.2
is al gewezen op het in de wetsgeschiedenis genoemde voorbeeld van de 'toezichtbe-
lemmerende' werking van het recht van een 'derde'-land: het recht van een 'derde'-
land mag een groepslid niet verbieden informatie te verstrekken aan buitenlandse
toezichthouders, in casu de STE.194 Het bestaan van een wettelijke belemmering
tot het verschaffen van de benodigde informatie zal zich al in de fase van het
aanvragen van de vergunning respectievelijk de verklaring van geen bezwaar (zie
§ 8 e.v.) openbaren. Uiteraard kan een nadien plaatsvindende wetswijziging tot
gevolg hebben dat het betreffende groepslid niet kan of mag voldoen aan zijn
informatieplicht jegens een - niet in zijn staat gevestigde - toezichthouder zoals
de STE. In een dergelijke situatie heeft de STE de mogelijkheid de verleende

195vergunning in te trekken (zie hoofdstuk 5 § 5.5).

192 PG Wte 1995, 1996, p. 166..

193 Kamerstukken II 1995-1996, 24 600, nr. 5, p. 5.

194 Vergelijk ook de in hoofdstuk 5 § 5.7 besproken uitspraak van de president van de rechtbank

Amsterdam  van 20 mei 1999 (JOR 1999/280, besproken door F.M.A. 't Hart in TvE,  1999, p. 63/64)
waar een verzoek ex artikel 36 Wte 1995 van de STE aan ING om informatie die zich bevond in een
bijkantoor in Griekenland werd afgewezen omdat. kort gezegd, het voldoen aan het STE-verzoek
door medewerkers van het Griekse bijkantoor onder de Griekse wet strafbaar is.

195 Gelet op deze zware maatregel zal getracht worden een andere weg te bewandelen. Zie over de mijns

inziens aanwezige andere mogelijkhe(len: C.M. Grundmann-van de Krol, Vennootschapsrechtelijke
aspecten van toezicht op effecteninstellingen in een financieel conglomeraat Preadries voor de
Vereniging voor Effectenrecht  1999, p 58/59.
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4.7 Verlicht vergunningregiem voor bepaalde buitenlandse effecteninstel-

[ingen

Bij de inwerkingtreding van de Wte  1995 werd de vrijstelling van de vergunning-
plicht voor de interprofessionele effectenhandel aanzienlijk ingeperkt. Doordat
de vrijstelling alleen nog van toepassing is indien de interprofessionele effectendien-
sten betrekking hebben op effecten die niet onder de reikwijdte van de richtlijn
beleggingsdiensten vallen (zie § 3.2.2), ontstond een sterke behoefte aan een minder
stringent vergunningregiem voor die buitenlandse effecteninstellingen die afkomstig
zijn uit een niet EU/EER-staat, zoals de Verenigde Staten, en die uitsluitend vanuit
hun land van vestiging in Nederland effectendiensten verrichten voor in Nederland
gevestigde professionele beleggers. Van de huidige vrijstelling kunnen zij meestal
geen gebruik maken, omdat deze in feite alleen nog relevant is voor de goederen-
termijnhandel, terwijl de in het land van herkomst verleende vergunning niet
fungeert als een Europees paspoort (zie § 3.1.3). Teneinde hieraan tegemoet te
komen, hanteert de STE een verlicht vergunningregiem196 voor bepaalde effectenin-
stellingen gevestigd in een niet EU/EER-staat. 197

4.7.1 Voonvaarden voor toepasselijkheid van het verliclite regiem

Het verlichte regiem is alleen van toepassing op effecteninstellingen die
1      buiten de EU/EER gevestigd zijn;
2     in Nederland uitsluitend grensoverschrijdende effectendiensten aanbieden

aan of verrichten voor professionele beleggers; en
3     in het land van herkomst onder toezicht staan dat naar het oordeel van de

STE gelijkwaardig is aan het in Nederland geldende toezicht.

Voor de reikwijdte van het verlichte regiem is uiteraard van belang te weten welke
landen naar het oordeel van de STE een aan het Nederlandse toezicht gelijkwaardig
toezichtssysteem hebben. In de praktijk blijkt dat de aanvrager die in aanmerking
wil komen voor het verlichte regiem moet aantonen dat hij in het land van herkomst
onder adequaat toezicht staat. Hiertoe moeten de op de aanvrager van toepassing
zijnde buitenlandse wetten en/of reglementen aan de STE overgelegd worden
inclusief een opgave van die wets- en/of reglementsbepalingen die volgens de

196 Dit regiem is gebaseerd op artikel 7 lid 6 Wte 1995 (vergunningverlening zonder dat aan alle
vergunningvereisten wordt voldaan)  en op artikel  11  lid  3  Wte  1995 (gedeeltelijk vrijstelling
van de regels voor vergunninghouders).

197     Circulairevan de STE van 5 juli 1996 (Beleid inzake interprofessionele effecteninstellingen).
Zie ook M.J. van Loon, De inter-professionelen vrijstelling, Juridisch Up to Date. 22 augustus
1996. p. 8-10.
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aanvrager gelijkwaardig zijn aan de bij of krachtens de Wte 1995 gestelde eisen.

Met andere woorden, de aanvrager moet aantonen dat niet toepasselijkheid van
de in de volgende paragraaf genoemde Wte 1995-bepalingen 'gedekt' wordt door
de reglementering waaraan hij in het land van herkomst is onderworpen.

In de literatuur is de vraag opgeworpen waarom het verlichte regiem alleen

van toepassing is indien grensoverschrijdende effectendiensten verricht worden
en niet indien de desbetreffende effecteninstelling in Nederland werkzaam wil
zijn door middel  van een bijkantoor. 198 Waarschijnlijk  zijn het ministerie van
financien en/of de STE van oordeel dat een dergelijke uitbreiding van het verlichte

regiem op gespannen voet staat met artikel 5 van de richtlijn beleggingsdiensten.
Dit artikel verbiedt de lid-Staten op bijkantoren van effecteninstellingen met
statutaire zetel buiten de EU bepalingen toe te passen die leiden tot een gunstiger

behandeling dan die welke van toepassing is op bijkantoren van effecteninstellingen
met statutaire zetel binnen de EU.

4.7.2 Inhoud van het verlichte regiem

Effecteninstellingen die onder het verlichte regiem vallen, hoeven niet te voldoen

aan de eisen met betrekking tot deskundigheid en betrouwbaarheid, financiele
waarborgen, bedrijfsvoering, tweehoofdige leiding en vestiging hoofdkantoor. 199

Aan de vergunning kunnen beperkingen worden gesteld en voorschriften worden

verbonden, bijvoorbeeld de verplichting om de STE op de hoogte te stellen indien

de status van de effecteninstelling onder het toezichtsstelsel van het land van
herkomst wijzigt. Wordt een vergunning verleend, dan is een deel van de voor
vergunninghouders geldende regels van toepassing. Het betreffen de gedragsregels
en de daarop van toepassing zijnde uitzonderingen alsmede de informatiever-
schaffing over de al dan niet toepasselijkheid van een garantieregeling.20(}

198    M.J. van Loon, De inter-professionelen vrijstelling, Juridisch Up to Date. 22 augustus 1996,

p.  10; F.M. Schlingmann, Tien jaar effectenrecht, NV, april 1996, p. 101, had al voor het
verschijnen van de Circulaire van de STE gepleit voor een verlicht regiem voor effecteninstel-

lingen gevestigd buiten de EU/EER die met of zonder bijkantoor in Nederland diensten willen
aanbieden aan of verrichten voor professionelen.

199  In de Circulaire  van  de  STE  van  5  juli   1996  zijn de vergunningvereisten opgenomen  in  de

artikelen  10 tot en met 20 Bte  1995 niet van toepassing verklaard.  Het Bte  1995 is sindsdien

enkele malen gewijzigd: 29 november 1996 (Staatsblad 1996/604).11 december 1997 (Staatsblad

1997/703), 20 juli 1998 (Staatsblad 1998/515), terwijl een geheel vernieuwde uitwerking van

die artikelen (de NR 99) in werking is getreden.
200     In de Circulaire van de STE van 5 juli 1996 wordt aangegeven dat de bij of krachtens de artikelen

21 tot en met 23 en 32 Bte 1995 gestelde vereisten niet van toepassing zijn. Sindsdien heeft

een aanzienlijke uitbreiding plaatsgevonden van de gedragsregels (zie § 6.2. e.v.). Het lijkt
aannemelijkdatde onderhavige instellingen onderworpen zijn aan dezelfde gedragsregels waaraan

de Europees paspoorthouders die grensoverschrijdende effectendiensten verrichten in Nederland

zich moeten houden (zie § 7).
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5          Vergunningaanvraag

In  het  Bte  1995  is een opsomming gegeven  van de gegevens en bescheiden  die
bij een vergunningaanvraag moeten worden overgelegd.201 Tot die gegevens behoren
onder meer een
- verklaring omtrent de identiteit en de antecedenten van de bestuurders waarbij

tevens informatie verstrekt moet worden over eventuele betrokkenheid van
in het bedrijf van de vergunningaanvrager werkzame personen bij strafrechte-
lijke, privaatrechtelijke of bestuursrechtelijke procedures;

- verklaring omtrent de identiteit van de houders van een gekwalificeerde
deelneming en de omvang van hun deelneming;

-      verklaring van de accountant waaruit blijkt dat voldaan is aan de eisen voor
het minimum eigen vermogen en het minimum toetsingsvermogen;

-      beschrijving van de organisatiestructuur, systeem van vermogensscheiding,
administratieve organisatie, interne controlesystemen  e.d.;

-      opgave van de algemene voorwaarden die op overeenkomsten met clienten
van toepassing zijn;

-       opgave van de soorten effectendiensten die aangeboden of verricht worden
en de soorten effecten waarop die diensten betrekking hebben;

-            opgave van alle andere soorten werkzaamheden die beroeps- of bedrij fsmatig
verrichten worden;

-       programma van werkzaamheden waarvan vorm en inhoud voldoet aan door
de STE te stellen regels.

Indien de verklaring van de accountant voorbehouden bevat of indien sprake is
van een oordeelsonthouding, beoordeelt de STE (na overlegging van de relevante
gegevens) of toch aan de vereisten inzake de financiele waarborgen is voldaan.
De termijn voor het geven van een beschikking op een vergunningaanvraag is acht
weken, tenzij de STE binnen die termijn de aanvrager in kennis heeft gesteld van
het feit dat dit niet mogelijk is, onder vermelding van een redelijke termijn
waarbinnen de beschikking wel tegemoet kan worden gezien.202 Een verleende
vergunning zal in zoverre beperkt zijn dat alleen de opgegeven diensten met
betrekking tot de opgegeven effecten onder de reikwijdte van de vergunning
vallen. 203

201        Artikel  20 Bte  1995  en de bijbehorende toelichting.
202    Artikel 4:13 jo artikel 4:14 Awb.
203 Artikel 7 lid 7 Wte 1995.
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6           Regels voor vergunninghouders

Effecteninstellingen aan wie door de STE een vergunning is verleend, dienen zich
allereerst te houden aan de vergunningvereisten. Teneinde na te gaan of de

effecteninstelling zich nog steeds houdt aan de vergunningvereisten, rust op de
effecteninstelling een aantal informatie- en rapportageverplichtingen jegens de
STE. Daarnaast zijn effecteninstellingen onderworpen aan aanvullende regels,
Op de informatie- en rapportageverplichtingen en op de aanvullende regels voor
vergunninghouders zal in de volgende paragrafen in grote lijnen worden ingegaan.
Opgemerkt zij dat voor effecteninstellingen zoals beschreven in § 4.8 een verlicht

regiem van toepassing is (zie § 4.8.2) en dat in de Wte 1995 rekening gehouden
wordt met de situatie dat een vergunninghouder niet aan alle voor vergunninghou-
ders geldende regels kan voldoen.2(,4 Voorwaarde is dat aangetoond wordt dat
redelijkerwijs niet volledig kan worden voldaan aan alle eisen en dat de doeleinden
die de Wte 1995 beoogt te bereiken anderszins voldoende zijn bereikt. Om deze

'ontheffing' moet door de betrokken effecteninstelling verzocht worden. Een
positief besluit op een dergelijk verzoek kan door de STE worden gewijzigd of

ingetrokken indien de STE van oordeel is dat 'de omstandigheden waaronder het
besluit is genomen zodanig zijn gewijzigd dat het besluit in strijd is met het belang
van een adequate functionering van de effectenmarkten of de positie van de
beleggers op die markten.'

6.1 Meldings- en rapportageverplichtingen

Iedere voorgenomen wijziging met betrekking tot, kort gezegd, de bij de vergunning-
aanvraag verstrekte gegevens, moet aan de STE ter (stilzwijgende) goedkeuring
gemeld worden.205 Hieronder vallen een voorgenomen benoeming of ontslag van
een bestuurder of (mede)beleidsbepaler, een voorgenomen wijziging in het aantal
bestuurders of (mede)beleidbepalers, in de structuur, in de administratieve
organisatie en in de regelingen met betrekking tot vermogensscheiding. De STE
heeft vervolgens de mogelijkheid nadere gegevens te vragen. De voorgenomen

wijziging mag pas worden doorgevoerd nadat zes weken sinds de ontvangst door
de STE van de melding dan wel van de gevraagde nadere gegevens zijn verstreken
en de STE de voorgenomen wijziging niet binnen die periode heeft afgewezen.

206

Een wijziging van de antecedenten van de bestuurders, (mede)beleidsbepalers en
degenen die direct dan wel indirect bevoegd zijn de bestuurders te benoemen of
te ontslaan alsmede een wijziging van het programma van werkzaamheden moet

204 Artikel 11 lid 3 Wte 1995.

205 Artikel 22 leden 1 en 4 Bte 1995.

206 Artikel 22 leden 2 en 4 Bte 1995.
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onverwijld schriftelijk aan de STE meegedeeld worden.107 Aangezien in het bij
de vergunningaanvraag overgelegde programma van werkzaamheden een groot
aantal gegevens verwerkt moeten zijn, zoals de soorten effectendiensten die
aangeboden of verricht worden, de soorten effecten waarop de effectendiensten
betrekking hebben en de andere werkzaamheden die door de effecteninstelling
beroeps- of bedrij fsmatig verricht worden, brengt in feite iedere wijziging in de
activiteiten van de effecteninstelling een onverwijlde schriftelijke inkennisstelling
met zich.

Daarnaast dient periodiek aan de STE gerapporteerd te worden over de balans,
de resultatenrekening en de stand van het toetsingsvermogen. Onverwijlde melding
is vereist indien het aanwezige toetsingsvermogen daalt onder de grenswaarde van
120% van het bedrag waarover de effecteninstelling moet beschikken of indien
het aanwezige eigen vermogen daalt onder het vereiste minimum eigen vermogen.

208

Ook dient jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een afschrift
van een gecontroleerde jaarrekening en - voor in Nederland gevestigde effectenin-
stellingen - tevens een afschrift van de accountantsverklaring aan de STE te worden
overgelegd.

209

Behalve de hiervoor genoemde informatieverplichtingen jegens de STE bestaat
- als onderdeel van de gedragsregels (zie hierna) - een rapportageplicht van
geconstateerde overtredingen van de  bij of krachtens de  Wte 1995 gestelde regels
(zie § 6.2.5.4).

6.2 Gedragsregels

Sinds de inwerkingtreding van de NR 99 zijn de door een effecteninstelling in acht
te nemen gedragsregels aanzienlijk uitgebreid met onder meer regels en voorschrif-
ten die niet of slechts in geringe mate rechtstreeks betrekking hebben op de wijze
waarop een effecteninstelling zich jegens clienten dient te 'gedragen'.210

Hoewel artikel  24 Bte  1995 de beginselen bevat die de grondslag vormen
voor het door de STE stellen van concrete gedragsregels, omvatten de in de NR
99 opgenomen gedragsregels ook regels die een verdere uitwerking zijn van andere

artikelen van het Bte 1995. Zo zijn de regels inzake de clientenovereenkomst (artikel
25  Bte  1995), de uitzonderingen voor de interprofessionele handel (artikel 26 Bte
1995), de regels inzake de effectennota (artikel 28 Bte 1995) en de regels inzake

207 Artikel 22 lid 5 Bte 1995.

208    Artikel 23 Bte 1995 jo artikel 11 NR 99.
209 Zie artikel  Ila Wte  1995  voor in Nederland gevestigde effecteninstellingen en artikel 32  Bte

1995 voor niet in Nederland gevestigde effecteninstellingen.
210       Zie over de gedragsregels ook: S.A. Boele. De nadere regeling toezicht effectenverkeer  1999.  Ti·E,

1999, p. 50-55.
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rekening en verantwoording in het kader van vermogensbeheer (artikel 29 Bte 1995)
nader uitgewerkt in § 8 van de NR 99 dat geheel gewijd is aan de gedragsregels.

211

Bovendien bevatten de gedragsregels voorschriften die op het eerste gezicht niet
een uitwerking lijken te zijn van een van de bepalingen van het Bte  1995 op grond

waarvan de STE nadere regels mag stellen. Voorbeelden hiervan zijn de inlichting-
enplicht bij het aantrekken van deskundige en betrouwbare medewerkers (zie §

6.2.2), de meldingsplicht van geconstateerde overtredingen (zie § 6.2.5.4) en de
regels inzake koersmanipulatie en koersstabilisatie (zie § 6.2.3). Doordat in de
NR 99 en in de bijbehorende toelichting niet altijd (duidelijk) naar voren komt
welke artikelen een nadere uitwerking zijn van welke normen of bepalingen van
het Bte 1995, is het ten aanzien van een aantal voorschriften moeilijk de basis in

het Bte  1995 - en daarmee de basis van de regelgevende bevoegdheid van de  STE
- terug te vinden. Dit wreekt zich vooral ten aanzien van die effecteninstellingen
die van de vergunningplicht zijn vrijgesteld of uitgezonderd, maar op wie wel een
of meerdere artikelen van het Bte  1995 van overeenkomstige toepassing verklaard

zijn (zie § 3.2. e.v. respectievelijk § 7). Anderzijds moet opgemerkt worden dat
artikel 24 sub a jo sub f Bte 1995 dermate ruim geformuleerd is, te weten (door
de STE te stellen) regels die ertoe strekken

'dat de effecteninstelling handelt in het belang van haar clienten en de adequate

functionering van de effectenmarkten' (sub a) en 'een goede interne organisatie
en adequate controlemechanismen heeft ten behoeve van de naleving van de

in de aanhef bedoelde regels en ter bevordering van de continuiteit van haar
bedrijfsvoering' (sub f),212

dat ten aanzien van die voorschriften die niet rechtstreeks terug te voeren zijn op

een specifiek artikel in het Bte 1995 gesteld zou kunnen worden dat zij een nadere

invulling zijn van de hiervoor geciteerde open en ruime normen. Het is echter de

vraag of de Wte-wetgever door het scheppen in artikel  11  lid  1  Wte  1995  van de

bevoegdheid om bij amvb (strafrechtelijk gesanctioneerde) regels te stellen ten

aanzien van met name de bedrijfsvoering doordrongen geweest is van het feit dat

211 Overigens blijkt impliciet uit de artikelen 43 en 44 Bte  1995 jo artikel  11 richtlijn beleggingsdien-
sten dat de artikelen 25,26,28 en  29 Bte  1995 wei beschouwd worden als een onderdeel van

de gedragsregels. Anderzijds stelt de  toelichting bij artikel  24  Bte 1995 expliciet dat  met  de  in

artikel 24 Bte 1995 gegeven algemene gedragsregels uitvoering is gegeven aan artikel 11 richtlijn

beleggingsdiensten.
212   Vergelijk artikel I I richtlijn beleggingsdiensten waarin aan de Lid-Staten is opgedragen

gedragsregels te stellen waarin onder meer uitvoering moet worden gegeven aan het (ruim

geformuleerde) beginsel dat de effecteninstelling 'zich bij haar bedrijfsuitoefening op een loyale
en billijke wijze inzet voor de belangen van haar clienten en de integriteit van de markt.'
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(a)    een onderwerp als bedrijfsvoering veel ruimte laat voor het stellen van diverse
open normen zoals dat ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden in het Bte
1995 en

(b)   de in het Bte 1995 aan de STE gegeven bevoegdheid om aan die in het Bte
1995 neergelegde normen nadere invulling te geven,

zou leiden tot een dermate complexe regelgeving. Zoals in de volgende paragrafen
zal blijken, bevatten met name de gedragsregels enkele ge- of verboden die zodanig
geformuleerd zijn dat niet altijd voldoende duidelijk is wat de exacte inhoud van
het gebod of het verbod is en de vraag rijst - gelet op het feit dat overtreding van
de gedragsregels strafrechtelijk gesanctioneerd is - of die regels voldoen aan het
in artikel 1 WvSr neergelegde lex certa-beginsel.213

De gedragsregels kunnen ingedeeld worden in regels die betrekking hebben
op (1) de wijze waarop een effecteninstelling zich jegens (potentiele) clienten dient
te gedragen en de wijze waarop orders van clienten behandeld moeten worden,
(2) de inlichtingenplicht van de effecteninstelling bij het aantrekken medewerkers,
(3) koersmanipulatie en koersstabilisatie, (4) de verplichting tot het sluiten van
een clientenovereenkomst, (5) de informatieverplichtingen jegens clienten en de
STE alsmede de wijze van adverteren, (6) de effectennota en (7) het afleggen van
rekening en verantwoording in het kader van vermogensbeheer. Zie voor de mijns
inziens niet-toepasselijkheid van de gedragsregels op buitenlandse bijkantoren
van in Nederland gevestigde effecteninstellingen § 6.2.9

6.2.1 Specifieke ge- en verboden gedragingen

Een onderdeel van de gedragsregels bestaat uit concrete ge- en verboden
gedragingen. De belangrijkste van deze gedragingen worden hierna puntsgewijs
aangestipt. Tot de geboden behoren onder meer:

-     het bij het aangaan van en gedurende de relatie inwinnen van informatie
betreffende de financiele positie, de beleggingservaring en beleggingsdoel-
einden van de niet professionele client voor zover dit redelijkerwijs relevant
is bij de uitvoering van de effectendiensten ('know your customer'-regel);214

213    Vergelijk J. Tillema, Nadere regels STE in strijd met mensenrechten, het Financieele Dagblad, 8februari 1999.
214    Artikel 28 lid 1 jo artikel 43 lid 1 NR 99 alsmede de bijbehorende toelichting waaruit onder

meer blijkt dat deze verplichting niet bestaat indien de dienstverlening zich beperkt tot het
doorgeven of uitvoeren van door de client uitdrukkelijk op eigen initiatief gegeven effectenorders,
zoals het door clienten geven van orders via een beursorderlijn. Zie voor de vraag wie tot de
categorie professionele beleggers in de zin van de gedragsregels behoort: hoofdstuk 1 § 8.1.
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-      het er op toezien dat de client over voldoende saldi beschikt ter nakoming

van de financiele verplichtingen215 en, indien nodig, het vragen van aanvullen-
, 216de zekerheden Cmargin 3 of het zo spoedig mogelijk sluiten van door de

client ingenomen posities indien geen aanvullende zekerheden verstrekt
kunnen worden (zie ook § 6.2.5.2);217

-      het zo snel mogelijk na ontvangst van opdrachten en tegen de voor de client
best mogelijke prijs (tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) uitvoeren
van opdrachten ('best execution'-regel)218 en de client onverwijld in kennis
stellen van elke specifieke ontwikkeling ten aanzien van de effecten waarop

de order betrekking heeft;219 deze regels zijn niet van toepassing jegens

professionele clienten; 220

-        het geven van voorrang aan de belangen van de client boven het eigen belang
van de effecteninstelling en het op redelijke en billijke221 en zo veel mogelijk

op gelijke wijze behandelen van clienten; 222

-   het op adequate wijze en binnen een redelijke termijn afhandelen van
klachten; 223

-       het toezien op de naleving door bij de effecteninstelling werkzame personen
van de maatregelen ter voorkoming van belangenconflicten  (zie  § 4.4.1  t/m

4.4.1.2);224

215 De verplichting toe te zien dat de client aan de uit de transactie voortvloeiende verplichtingen kan
voldoen, geldt uiteraard ook wanneer orders gegeven worden via een beursorderlijn (zie toelichting

bij artikel 28 NR 99).
216 Het betreft het stellen van zekerheid voor bijvoorbeeld short posities in aandelen, marginverplich-

tingen voor short posities in derivaten en zekerheden voor het lenen van effecten.
217      Artikel 28 leden 3 en 4 NR 99 alsmede de bijbehorende toelichting. Uitgangspunt is dat de termijn

voor het sluiten van posities (indien de client geen aanvullende zekerheden kan stellen) maximaal
5 dagen bedraagt.

218    Zie over deze regel L.D. van Setten, De commissionair in effecten. Kluwer, Deventer, 1998,
p.  234-239 en Consultatie- en discussienota 'Frontrunning'  van de AEX van voorjaar  1999  (p.
13/14).

219 Artikel 30 NR 99.

220    Artikel 43 lid 1 NR 99 jo hoofdstuk 1 § 8.1.
221 Zie over de vragen die het gebod om clienten op 'billijke' wijze te behandelen oproept bij selbsteintrin

(optreden als wederpartij (handelen voor eigen rekening) van de client (artikel 3:68 BW/artikel 7:416
BW)), met name de vraag of de effecteninstelling in een dergelijk geval provisie in rekening mag
brengen en (verborgen) voordelen, zoals soft commission, kick backs, verkopen van participaties
in gelieerde beleggingsinstellingen e.d. niet aan de client ten goede moet laten komen: L.D. van Setten,

Beleggersbescherming bij uitvoering van effectenorders, TvE, p 26-29.

222 Artikel 25 NR 99.

223 Artikel 31 NR 99.

224   Artikel 40 NR 99. Dit gebod, hoewel opgenomen als onderdeel van de gedragsregels, is niet
van toepassing op buitenlandse effecteninstellingen met een Europees paspoort die zonder

bijkantoorin Nederland effectendiensten in Nederland aanbieden of verrichten (artikel 43 lid
4 NR 99). De regels inzake de organisatiestructuur behoren tot de zogenaamde prudentiele regels
ten aanzien waarvan de toezichthouder in het land van herkomst de bevoegde autoriteit is (zie
artikel 10 richtlijn beleggingsdiensten). Bovendien bepaalt artikel 43 lid 3 NR 99 jo artikel 43
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Tot de verboden behoren onder meer:

-   het verrichten van handelingen die de adequate functionering van de
effectenmarkten of het vertrouwen van beleggers daarin kunnen schaden; 225

-          het in het kader van effectendienstverlening ongevraagd telefonisch, per e-mail
of in persoon benaderen van niet professionele beleggers waarmee nog geen
zakelijke relatie226 bestaat, tenzij vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk
toestemming is verleend en deze toestemming niet schriftelijk is herroepen
of vervallen227 (verbod van 'cold calling')·, 228

-         het uitvoeren van een transactie voor rekening van een niet professionele client
indien de effecteninstelling constateert dat de op naam van de client aanwezige
saldi ontoereikend zijn om de verplichtingen voortvloeiend uit die transactie
te voldoen; 229

-          het (onder de werking van een algemene volmacht) voor rekening van de client
uitvoeren van snelopeenvolgende en/of grote effectentransacties louter en
alleen om hoge commissies te genereren (verbod van 'churning'); 230

-   het in rekening brengen van onevenredig hoge commissies of andere
vergoedingen;

231

-      het onderhouden van zakelijke of financiele relaties met niet in het Wte-
register ingeschreven (a) vergunningplichtige effecteninstellingen, (b) van
de vergunningplicht uitgezonderde kredietinstellingen, financiele instellingen
en effecteninstellingen met een Europees paspoort of (c) registerplichtige
van de vergunningplicht vrijgestelde effecteninstellingen. 232

Bte 1995 expliciet dat de regels inzake de organisatiestructuur niet van toepassing zijn op
buitenlandse Europees paspoorthouders (zie ook § 7).

225 Artikel 25 NR 99.

226    Onder het verbod valt ook het benaderen van beleggers die een zakelijke relatie hebben met een
andere instelling uit de groep of met de holding waartoe de effecteninstelling behoort (zie
toelichting bij artikel 26 NR 99).

227 De schriftelijke instemming vervalt na zes maanden indien er binnen die periode geen
clientenovereenkomst tot stand gekomen is.

228      Artikel 26 jo artikel 43  lid  1  NR 99 jo Beleidsnotitie 99-0003  van de STE inzake het gebruik
van  Internet (zie hoofdstuk  I   noot  260).  Zie ook uitspraak  Hof van Justitie  van  de  EG van  10
mei  1995 (NJ 1995/703 en AB 1996/397) alsmede uitspraak President College van Beroep voor
het bedrijfsleven van 19 april 1996 (KG 1996/169, UCB 1996/32 en JOR 1996/86 m.nt.
Grundmann-van de Krol). Onder het verbod valt in de visie van de STE ook het telefonisch
benaderen van aspirant-beleggers met het enkele doel te peilen of belangstelling bestaat voor
toezending van informatiemateriaal waarin bijvoorbeeld een antwoordkaart is opgenomen voor
het geven van toestemming. Met andere woorden, het eerste contact mag volgens de STE niet
telefonisch plaatsvinden.

229     Artikel 28 lid 2 jo artikel 43 lid  1  NR 99 jo hoofdstuk  1  § 8.1.
230 Artikel 29 lid 1 NR 99.

231 Artikel 29 lid 2 NR 99.

232       Artikel 41  NR 99 jo artikel  21  lid  1  Wte  1995.  Het gaat hier om het verbod tot het (on)middellijk
deelnemen in het kapitaal in, het verrichten van effectentransacties voor, het aanbrengen van
clienten of effectenorders voor rekening van clienten bij en het accepteren van clienten of
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6.2.2 Inlichtingenplicht bij aantrekken medewerkers

Een specifieke eis in het kader van het door de effecteninstelling te vormen oordeel
over de deskundigheid en betrouwbaarheid van medewerkers, is de plicht tot het
schriftelijk inwinnen van inlichtingen bij de laatste werkgever(s) van aan te trekken

medewerkers die, kort gezegd, werkzaam zullen zijn in de effectendienstverlening
en de verplichting van de voormalige werkgever (mits deze een effecteninstelling
is die aan de gedragsregels is onderworpen) om deze informatie desgevraagd te
verstrekken. Ten behoeve van het inwinnen van informatie moet de effectenin-233

stelling van de sollicitant 'eisen dat deze onvoorwaardelijk toestemming verleent
voor het inwinnen van inlichtingen'.234 Wanneer op grond van de ingewonnen
informatie een gerede twijfel bestaat over de deskundigheid of betrouwbaarheid
van de sollicitant wordt 'verondersteld dat de effecteninstelling de betrokkene niet
in dienst neemt'.235 Over de vraag of deze inlichtingenplicht terug te voeren  is op

het  Bte   1995  ben  ik  in  § 6.2 ingegaan. Boele meent  dat  voor de inlichting-
en/informatieplicht bij het aantrekken van medewerkers geen wettelijke basis

aanwezig is en dat deze plicht derhalve niet geldt. Zijns inziens kan artikel 24 Bte
1995 niet als grondslag dienen, mede gelet op de verstrekkende gevolgen van de
inlichtingen- en informatieplicht voor de betrokken werknemers en op het ontbreken

in de wet van de eis dat alle werknemers getoetst moeten worden aan de eisen van
deskundigheid en betrouwbaarheid.236 Opgemerkt zij dat de NVB al voor de
inwerkingtreding van de NR 99 op vrijwillige basis een eigen integriteitscode heeft
vastgesteld. Daarin is onder meer bepaald dat NVB-leden zich er voor zullen
inspannen dat nieuw aan te trekken medewerkers voldoen aan ter zake te stellen

integriteitseisen. Zij kunnen hierover informatie inwinnen bij de voormalige
werkgever die daaraan, behoudens toestemming daartoe van de betrokkene,
medewerking zal verlenen. Indien de betrokkene toestemming weigert, wordt deze

in beginsel niet in dienst genomen.
237

clientenorders van dergelijke effecteninstellingen. Opgemerkt zij dat alleen de onder (c) genoemde

categorie effecteninstellingen pas als effecteninstelling werkzaam mogen zijn nadat zij in het
Wte-register zijn ingeschreven (zie § 3.2.3). Een dergelijk constitutief vereiste geldt niet voor
de instellingen genoemd onder (a) en (b).

233 Artikel 42 NR 99.

234   Met de term 'onvoorwaardelijk' wordt blijkens de toelichting bedoeld dat ook een andere
werkgever dan een effecteninstelling voor de sollicitant nadelige informatie met zijn toestemming

mag verstrekken.
235    Toelichting bij artikel 42 NR 99.
236 S.A. Boele. De nadere regeling toezicht effectenverkeer 1999, TvE,  1999, p. 55.
237 Kamerstukken ji 1997-1998,25 830, nr. 4, p. 11/12.

321



Hoofdstuk 3

6.2.3 Misleiding, koersmanipulatie en koersstabilisatie

Een algemeen verbod geldt voor het verrichten van misleidende handelingen.
Daarnaast is het creeren van een misleidende voorstelling van zaken met betrekking
tot effecten of swaps of de handel daarin of door het beYnvloeden van effecten-
of swaptransacties door anderen (kortom: koersmanipulatie),238 verboden indien
dit geschiedt door middel van:

het verstrekken van misleidende informatie met betrekking tot:
-        de prijs of de waarde van de desbetreffende effecten;
-      de verwachtingen omtrent de waardeontwikkeling van die effecten;
-      de uitgevende instelling van die effecten:
-    de financiele verplichtingen die voor de client uit het aangaan van

transacties in die effecten of swaps kunnen voortvloeien;
het verrichten van 66n of meer transacties in de desbetreffende effecten of
swaps.

239

Het creeren van een misleidende voorstelling van zaken of het beinvloeden van
de koers door zelf effectentransacties te verrichten is - mits aan een aantal
voorwaarden wordt voldaan - wel toegestaan indien dit plaatsvindt in het kader
van een emissie of een herplaatsing van beursgenoteerde effecten met het oogmerk
de prijs van die effecten te stabiliseren.240 Koersstabilisatie is slechts toegestaan
gedurende de periode tussen het moment waarop de emissie of herplaatsing wordt
aangekondigd en 30 dagen na de stortingsdatum en dient gericht te zijn 'op het
bevorderen van een stabiele prijsvorming met het oog op het in stand houden van
een "fair-and-orderly" markt ten behoeve van beleggers en uitgevende instellin-
gen'.24' Het voornemen tot koersstabilisatie moet  'op een prominente plaats'  in

238       Wanneer het in hoofdstuk 2  §  2.4.3.1 vermelde voornemen  om te komen  tot een  in  de  Wte  1995  op
te nemen verbod op koersmanipulatie uitgevoerd wordt, zullen de in de NR 99 opgenomen bepalingen
inzake koersmanipulatie zeer waarschijnlijk vervallen.

239   Artikel 32 NR 99. Zie ook hoofdstuk 2 § 2.4.3.1.
240    Artikel 32 lid 3 jo bijlage 3 NR 99. Zie ook hoofdstuk 2 § 2.4.3.2.
241    Artikel 6.2 Bijlage 6 NR 99 alsmede de bijbehorende toelichting. Vaak zal aan de bank die de

emissie begeleidt een zogenaamde 'greenshne' zijn toegekend. Een 'greenshoe' is een optie
op een additioneel pakket aandelen (meestal 10% tot 15% van de emissie) dat de bank in staat
stelt om meer aandelen toe te wijzen dan het aantal van de oorspronkelijke emissie. In de praktijk
wordt de 'greenshoe'-optie vaak gebruikt als middel ter stabilisering van de koers na de emissie.
Zie onder meer P.C. Elshout, Kritiek op gebruik 'greenshoe', Het Financiee/e Dagblad. 30 mei
1998; K. Frielink, Naar de Amsterdamse beurs, Dossier Onderne,ningszaken, nr. 28, 1997, p.
69/70. Naar aanleiding van onduidelijkheid over het gebruik van de 'greenshoe' is in de
Consultatienota Primaire Markt van de AEX (vindplaats: zie hoofdstuk 2 noot 34) opgemerkt
dat een 'greenshoe' alleen bedoeld is om de extra effecten (dat wil zeggen het aantal waarop
de greenshoe-optie betrekking heeft) op het moment dat toewijzing plaatsvindt toe te wijzen
zodat (a) aan de vraag zo goed mogelijk tegemoet gekomen kan worden en waardoor de
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het emissie- of herplaatsingsprospectus en in een openbare mededeling van de
effectenbeurs waar de desbetreffende effecten genoteerd (zullen) zijn, worden

aangekondigd. Indien het prospectus pas beschikbaar komt nadat met de
koersstabilisatie zal worden gestart of indien een prospectus niet verplicht is, moet
het voornemen op zodanige wijze bekendgemaakt worden dat beleggers voorafgaand
aan de koersstabilisatie daarvan kennis kunnen nemen.242 Dit laatste lijkt op
gespannen voet te staan met de voorwaarde dat koersstabilisatie alleen uitgezonderd
is  van  het in artikel  46  Wte 1995 neergelegde verbod van voorwetenschap indien
het voornemen tot koersstabilisatie in het emissie- of herplaatsingsprospectus is

aangekondigd (zie hoofdstuk 2 § 2.4.2.1).
Mogelijk is dat een effecteninstelling op een buitenlandse effectenbeurs een

koers wil stabiliseren en dientengevolge onderworpen is aan de koersstabiliserende

regels van die buitenlandse effectenbeurs. Wanneer die regels naar het oordeel
van de STE gelijkwaardig zijn aan de hiervoor vermelde voorwaarden is het verbod

van koersmanipulatie niet van toepassing.
243

6.2.4 Clientenovereenkomst

In beginsel moet met iedere client een schriftelijke244 overeenkomst gesloten worden
die de uitsluitende grondslag vormt voor de diensten die de effecteninstelling voor
de client verricht (clientenovereenkomst). Alleen indien de client behoort tot de

categorie professionele beleggers, is het sluiten van een clientenovereenkomst niet
verplicht.145 Artikel  25  Bte 1995 geeft gedetailleerd aan welke bepalingen de

syndicaatsleider/sponsor 'short' gaat en (b) de syndicaatsleider/sponsor de mogelijkheid heeft
om eventuele koersdalingen na de beursintroductie op te vangen door terugkoop van de effecten.
Vindt dit laatste niet plaats dan mag de greenshoe-optie uitgeoefend worden teneinde de 'short
positie' van de syndicaatsleider/sponsor te dekken. Het toekennen voorafgaand aan een emissie
of herplaatsing van een greenshoe is een transactie die van het verbod van artikel 46 lid 1 Wte
1995 is uitgezonderd (zie hoofdstuk 2 § 2.4.2.1).

242    Artikel 6.6 Bijlage 6 NR 99. Aangezien koersstabilisatie pas mag beginnen na aankondiging
van de emissie (of van de herplaatsing) lijkt het meer voor de hand te liggen dat gelijktijdig en
in dezelfde mededeling waarin de emissie of de herplaatsing wordt aangekondigd tevens het
voomemen tot koersstabilisatie gepubliceerd wordt.

243    Artikel 32 lid 3 NR 99 alsmede de bijbehorende toelichting.
244 De overeenkomst mag niet exclusief via het Internet tot stand komen en moet altijd in originele vorm

(en dus niet op elektronische wijze) worden bewaard (zie Beleidsnotitie 99-0003 van de STE inzake

het gebruik van Internet (zie hoofdstuk i noot 260))
245     Artikel 25 jo 26 Bte 1995. uitgewerkt in artikel 27 jo artikel 43 lid 1 NR 99 (zie ook hoofdstuk

1 § 8.1).
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clientenovereenkomst minimaal moet bevatten.246 Zo moeten onder meer zijn
opgenomen:
- welke diensten door de effecteninstelling voor de client worden verricht, met

name de bijkomende diensten zoals het geven van beleggingsadviezen, het
verrichten van administratieve diensten en/of het zelfstandig uitoefenen van
bepaalde rechten (innen van dividenden, uitoefenen van optierechten);

-       de diverse in rekening te brengen kosten en de daaraan ten grondslag liggende

berekening;
- wijze waarop (a) instructies147 van de client en berichten van de effecteninstel-

ling worden verstrekt en geadministreerd, (b) gelden of effecten van de client
worden verrekend, gedeponeerd en geadministreerd en (c) over de rekeningen
van de client kan worden beschikt;

- regelingen inzake de aansprakelijkheid van de effecteninstelling en van de
client;

en indien de overeenkomst betrekking heeft op vermogensbeheer:
-      samenstelling en waarde van het te beheren vermogen;
-   doelstellingen van de client terzake van het vermogensbeheer alsmede

specificatie van eventuele kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen ten
aanzien van de effecten waarin mag worden belegd;

- wijze waarop het beheer gevoerd wordt en de betrokkenheid van de client
daarbij (regeling en reikwijdte van volmacht); 248

-      frequentie van rapportage aan de client.

246   Artikel 27 NR 99 bepaalt dat de overeenkomst moet worden opgesteld overeenkomstig de in
een bijlage (bijlage 5) opgenomen model-clientenovereenkomsten. Het gebruik van andere
overeenkomsten is alleen toegestaan indien de STE van oordeel is dat die gelijkwaardig zijn
aan de door de STE ontwikkelde model-clientenovereenkomsten. Op grond van artikel 45 lid
2 NR 99 blijft het voorschrift dat de clientenovereenkomst moet voldoen aan de door de STE
opgestelde modellen voorlopig buiten toepassing. Tot op heden is nog geen STE-model vastgesteld.

247 In geval van mondelinge instructies moet daarvan aantekening worden gemaakt. Deze eis is
gesteld (1 ) met het oog op eventuele aansprakelijkheidsvragen terzake van handelingen of het
nalaten ,·an bepaaide handelingen jegens de client en (2) ten behoeve van het uit te voeren toezicht
op de effecteninstelling. met name voor het nagaan of de effecteninstelling op een juiste wijze
uitvoering geeft aan instructies van beleggers (zie toelichting bij artikel 25 Bte  1995).

248      Zie in dit verband ook de uitspraak van de Hoge Raad van 9 januari  1998 (RvdW 1998/13: JOR
1998/116 m.nt. Kortmann) over de zorgplicht van de bank ( vermogensbeheerder) jegens derden.
in casu minderjarigen (bloot-eigenaren van vermogen dat doorde vruchtgebruikeronderalgemene
volmacht in beheer was gegeven bij de bank) die, zoals Kortmann stelt, in economisch opzicht
wel als 'clienten' van de bank kunnen worden geduid. Zie ook de uitspraak van de rechtbank
Amsterdam van 4 maart 1998 (JOR 1 998/94 m.nt. Frielink) met betrekking toi 'vrije hand'-
vermogensbeheer. De rechtbank oordeelde dat de vermogensbeheerder niet onzorgvuldig
gehandeld had door - zonder vooraf met de client overleg te plegen - aandelen uit de
beleggingsportefeuille te verkopen wanneer achteraf - tegen de verwachtingen van beleggingsana-
listen in - de koers van de verkochte aandelen stijgen.
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Toegestaan is om een aantal van de voorgeschreven onderdelen in een afzonderlijke
overeenkomst op te nemen mits dit zodanig geschiedt dat die deel uit maakt van
de clientenovereenkomst. 249

6.2.5 Informatieverstrekking aan clienten, in reclameuitingen en aan de STE

Als algemene norm geldt dat een effecteninstelling haar clienten de gegevens en
bescheiden verstrekt die nodig zijn voor de beoordeling van de door haar
aangeboden diensten en de effecten waarop die diensten betrekking hebben. 250

Deze informatie moet niet alleen tijdig, maar ook in een duidelijke vorm verstrekt
worden. 251

6.2.5.1     Algemene infonnatieverplichtingen jegens clitnten

Afgezien van naam, statutaire zetel, zakenadres en informatie omtrent de
effectendiensten die de effecteninstelling verricht en omtrent de kenmerken en

beleggingsrisico's van de effecten of swaps waarop de diensten betrekking hebben,
moet de niet professionele client schriftelijk op de hoogte gesteld worden van de
door de effecteninstelling in rekening te brengen kosten met de daaraan ten

grondslag liggende berekening en de bestaande of potentiele belangentegenstelling-
en tussen de effecteninstelling en de client.252 Bij dit laatste moet gedacht worden

aan belangenconflicten die veroorzaakt (kunnen) worden doordat de effecteninstel-

ling verschillende effectendiensten verricht. Voorbeelden van belangenconflicten
zijn het uitoefenen van het emissiebedrijf in combinatie met vermogensbeheer,
het kredietbedrijf gecombineerd met het effectenbedrijf en de handel voor eigen
rekening (waaronder het optreden als wederpartij bij effectentransacties)
gecombineerd met de handel voor rekening van clienten.253 De niet professionele
client dient - indien van toepassing - gewezen te worden op het bestaan van de

maatregelen die zijn getroffen ter vermijding van belangenconflicten (gedragscode
voor gescheiden behandeling van koersgevoelige informatie en/of van chinese walls

(zie § 4.1.1)) en geattendeerd te worden dat koersgevoelige informatie, zo deze
binnen de effecteninstelling aanwezig is, vanwege die maatregelen niet aan de client

249 Zie toelichting bij  artikel 25  Bte  1995.
250 Artikel 24 sub c Bte 1995.

251 Artikel 38 NR 99.

252     Artikel 33 jo artikel 43 lid 1 NR 99 jo hoofdstuk 1 § 8.1.
253 Zie hierover ook: L.D. van Setten, Beleggersbescherming bij uitvoering van effectenorders, TvE.

1999, p. 25-29.
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bekend gemaakt zal worden noch anders aangewend zal worden bij de dienstverle-
ning aan de client254 (zie ook hoofdstuk 2 § 2.4.2.2).

6.2.5.2 Specifieke informatieverplichtingen jegens clitnten

Een aparte verplichting is opgenomen voor effecteninstellingen die effectenlease-
overeenkomsten255 met clienten sluiten. Zij dienen duidelijke informatie over de
mogelijkheid tot afkoop van de effectenlease-overeenkomst en de daaraan
verbonden voorwaarden aan de niet professionele client te verstrekken.256 Voor
een effecteninstelling die voor haar client zorgdraagt voor de bewaring van effecten,
geldt de plicht dat per kwartaal aan de client een overzicht gegeven wordt van
de effecten die voor die cliant in bewaring zijn genomen.257 Een informatieplicht
ontstaat ook met betrekking tot elke specifieke ontwikkeling die van invloed is
op de effectenposities die door de client zijn ingenomen.258 Blijkens de toelichting
betreft het hier omstandigheden zoals het splitsen van aandelen of het uitkeren
van bonusaandelen.

Wanneer door een client posities worden ingenomen die financiele verplich-
tingen tot gevolg hebben, zoals dat bijvoorbeeld het geval is bij 'short
transacties' ,259 moet de effecteninstelling tenminste maandeli ks aan de client een
positie-overzicht verstrekken. Bij dit overzicht moet tevens opgegeven worden
welke zekerheden (ter dekking van de uit de transacties voortvloeiende financiale
verplichtingen, bijvoorbeeld de zogenaamde margin-verplichtingen), vereist zijn,
welke zekerheden door de client al gesteld zijn en de omvang van het overschot
of het tekort aan zekerheden. Het overzicht moet onverwijld verstrekt worden

254   Zie in dit verband artikel 2 van de Algemene Bankvoorwaarden, waarin bepaald is dat de bank
jegens de client niet gehouden is 'gebruik te maken van haar bekende, niet openbare informatie,
waaronder koersgevoelige informatie.'

255     Zie over effectenlease: § 4.4.2 alsmede hoofdstuk  1  § 6.1.2.
256    Artikel 33 jo artikel 43 lid 1 NR 99.
257 Artikel 37 NR 99.

258 Artikel 36 lid 3 NR 99.

259 De schrijver of verkoper van een optie is houder van een zogenaamde 'short positie'. Hij heeft
namelijk de verplichting om de onderliggende waarde tegen de tevoren vastgestelde koers te
verkopen (in geval een call optie is geschreven) of te kopen (in geval een put optie is geschreven).
Teneinde aan de verplichting uit de optie te kunnen voldoen indien de optie door de wederpartij
van de schrijver wordt uitgeoefend (bij call optie de verplichting de onderliggende waarden te
leveren: bij een put optie de verplichting over voldoende geld(swaarden) te beschikken om de
onderliggende waarden af te kunnen nemen (te kopen)), moet (ter hoogte van een bepaald
percentage  van de onderliggende waarden) zekerheid gesteld worden ('margin'). Zie hierover
onder meer P.E.B. Corten, Grensbewaking in de optiehandel, Ondernemingsrecht. 1999, p. 8/9:
M.R. Mok, Klachtencommissie voor beleggers, Bank & aaitspi·akelijkheid. Serie Recht en
Praktijk, deel 95. Kluwer, Deventer,  1996, p. 31 -33. Ook andere effectentransacties kunnen
leiden tot financiele verplichtingen. zoals het lenen van effecten. het aangaan van repo-transacties.
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wanneer sprake is van een tekort aan zekerheden.260 Op grond van de administratie-
ve voorschriften rust op de effecteninstelling de plicht de risico's en de toereikend-
heid van de gestelde zekerheden te bewaken, de client onmiddellijk in kennis te
stellen ingeval de gestelde zekerheden ontoereikend zijn en - indien de zekerheden
niet toereikend zijn - de omstandigheden vast te leggen waaronder posities van
een client worden afgebouwd of gesloten.161 Overtreding van de regels inzake de
zorg- en informatieplicht met betrekking tot de margin-verplichtingen van de client
heeft geleid tot een aantal uitspraken van de Hoge Raad waaruit, kort gezegd, blijkt
dat (a) die specifieke regels mede bepalend zijn voor de vaststelling van de omvang
van de contractuele zorgplicht van de effecteninstelling jegens de (particuliere)
client en (b) overtreding van die regels derhalve mede bepalend is voor de mate
van de contractuele aansprakelijkheid van de effecteninstelling (zie hoofdstuk 6
§ 3.2).

6.2.5.3    Richtlijnen voor reclame-uitingen

De reclame-richtlijnen zien, kort gezegd, op het adverteren door of namens een
effecteninstelling.262 De voorschriften die niet van toepassing zijn voor zover het
de aanbieding van effectendiensten aan professionele beleggers betreft,263 hebben
betrekking op:

'iedere vorm van informatieverstrekking door of (mede) namens een
effecteninstelling aan het publiek, die dient ter openbare aanprijzing of een
wervend karakter kent betreffende effectenbemiddeling of vermogensbeheer
en/of de effecten waarop die diensten betrekking hebben •264

Het begrip informatieverstrekking is blijkens de toelichting zeer ruim en omvat
iedere vorm van publicatie (schriftelijk, electronisch, audio visueel) ongeacht het
gebruikte middel (krant, billboard, televisie, radio, Internet), behalve informatie
die uitsluitend bedoeld is om naamsbekendheid te krijgen, zoals vermelding van

260 Artikel 36 leden 1 en 2 NR 99.

261 Artikel 4.18.2 bijlage 4 bij artikel 24 NR 99.

262    Artikel 33 lid 2 jo billage 7 NR 99. Zie ook R.E. de Rooy. Wijziging Nadere Regeling STE.
Bb,  5  augustus  1998,  p.   140.  Zie  ook de antwoorden op kamervragen inzake reclame  voor
beleggingsproducten CAanhangsel Handelingen 11 1997-1998. p. 2389/2390. p. 2845/2846 en
p. 3015/3016). Artikel 13 van de richtlijn beleggingsdiensten bepaalt: 'De bepalingen van deze

richtlijn beletten beleggingsondernemingen waaraan in een andere Lid-Staat vergunning is
verleend, niet hun diensten met alle beschikbare communicatiemiddelen te adverteren in de Lid-
Staat van ontvangst. mits zij alle voorschriften inzake de vorm en de inhoud van dit adverteren
in acht nemen die zijn vastgesteld om redenen s·an algemeen belang.'

263 Artikel 33 lid 2 joartikel 43 lid I NR 99 jo hoofdstuk I § 8.1.
264    Artikel 7.1. bijlage 7 bij artikel 33 lid 2 NR 99.
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alleen naam of logo. De inhoud van de voorschriften komt grotendeels overeen
met de reclamerichtlijnen van DNB voor beleggingsinstellingen (zie hoofdstuk
2 § 3.6). Zo geldt ook hier het voorschrift dat in informatieverstrekking waarin
toekomstverwachtingen worden uitgesproken of waarin wordt gerefereerd aan in
het verleden behaalde resultaten, de volgende twee zinnen opgenomen worden:

'De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten
bieden geen garantie voor de toekomst. ,265

Daarnaast gelden, evenals voor beleggingsinstellingen, voorschriften (met
betrekking tot berekeningswijze, referentieperiode e.d.) indien werkelijke of
geprognosticeerde rendementscijfers worden gegeven. Tot de voorschriften behoort
ook de vermelding in informatieverstrekking die niet plaatsvindt op radio of televisie
dat de effecteninstelling bij de STE is geregistreerd.

266

6.2.5.4       Informatieverstrekkingaande STE: vastlegging/rapportagegeconstateer-
de overtredingen

Een effecteninstelling is niet alleen verplicht tot vastlegging in een speciaal daartoe
opgezette administratie van overtredingen door haar medewerkers van de bij of
krachtens de Wte 1995 gestelde regels die binnen de effecteninstelling geconstateerd
worden, maar ook verplicht ten minste ieder kwartaal aan de STE daarover (in
geaggregeerde vorm) te rapporteren.267 Evenals bij de regels ten aanzien van de
inlichtingenplicht bij het aantrekken van medewerkers (§ 6.2.2), rijst de vraag op
welke bepaling of norm in het Bte  1995 deze rapportageplicht van de effecteninstel-
ling berust. Blijkens de toelichting wordt niet vereist dat in de periodieke
rapportages specifiek verslag wordt gedaan van alle geconstateerde overtredingen.
Van belang is, aldus de toelichting, dat de rapportages inzicht bieden in de aard
van de geconstateerde overtredingen en in de eventueel getroffen maatregelen ter
correctie van die overtredingen dan wel ter voorkoming van herhalingen. Boele
merkt mijns inziens terecht op dat het de STE dan ook niet toegestaan moet zijn
om op grond van haar inlichtingenbevoegdheid (zie hoofdstuk 5  § 5.1.2) inzage
te verlangen in de administratie van geconstateerde overtredingen.26% Hoewel niet

265    Artikel 7.6.1. bijlage 7 bij artikel 33 lid 2 NR 99.
266    Artikel 7.7 respectievelijk artikel 7.4 bijlage 7 bij artikel 33 lid 2 NR 99. De van de vergunning-

plicht vrijgestelde effecteninstellingen op wie geen registerplicht rust, zijn instellingen die geacht
worden in besloten kring effectendiensten te verrichten (zie § 3.2. e.v.). Zij mogen zich niet
tot anderen dan de leden van de besloten kring wenden (zie toelichting bij artikel  21  lid  1  Wte
1995 (PG Wte 1995, 1996, p. 283).

267    Artikel 39 lid 1 NR 99 alsmede de bijbehorende toelichting.
268 S.A. Boele, De Nadere Regeling toezicht effectenverkeer  1999. T,'E,  1999, p. 54.
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expliciet als voorschrift opgenomen, gaat de STE er blijkens de toelichting van
uit dat aan de STE 'alle feiten en omstandigheden ter kennis worden gebracht die
de STE nodig heeft om te kunnen beoordelen of de instelling naar behoren handelt
of heeft gehandeld' en dat 'een integer marktoptreden van de effecteninstelling
met zich brengt' dat bijvoorbeeld zwaarwegende overtredingen aan de STE gemeld
worden.269 Dit laatste kan naar mijn mening gezien worden als een beroep op de

effecteninstelling tot het doen van 'eigen aangifte' met alle gevolgen van dien (zie
hoofdstuk 5. met name § 5.5)

6.2.6 Effectennota

Het aan de client onverwijld uitreiken van een effectennota die qua inhoud voldoet
aan een aantal door de STE gestelde regels is een verplichting die op iedere

effecteninstelling rust die voor rekening van de client effectentransacties en andere
daarmee samenhangende handelingen verricht. De effectennota dient, behalve
financiele gegevens zoals de koers waartegen de transactie is uitgevoerd,
valutadatum van verrekening, effectieve bedrag van de transactie en in rekening

gebrachte kosten, melding te maken van onder meer de wijze van totstandkoming
van de transacties,27() de leveringsvoorwaarden (waaronder plaats en tijdstip van
levering) alsmede de aard van de transactie of handeling en de daaruit voortvloeien-
de verplichtingen. Bovendien moet in verband met de controle de nota voorzien
zijn van een voorbedrukt of automatisch toegekende doorlopende nummering.171

Het uitsluitend via Internet ter beschikking stellen van de effectennota is, ongeacht
de eventuele toestemming van de client, niet toegestaan.272 Strikt genomen heeft
de STE geen bevoegdheid regels te stellen omtrent de vorm van de effectennota.
Artikel 28 Bte 1995 bepaalt niets over de vorm, terwijl genoemd artikel aan de
STE alleen de bevoegdheid geeft regels te stellen met betrekking tot de inhoud
van de effectennota.

6.2.7 Rekening en verantwoording bij vermogensbeheer

Een effecteninstelling die als vermogensbeheerder optreedt. moet over het gevoerde
beheer jegens haar client rekening en verantwoording afleggen. Dit dient te
geschieden door per kwartaal een opgave beschikbaar te stellen die een getrouw

269   Toelichting bij artikel 39 NR 99.
27() Dit betekent dat vermeld moet worden in welke hoedanigheid (le effecteninstelling optreedt. namelijk

als  'principaal'  C 'aan u verkocht/van u gekc,cht') cit' als 'agent' ( 'voor u gekochilverkocht'). Zie
toelichring bij attikel 34 NR 99.

271 Artikel 28 Bte 1995 jo artikel 34 NR 99 en de bijbehorende toelichting waarin uitgebreid ingegaan

wordt op de noodzakelijke vermeldingen op de effectennota.
272 Beleids notitie 99-0003 van de STE inzake gebruik van Internet (zie ho(itdstuk 1 nout 260).
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en volledig overzicht geeft van de marktwaarde en de samenstelling van het voor
die client beheerde vermogen. Het overzicht moet ten minste de volgende gegevens
bevatten: een specificatie naar effectensoort en naar individuele effecten, een
specificatie van de mutaties, een berekening van gerealiseerde en niet gerealiseerde
resultaten, de wijze van waardebepaling en de in rekening gebrachte kosten, waaron-
der de kosten voor het vermogensbeheer. De effecteninstelling dient een model-
opgave op te stellen dat aan de STE ter goedkeuring voorgelegd moet worden. 273

6.2.8 Uitzonderingen voor de interprofessionele handel

Voor de interprofessionele handel, dat wil zeggen het aanbieden aan of verrichten
van effectendiensten voor professionele marktpartijen, zijn enkele van de274

gedragsregels niet van toepassing.275 Het gaat hier onder meer om het verbod van
coldcalling, de know your customer-regel, het verbod tot uitvoeren van transacties

bij aanwezigheid van onvoldoende saldi, de best execution-regel, de verplichting
tot het sluiten van een cliEntenovereenkomst, de informatieverplichtingen jegens
clianten zoals beschreven in § 6.2.5.1 en de reclame-richtlijnen. De uitzonderingen
zijn een uitvloeisel van de in de richtlijn beleggingsdiensten opgenomen bepaling
die inhoudt dat de gedragsregels moeten worden toegepast 'met inachtneming van
de  professionele aard  van de persoon  voor wie de dienst wordt verricht'.276 De

uitzondering berust op de gedachte dat professionele beleggers geacht kunnen
worden zelf de risico's voldoende te onderkennen. De professionele aard van de
betrokken beleggers rechtvaardigt derhalve het vaststellen van minder vergaande
gedragsregels voor de interprofessionele handel.

De FESCO heeft in november 1999 een Consultation Paper gepubliceerd
teneinde te komen tot harmonisering van de definitie van professionele belegger
in het kader van artikel 11 van de richtlijn beleggingsdiensten (zie hoofdstuk 1
§ 8.1).

6.2.9 Toepasselijkheid op bititentandse bijkantoren?

De vraag kan gesteld worden of de gedragsregels ook van toepassing zijn op
buitenlandse bijkantoren van in Nederland gevestigde effecteninstellingen.277 De

273    Artikel 29 Bte 1995 jo artikel 35 NR 99.
274     Zie voor het begrip professionele marktpartijen in de zin van de NR 99: hoofdstuk  1  §  8.1.
275    Artikel 26 Bte 1995 jo artikel 43 lid 1 NR 99.
276 Zie artikel 11 lid 1 Richtlijn 93/22/EEG van  10 mei  1993.
277 De zogenaamde prudentiele regels, waaronder verstaan wordt de regels die vanuit bedrijfseconomisch

toezicht aan een effecteninstelling worden gesteld, zoals de in de vorige paragrafen beschreven eisen
ten aanzien van financiele waarborgen, vermogensscheiding, structurering, administratieve organisatie
en interne controlesystemen, zijn op de vergunninghoudende effecteninstelling integraal inclusief
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door die buitenlandse bijkantoren verrichte effectentransacties worden in beginsel
noch in noch vanuit Nederland verricht. In de richtlijn beleggingsdiensten278 is

het beginsel neergelegd dat het toezicht op vergunninghouders berust bij de
toezichthouder van het land van herkomst (in casu Nederland), maar dat de
tenuitvoerlegging en het toezicht op de naleving van de gedragsregels onder de
bevoegdheid valt van de lid-staat waar de dienst wordt verricht.279 Deze taakverde-
ling tussen de EU-toezichthouders is ten aanzien van een effecteninstelling met
een Europees paspoort ook terug te vinden in de NR 99 (zie § 7). Op grond van
zowel de doelstelling van de Wte 1995 als de richtlijn beleggingsdiensten mag
naar mijn mening aangenomen worden dat de gedragsregels neergelegd in de NR
99 niet van toepassing zijn op bijkantoren in de EU van in Nederland gevestigde

effecteninstellingen. Met betrekking tot bijkantoren buiten de EU van in Nederland

gevestigde effecteninstellingen kan uiteraard geen beroep gedaan worden op de
systematiek van de richtlijn beleggingsdiensten. Toch meen ik dat de gedragsregels
ex NR 99 ook dan uitsluitend van toepassing zijn op diensten die in of vanuit280

Nederland verricht worden, omdat  de  Wte  1995  niet de buitenlandse belegger
beoogt te beschermen met betrekking tot in het buitenland verrichte effectendien-
sten. Mede ter vermijding van concurrentieverstoringen dienen bijkantoren naar
mijn mening uitsluitend onderworpen te zijn aan de gedragsregels van het land
waar zij de effectendienst verrichten. Bovendien zou toepassing van twee sets

gedragsregels, die van het land van herkomst en die van het land van ontvangst,
tot gevolg kunnen hebben dat bij niet identieke gedragsregels strijd ontstaat omtrent
de vraag welke regels voorrang hebben.2R' Een ander argument is dat de strafrechte-

lijk gesanctioneerde gedragsregels op grond van artikel 2 WvSr niet van toepassing

zijn op een buitenlands bijkantoor dat in het buitenland effectendiensten verricht
zonder dat de handeling ook in Nederland gevolg heeft (zie ook hoofdstuk 1  § 6.4).

6.3 Garantieregeling

Aan iedere potentiele client moet meegedeeld worden welk garantiefonds of welke
andere gelijkwaardige bescherming op de voorgenomen transacties van toepassulg

is en welke dekking wordt geboden respectievelijk waaruit die bescherming

haar (buitenlandse) bijkantoren van toepassing omdat bijkantoren geen zelfstandige entiteiten zijn.
278 Richtlijn 93/22/EEG (vindplaats: zie hoofdstuk 1 noot 42).
279    Artikel 11 lid 2 richtlijn beleggingsdiensten. Zie ook PG Wte 1995, 1996. p. 13.

280 Zie hoofdstuk 1 § 6.4.3.

281 Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld de regels inzake de clientenovereenkomst (zie § 6.2.4).

Het lijkt niet erg waarschijnlijk dat het de bedoeling is dat voor ieder buitenlands bijkantoor aan de
STE toestemming gevraagd moet worden voor het gebruik van een cliantenovereenkomst die niet
alleen toegesneden zal zijn op de locale (rechts)gewoonten en beheerst zal worden door het recht
van het land van vestiging van het bijkantoor, maar ook zal (moeten) afwijken van het STE model.
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bestaat.182 De verplichte informatieverstrekking aan beleggers overde toepasselijke
garantieregels mag niet voor reclamedoeleinden worden gebruikt.283 De reden voor
dit verbod is het reduceren van het risico van 'moral hazard' en daarmee het
voorkomen dat het financiele stelsel of het vertrouwen van beleggers ondermijnd
wordt. Onder 'moral hazard' of 'moral risk' wordt verstaan de neiging voor de
effecteninstelling of de belegger om extra risico's te nemen ervan uitgaande dat
eventuele (financiele) problemen afgewenteld kunnen worden op anderen.284 De
grens tussen informeren en het maken van reclame kan echter onduidelijk zijn.
Daar waar de grens

'naar het oordeel van de STE niet evident is, zal door haar in overleg met de
representatieve organisaties worden bepaald welke informatie wel als reclame

285
gebruikt mag worden'.

De richtlijn inzake beleggerscompensatiestelsels286 verplicht de lid-staten tot
invoering van een garantieregeling op grond waarvan aan beleggers een minimale
dekking van 20.000- euro gegeven wordt voor schade die geleden wordt doordat
een effecteninstelling niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen. Voor de
implementatie van de richtlijn beleggerscompensatiestelsels is - in navolging van
de implementatie van de richtlijn depositogarantiestelsels187 in artikel 84 Wtk 1992
- gekozen voor een privaatrechtelijke regeling gecombineerd met de mogelijkheid
van algemeen verbindendverklaring van die regeling:KH

De Beleggers Compensatie Regeling (BCR)289 voorziet in compensatie van
vorderingen van beleggers op effecteninstellingen die over een vergunning van
de STE beschikken, terwijl de Collectieve Garantieregeling van Kredietinstellingen
voor Terugbetaalbare Gelden en Beleggingen (CGR) een compensatieregeling bevat

voor vorderingen van beleggers op effecteninstellingen die tevens kredietinstelling

282      Artikel 27 Bte  1995.  De STE heeft een tekstvoorstel geformuleerd (zie bijlage 2 bij brief van
de STE van 23 december 1998).

283    Artikel 17 lid 2 Beleggers Compensatie Regeling (BCR).
284 Zie artikel 10 lid 3 Richtlijn 97/9/EG inzake beleggerscompensatiestelsels, Kanterstukken // 1997-1998,

25 623, nr. 6. p. 6, Besluit van 28 september 1998 tot algemeen verbindendverklaring CGR (Staatsblad
1998/577. p.  18) alsmede A. van der Zwet, Toeziclu  op banken. Serie Bank- en Effectenbedrijt. nr.
43,1999, p. 20 en de op p. 17 beschreven oorzaak (dekking van tegoeden van depositohouders door
het bestaan van een (hoge) depositoverzekering) van de spaarbankencrisis aan het einde van de jaren
tachtig in de VS.

285   Toelichting bij artikel 17 BCR.
286 Richtlijn 97/9/EG van 3 maart 1997 (PbEG L 84 van 26 maart  1997, p, 22 e.v.).
287 Richtlijn 94/19/EG van 30 mei 1994 (PbEG L 135 van 31 mei 1994, p. 5 e.v.).
288     Artikel 28a Wte  1995: Wet van  I juli  1998 tot wijziging van de Wet toezicht effectenverkeer

1995 ter uitvoering van de richtlijn inzake de beleggerscompensatiestelsels (Staaisblad 1998/482).
Inwerkingtreding 25  september 1998 (Staatsblad 1998/557).

289 Zie overde BCR: G.G.M. Warringa. De Beleggers Compensatie Regeling (BCR). Ti·E, 1999, p. 75-78.
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zijn.290 Deelname aan de garantieregeling is verplicht voor in Nederland gevestigde

(a) effecteninstellingen die van de STE een vergunning hebben verkregen en (b)
in Nederland gevestigde krediet- en financiele instellingen die op grond van de
Wtk 1992 effectendiensten mogen verrichten.291 Buitenlandse instellingen die
gevestigd zijn in een andere EU/EER-staat kunnen niet tot deelname worden

verplicht. Zij zullen in het land van herkomst aan een soortgelijke regeling
onderworpen zijn. Dit ligt anders bij buitenlandse instellingen die niet gevestigd
zijn in een ander EU/EER-land. Zij kunnen wel tot deelname verplicht worden
en wel indien de STE van oordeel is dat zij in het land van vestiging niet onderwor-

pen zijn aan een regeling die een gelijkwaardige dekking aan beleggers biedt zoals
voorgeschreven door de richtlijn beleggerscompensatiestelsels.392 Om ook ten
aanzien van krediet- en financiele instellingen die zich onttrekken aan de

verplichting tot deelname aan de algemeen verbindend verklaarde beleggerscompen-

satieregeling een administratief toezichtsmiddel te hebben, is aan artikel  19 Wte
1995 een tweede lid toegevoegd. Op grond van dit artikellid kan ten aanzien van
de weigerachtige instelling bepaald worden dat de uitzondering van de vergunning-
plicht (zie § 3.1.1) niet meer van toepassing is. Wordt van deze bevoegdheid door

de STE gebruik gemaakt, dan betekent dit dat de betrokken krediet- of financiele
instelling geen effectendiensten meer in of vanuit Nederland mag verrichten.293

Voor uitkering - maximaal 20.000 euro per belegger'v - komen alleen vorderingen

van, kort gezegd, particuliere beleggers295 in aanmerking die voortvloeien uit
financieel onvermogen van de effecteninstelling. Het betreffen vorderingen om

(overeenkomstig de geldende wettelijke en contractuele voorwaarden)
1 geld terug te betalen dat verschuldigd is aan beleggers of aan beleggers

toebehoort en dat voor hen in verband met beleggingsverrichtingen296 wordt

gehouden; of

290      Besluit van 21 september  1998 tot algemeen verbindendverklaring van het beleggerscompen-
satiestelsel  van 17 september   1998 op grond van artikel 28a, tweede  lid, Wet toezicht
effectenverkeer  1995  en op grond van artikel 84, tweede  lid,  van de Wet toezicht kredietwezen
1992 (Staatsblad 1998/556).  Inwerkingtreding:  25  september  1998.  In het Staatsblad  is de tekst

van de BCR en CGR als bijlagen opgenomen.
291      Artikel 28a leden  1  en 2 Wte  1995 jo artikelen 6 en 45 Wtk  1992.
292 Artikel 28a lid 3 Wte 1995.

293   Zie ook Kamerstukken 11 1997-1998, 25 623, nr. 6, p. 7/8.

294 Artikel 7 BCR.

295    Zie de bijlage ex artikel 4 BCR waarin de categorieen beleggers opgenomen zijn die niet onder
de regeling vallen.

296 Onder beleggingsverrichting wordt, blijkens artikel 1 lid 2 BCR, verstaan het verrichten van

effectenbemiddeling en vermogensbeheer zoals gedefinieerd in artikel  1  sub b en  sub c Wte  1995

en de bewaarneming en administratie van 66n of meer instrumenten (= effecten (in de zin van
artikel   1  sub a  Wte  1995) en rente-, valuta- of aandelenswaps of soortgelijke overeenkomsten).
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2      instrumenten (dat wil zeggen effecten in de zin van artikel 1 sub a Wte 1995
en rente-, valuta- of aandelenswaps of soortgelijke overeenkomsten)297 terug
te geven die aan beleggers toebehoren en namens hen in verband met
beleggingsverrichtingen worden gehouden, geadministreerd of beheerd.298

De uitkeringen zullen in eerste instantie worden betaald uit een compensatiefonds
dat wordt gevormd door middel van jaarlijkse bijdragen door de deelnemende
effecteninstellingen die niet tevens kredietinstelling zijn. 299 Opgemerkt zij dat
beleggers die een relatie hebben met een effecteninstelling die niet tevens
kredietinstelling is, in beginsel tegen het faillissementsrisico van die instelling
worden beschermd door de regels inzake vermogensscheiding (gelden en effecten
moeten op separate rekeningen ten name van de beleggers worden aangehouden
(zie § 4.4.2)). Worden deze regels niet nageleefd en is de instelling in kwestie niet
in staat de geld- en/of effectenvorderingen van haar clienten te voldoen, dan kunnen
die vorderingen op grond van de BCR tot een maximum van 20.000 euro
gecompenseerd worden.

6.4   Informatie over afwikkelsystemen

Een effecteninstelling dient op verzoek van een ieder die een gerechtvaardigd belang
heeft, zoals clienten en potentiele clienten, allereerst mee te delen aan welke
systemen voor overboekingsopdrachten van geld en effecten de instelling deelneemt
en ten tweede informatie te verschaffen over de belangrijkste regels van die
systemen:M Deze verplichtingen komen voort uit de Finaliteitsrichtlijn:01 Een
belangrijk doel van deze richtlijn is aanpassing van de wetgeving van de lid-staten
op zodanige wijze dat de verstoring van een betaalsysteem of een systeem voor
de levering van effecten ingevolge een insolventieprocedure van een deelnemer
aan een dergelijk systeem tot een minimum wordt beperkt.302 De implementatie
van de richtlijn in Nederland heeft plaatsgevonden door wijziging van de Wtk  1992
en de Fw alsmede door wijziging van het Bte 1995.303

297 Artikel I lid 9 BER.

298 Artikel 4 lid 1 BCR.

299 Artikel  16 lid 5 BCR.

300 Artikel 27 leden 2 en 3 Bte 1995 (Staatsblad 1999/530).
301 Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van

betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen (PbEG L 166,11 juni 1998,
p.  45  e.v.).  besproken  door onder meer J.  Wouters, De Finaliteitsrichtlijn. Onderneming en effecten.
Serie Onderneming en Recht deel 13, Tjeenk Willink, 1998. p. 103-116.

3()2 Zie considerans 4 Richtlijn 98/26/EG.
303        Wet van 17 december  1998 tot wijziging van de Wet toezicht kredietwezen  1992 en de Faillissements-

wet met betrekking tot het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties
in betalings- en effectenafwikkeisystemen (Staatiblad 1998/714 en 1998/715) jo Besluit Aanwijzing
systemen in de zin van artikel 212a van de Faillissementswet (Stuatscourant 1999/159) jo Besluit
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6.5 Bewaren en rapporteren van transactiegegevens

Nederlandse effecteninstellingen zijn op grond van artikel 3:15a BW en/of artikel
2: 10 BW onderworpen aan een boekhoud- en bewaarplicht. Als aanvulling hierop
zijn vergunninghoudende effecteninstellingen krachtens de Wte 1995 verplicht
alle gegevens die betrekking hebben op de bedrijfsvoering, waaronder gegevens
met betrekking tot transacties in beursgenoteerde effecten, tenminste 5 jaar op
systematische en overzichtelijke wijze te bewaren.30, Daarnaast moeten transacties
in beursgenoteerde effecten gerapporteerd worden.305 De rapportageplicht die met
name bedoeld is als hulpmiddel bij de controle op en onderzoek naar onder meer
gebruik van voorwetenschap is van toepassing op effecteninstellingen die de
transacties uitvoeren.306 Alleen transacties in effecten 307die genoteerd  zijn  aan  een
effectenbeurs in een EU/EER-staat vallen onder de rapportageplicht. De transacties
moeten op zo kort mogelijke termijn en in ieder geval voor het einde van de
volgende werkdag aan de STE worden gemeld onder opgave van naam en aantal
ge- of verkochte effecten, prijs en nominale bedrag van de effecten, identificatie
van de betrokken effecteninstelling en identificatiecode van de transactie. Indien
de transacties bij een erkende effectenbeurs in Nederland (AEX) gemeld worden
of indien de transacties op een effectenbeurs in een andere EU/EER-staat worden
verricht en de effecteninstelling in die staat aan gelijkwaardige meldingsvoorschrif-
ten is onderworpen, hoeft niet aan de STE gemeld te worden.

van 8 december 1999, houdende regels met betrekking tot aan het publiek te verstrekken informatie
door kredietinstellingen die zijn geregistreerd ingevolge artikel 52, tweede lid. onder a. b of c van
de Wet toezicht kredietwezen  1992 en door effecteninstellingen waaraan een vergunning is verleend
als bedoeld in artikel 7. eerste lid,  Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Staatsblad 1999/530). Zie over
de implementatie onder meer: B.M. van Beek in TvE 1999, p. 4-9; B. Bierens in Bank- en
Effectenbedrijf. maart 1999, p. 30-37; R.E. van Eschin T,7 1999. p. 85-91: J.B. Huizinkin Tv/. 1999,
p. 13-21; B.Th. Nooitgedagt in Bb 1998. p. 218/219: H.D. Otten in V&0 1999. p. 36-39 en B. Wessels
in NbBil/ 1999. p. 38-43.

304 Artikel 30 lid 2 Bte 1995.

305       Artikel  30  lid  1   Bte  1995 jo  artikel  44  NR  99.
3()6      Op  effecleninstellingen die alleen orders doorgeven   is de rapportageplicht  niet  ( wel  de

bewaarplicht) van toepassing (toelichting bij artikel 44 NR 99).
307 Het betreffen hier (a) aandelen of andere instrumenten die toegang tot kapitaal verlenen. (b)

obligaties en andere met obligaties gelijk te stellen instrumenten en (c) gestandaardiseerde opties
en termijncontracten op aandelen. Van de meldingsplicht zijn uitgezonderd: 1) repo-transacties
(repurchase-contracten). 2) sell and buy back-transacties en 3) emissietransacties. De eerste
twee categorieen zijn uitgezonderd omdat 'het karakter van dergelijke transacties in feite meer
is die van een geldlening. De prijzen van deze transacties zijn afgeleiden van de op de secundaire
markt gevormde prijzen. (..) De prijs waarop de transactie later wordt teruggedraaid.  staat bij
het aangaan van de repo-transactie bij voorbaat vast.' De reden voor uitzondering van de
meldingsplicht voor emissietransacties is dat 'de prijzen van deze transacties geen onderdeel

zijn van het prijsvoriningsproces zoals dat op de (secundaire) markt plaatsvindt.' (toelichting
bij artikel 44 NR 99).
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6.6 Informatieplicht externe accountant

Op accountants die de jaarrekening controleren van effecteninstellingen aan wie
door de STE een vergunning is verleend, rust een actieve informatieplicht jegens
de toezichthouder.308 Het betreft de plicht om zo spoedig mogelijk aan de STE elke
omstandigheid te melden waarvan de accountant bij de uitvoering van zijn
werkzaamheden in het kader van de controle van de jaarrekening heeft kennis
gekregen en die (a) in strijd is met de vergunningvereisten of met de krachtens
de Wte 1995 opgelegde verplichtingen, (b) het voortbestaan van de effecteninstel-
ling bedreigt of (c) leidt tot het weigeren van de accountantsverklaring of tot het
maken van voorbehouden. Een overeenkomstige meldingsplicht geldt indien de
accountant behalve voor de desbetreffende effecteninstelling ook werkzaamheden
uitvoert voor een andere onderneming of instelling waarvan de effecteninstelling
- kort gezegd - een dochter dan wel de moeder is.

Tijdens de parlementaire behandeling is de vraag gesteld of de meldingsplicht
al ontstaat in de situatie dat bij een controlerende accountant op basis van de
informatie en gegevens die hij onder ogen heeft gekregen een begin van vermoeden
is ontstaan. Een begin van vermoeden is volgens de minister te weinig om tot
melding over te gaan.

'Dit vermoeden moet in elk geval door feiten of omstandigheden worden
ondersteund. (..) Het eisen van een "wettelijke en overtuigende" situatie is (..)
een te ver gaande eis. Dit zou namelijk betekenen dat alleen dan tot een melding
zou mogen worden overgegaan indien geen enkel spoor van juridische twij fel
meer aanwezig zou zijn. Een dergelijke eis zou niet in overeenstemming zijn
met de richtlijn, terwijl voorts de voorgestelde informatieplicht daarmee veel

, 31)9van haar waarde zou verliezen.

De accountant die tot een melding is overgegaan is niet aansprakelijk voor de schade
die een derde dientengevolge lijdt, tenzij aannemelijk wordt gemaakt dat, gelet

op alle feiten en omstandigheden, in redelijkheid niet gemeld had mogen worden.
Deze voor de meldingsplichtige accountants civielrechtelijke vrijwaring is in
navolging van de Wet Mot (zie hoofdstuk 4 § 6.2.2) ook in de Wte 1995
opgenomen.31  Naar aanleiding van de vraag wat de gevolgen zijn indien een
accountant nalaat relevante feiten te melden, antwoordde de minister van financian:

308 Artikel I l a leden 3  tot en met 6 Wte  1995.

309    Kamerstukken 11 1995-1996.24 600, nr. 5, p.8.
310    Artikel lia lid 5 Wte 1995. Zie ook het commentaar van M.R. Mok. TVVS 1996, p. 78, op de

volgens de memorie van toelichting (Kamerstukken 11 1995- 1996,24 600, nr. 3, p. 10/11) in
feite overbodige, maar ter wille van de duidelijkheid opgenomen bepaling.
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'De voorgestelde informatieplicht richt zich tot de accountant in zijn relatie
tot de toezichthoudende autoriteiten. Het toerekenbaar nalaten van een melding
is een handelen in strijd met een rechtsplicht. Deze rechtsplicht is in het leven
geroepen om het toezicht te versterken en strekt niet in de eerste plaats ter
bescherming van de belangen van individuele clienten van financiele
instellingen. Voor dezen vloeien daaruit dus niet zonder meer aan-
sprakelijkheids- en verhaalsmogelijkheden voort. Het voorgaande neemt
evenwel niet weg dat het toerekenbaar nalaten van een melding door de
accountant een element kan vormen in een mogelijke aansprakelijkstelling van
de accountant wegens een onrechtmatige daad jegens gedupeerden. Ook zal
de accountant in geval van het toerekenbaar nalaten van een melding
tuchtrechtelijkdoorde brancheorganisaties van accountants ter verantwoording

·311kunnen worden geroepen.

De passieve informatieplicht van de externe accountant die wel voor accountants
van beleggingsinstellingen geldt (zie hoofdstuk 2 § 3.7) is (nog) niet van toepassing
op de externe accountant van een effecteninstelling. Het voornemen bestaat om
deze ook met betrekking tot effecteninstellingen in te voeren. 312

7                      Regels voor van vergunningplicht uitgezonderde effecteninstellingen

Hoewel kredietinstellingen en financiele instellingen die ingevolge artikel 52 Wtk
1992 zijn ingeschreven in het Wtk-register alsmede effecteninstellingen uit een
andere EU/EER-staat jegens wie geen maatregel als bedoeld in artikel 8 lid  1  Wte
1995 van toepassing is, uitgezonderd zijn van de vergunningplicht (zie § 3.1.1 en
§ 3.1.3), zijn zij wel onderworpen aan een aantal regels die ook voor vergunning-
houders gelden:13 In het Bte 1995 wordt een onderscheid gemaakt tussen
1       in Nederland gevestigde kredietinstellingen, onder toezicht van DNB staande

financiele instellingen en bijkantoren van niet in de EU/EER gevestigde
kredietinstellingen (kortom: instellingen die van DNB een Wtk-vergunning
hebben verkregen); en

1  in een andere EU/EER-staat gevestigde kredietinstellingen. financiele
instellingen en effecteninstellingen die de notificatieprocedure op grond van
de Wtk 1992 respectievelijk de Wte 1995 hebben doorlopen
(kortom: instellingen die op grond van hun bank- respectievelijk effectenver-

gunning verleend in een andere EU/EER-staat in Nederland effectendiensten

mogen verrichten).

311 Kante,·stukken //  1995- 1996,24 600, nr. 5. p. 8.

312 Zie Kaine,·stukken 11 1995- 1996.24843, nr. 1, p. 10.
313 Artikel 1 I lid 4 Wte 1995.
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Op de eerste categorie instellingen zijn alle 'effectentypische' voorschriften van
toepassing.314 Concreet houdt dit allereerst in dat de regels inzake bedrijfsvoering
(organisatiestructuur, vermogensscheiding en administratieve organisatie en interne

.315

316 011  te

controle, van toepassing zijn en dat voorgenomen wijzigingen vooraf ter
(stilzwijgende) goedkeuring aan de STE gemeld moeten worden.
voorkomen dat er een ongewenste overlap ontstaat tussen de door de STE gestelde
nadere regels en de door DNB op grond van de Wtk 1992 gestelde regels inzake
de bedrijfsvoering, bepaalt artikel 34 lid 2 Bte 1995 dat de STE bij het opstellen
van voorschriften overleg pleegt met DNB.317 Met deze 'opdracht' tot overleg is
uiteraard bedoeld dat ook daadwerkelijk voorkomen wordt dat kredietinstellingen
niet aan twee - in het ergste geval verschillende - regelingen met betrekking tot
dezelfde materie, gebonden zijn.318 Daarnaast gelden de regels over de informatie-

319plicht ten aanzien van de toepasselijkheid en inhoud van een garantieregeling
en de regels inzake het rapporteren en bewaren van transactiegegevens in
beursgenoteerde effecten.32(, Bovendien zijn de gedragsregels en de daarop van
toepassing zijnde uitzonderingen voor de interprofessionele handel32' van
toepassing.

Op de tweede categorie instellingen zijn alleen de gedragsregels van toepassing
terzake waarvan de STE ingevolge de richtlijn beleggingsdiensten de bevoegde
autoriteit is.322 Enkele van de gedragsregels zijn niet van toepassing op effectenin

314       Artikelen 33 tot en met 42 Bte  1995 en via de verwijzing in artikel 42 Bte 1995 tevens de artikelen
27 en  32  Bte  1995. Dit laatste artikel  is door de wijziging van het Bte  1995 op 18 december
1996 (Staatsblad 1996/604) niet meer relevant.

315 Zie § 4.4 tot en met § 4.4.3.2.

316 Artikel 34 Bte 1995.

317     Zieook de toelichtingbij artikel 34 lid 2 Bte 1995 (Staatsblad 1998/515, p. 7/8).
318 Zo heeft zowel DNB (voor kredietinstellingen) als de STE (voor effecteninstellingen) voorschriften

opgesteld met betrekking tot privd-beleggingstransacties (zie § 4.4.1.2). Deze voorschriften zijn nog
niet met elkaar in overeenstemming gebracht.

319   Artikel 42 joartikel 27 Bte 1995 (zie§6.3).
320    Artikel 40 Bte 1995, uitgewerkt in artikel 44 NR 99 (zie § 6.4).
321 Artikelen 35 tot en met 39 Bte 1995 (zie § 6.2.1 Um § 6.2.8 alsmede § 6.2).

322      Zie de artikelen  11  en  13 van de richtlijn beleggingsdiensten waarin bepaald is dat de staat van
ontvangst gedragsregels (artikel  11) en reclameregels (artikel  13) mag stellen.  Dit is terug te
vinden  in de artikelen 43  en 44  Bte  1995, die verwijzen  naar de artikelen  35  tot en  met  39  Bte
1995 die op hun beurt in de NR 99 in § 8 'Gedragsregels' uitgewerkt zijn, hoewel. zoals al in
§ 6.2 is opgemerkt, niet altijd duidelijk is welke van de in de NR 99 opgenomen gedragsregels
een uitwerking zijn van welke normen of bepalingen van het Bte 1995. Opgemerkt zij dat de
bevoegdheid van de STE om gedragsregels op te leggen aan Europees paspoorthouders weliswaar
geregeld is in artikel 11 van de richtlijn beleggingsdiensten, maar dat voor de inhoud van die
regels ook bepalend is het 'algemeen belang' -beginsel (alleen regels van algemeen belang kunnen
het vrij verrichten van diensten en het recht van vrije vestiging beperken of belemmeren (artikelen
59 en 60 van het Verdrag). De 'algemeen belang'-uitzondering is gerechtvaardigd indien de
regels (1) geen betrekking hebben op reeds geharmoniseerde wetgeving, (2) geen duplicering
is van reeds in de staat van ontvangst geldende wetten/regels, (3) zonder discriminatie van
toepassing zijn, (4) noodzakelijk zijn teneinde de desbetreffende belangen te beschermen en
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stellingen die grensoverschrijdend (dat wil zeggen zonder een bijkantoor in
Nederland) effectendiensten aanbieden of verrichten in Nederland. Het betreft
het door de instelling uit te oefenen toezicht op de naleving van de maatregelen

ter vermijding van belangencontlicten (§ 6.2.1 jo 4.4.1), de inlichtingenplicht bij
het aantrekken van medewerkers (§ 6.2.2), de plicht tot registratie en melding van

overtredingen (§ 6.2.5.4) en het verbod tot het onderhouden van zakelijke of
financiele relaties met niet in het Wte-register ingeschreven instellingen (§ 6.2.1).323

Heeft de effecteninstelling wel een bijkantoor in Nederland dan gelden deze
uitzonderingen niet. Opmerkelijk is dat een dergelijke effecteninstelling wel toezicht

moet uitoefenen op de naleving van de maatregelen ter vermijding van belangencon-
flicten (§ 6.2.1 jo 4.4.1), terwijl de verplichting tot het opleggen van die maatregelen

niet tot de onderhavige categorie instellingen is gericht.324 De staat van herkomst
is immers belast met het stellen van regels inzake onder meer de organisatiestructuur
en met het toezicht op de naleving daarvan.325 Weliswaar is in de richtlijn
beleggingsdiensten tevens bepaald dat bij de oprichting van een bijkantoor de
gevolgde wijze van organisatie niet mag indruisen tegen de door de staat van

ontvangst voorgeschreven gedragsregels inzake belangenconflicten, maar dat
betekent mijns inziens niet dat de door de staat van ontvangst gestelde regels inzake

organisatiestructuur integraal van toepassing zijn. Artikel 43 lid 3 NR 99 bepaalt
dan ook terecht dat de artikelen 4 t/m 24 NR 99 niet van toepassing zijn op de
Europees paspoorthouders, maar bepaalt mijns inziens ten onrechte dat de
effecteninstelling in kwestie ook toezicht houdt op de naleving van die regels. Het
oplegging van die laatste verplichting lijkt mij ook te behoren tot de competentie
van de toezichthouder van de staat van herkomst. Effecteninstellingen met een

Europees paspoort die grensoverschrijdend (al dan niet zonder bijkantoor in
Nederland) effectendiensten in Nederland aanbieden of verrichten, kunnen naar
mijn mening niet via de gedragsregels verplicht worden toezicht te houden op de

naleving van in de NR 99 neergelegde maatregelen die zij niet verplicht zijn te
treffen, ook al zijn zij in het land van herkomst wel aan soortgelijke maatregelen

gebonden.

(5)  proportioneel  zijn  voor de bescherming  van de belangen in kwestie (zie onder meer G.
Ferrarini, Towards a European Law of Investment Services and Institutions, Common Market
La# Rm,iew·. 1994. p. 1299).

323     Artikel 43 lid 4 jo artikelen 39 tot en met 42 NR 99.
324 Zie artikel 43 lid 3 NR 99.

325 Zie artikel 10 vijfde gedachtenstreepje richtlijn beleggingsdiensten.
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8 Gekwalificeerde deelnemingen

De  Wte 1995 bevat een aantal regels voor houders  van een gekwalificeerde
deelneming. Over de ontstaansgeschiedenis en de inhoud van het begrip gekwalifi-
ceerde deelneming is al in hoofdstuk 1 §9 ingegaan. In deze paragraaf komen de
regels zelf aan de orde.

Een gekwalificeerde deelneming in een effecteninstelling aan wie door de
STE een vergunning is verleend, mag alleen verkregen, gehouden of vergroot
worden, nadat de STE desgevraagd een verklaring van geen bezwaar (vvgb)
verleend heeft. Datzelfde geldt voor het in een vergunninghoudende effecteninstel-
ling uitoefenen van enige aan een dergelijke deelneming verbonden zeggenschap.

326

Onder 'enige zeggenschap' wordt verstaan Edn of meer stemmen.317 Het verbod
tot het houden, verkrijgen of vergroten van een gekwalificeerde deelneming in
een effecteninstelling zonder de vereiste vvgb is een van de weinige verboden in
de financiele toezichtswetgeving die behalve strafrechtelijk ook expliciet
civielrechtelijk gesanctioneerd is (zie hoofdstuk 6 § 2.2).

Voor het vergroten van een deelneming zijn niet de in de richtlijn beleggings-
diensten genoemde drempels overgenomen, omdat het van belang geacht wordt

'een goed zicht te hebben op al degenen die ingevolge een gekwalificeerde
deelneming zeggenschap (..) kunnen uitoefenen alsmede op de omvang van
de zeggenschap die zij kunnen uitoefenen. Achtergrond is dat verschuivingen
die niet leiden tot overschrijdingen van de drempels en die ingevolge de richtlijn
niet behoeven te worden gemeld toch tot wezenlijke veranderingen in de
relatieve zeggenschapsverhoudingen kunnen leiden. ,328

Niet expliciet is aangegeven of een vergroting alleen dan een vvgb behoeft indien
de vergroting een gevolg is van een handeling van de houder van een vvgb, zoals
dat in beginsel het geval is bij de meldingsplicht van zeggenschap ingevolge de
Wmz 1996.329 Gelet op de reden om voor iedere vergroting een nieuwe vvgb te
eisen lijkt het niet uitgesloten dat de bepaling ook ziet op situaties waarin de
gekwalificeerde deelneming vergroot wordt anders dan door een handeling van
de houder. Een voorbeeld hiervan is het geval dat een houder via een andere
rechtspersoon een gekwalificeerde deelneming heeft en die rechtspersoon zijn
deelneming vergroot.330 De houder van een gekwalificeerde deelneming is
vervolgens verplicht de toezichthouder in kennis te stellen van zodanige wijziging

326 Artikel 16 lid 1 Wte 1995.

327 Kamerstukken II 1991-1992,22 665, nr. 3, p. 58.
328 Kamerstukken 11

1991-1992,22 665. nr. 3. p. 30/31 en 22 665, nr. 6, p. 31.
329    Kamerstukken il 1995-1996, 24 626, nr. 6, p. 3. Zie ook hoofdstuk 2 § 2.4.1.3.
330    Laatstgenoemde moet in ieder geval een nieuwe vvgb aanvragen.
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in zijn deelneming dat de omvang daarvan daalt onder de 5%, 10%, 20%, 33%,
50% of dat de effecteninstelling ophoudt een dochtermaatschappij te zijn.331 Deze

kennisgeving is, blijkens de toelichting bij de Wte 1995, niet vereist indien de

deelneming onder een van deze drempels daalt door het enkele feit dat het totale
aantal uitstaande aandelen of het totale aantal stemrechten toeneemt, bijvoorbeeld
als gevolg van een emissie.332 Daarnaast rust op de instelling zelf de plicht aan
de toezichthouder gegevens omtrent gekwalificeerde deelnemingen te verschaffen. 333

8.1 Uitzonderingen

Een vvgb op grond van de Wte  1995  is niet vereist indien reeds een vvgb op grond
van  de  Wtk  1992 is verleend.  Dit  doet  zich voor indien de gekwalificeerde
deelneming in de effecteninstelling gehouden wordt door of via een kredietinstelling
aan welke door DNB een vergunning is verleend (verticaal).334 De deelneming
alsmede de omvang moeten wel aan de STE gemeld worden. Het mijns inziens

belangrijke gevolg van de uitzondering is dat in dergelijke situaties het primaat
bij de minister van financien/DNB335 ligt. Op de toelichting bij de uitzondering
waarin niet expliciet op dit gevolg gewezen wordt, valt het een en ander af te dingen.
In de memorie van toelichting wordt namelijk gesteld dat de toetsingscriteria van
de Wte 1995 overeenkomen met die van  de Wtk  1992. De criteria aan de hand
waarvan een gekwalificeerde deelneming in een kredietinstelling wordt getoetst
zijn dat de handeling
(a)     zou (kunnen) leiden tot een invloed op de kredietinstelling die in strijd is met

een gezond bankbeleid;
(b)    ertoe zou (kunnen) leiden dat de kredietinstelling tot een groep gaat behoren

waarbinnen de formele of feitelijke zeggenschapsstructuur dermate ondoor-

zichtig is dat deze een belemmering zou vormen voor het adequaat uitoefenen

van toezicht door DNB; of
336

(c)      zou (kunnen) leiden tot een ongewenste ontwikkeling van het kredietwezen.

Alleen het onder (a) genoemde criterium komt overeen  met die in de Wte  1995.
Het onder (b) genoemde criterium is geen expliciet in de Wte 1995 opgenomen

331 Artikel 16 1id 11 Wte 1995.

332 PG Wte 1995, 1996, p. 272.

333 Artikel 16 lid 12 Wte 1995.

334      In een dergelijke situatie kan sprake zijn van twee vvgb's: den op grond van artikel 24 Wtk  1992

(gekwalificeerde deelneming in een kredietinstelling) en den op grond van artikel 23 Wtk  1992 (een
kredietinstelling behoeft een vvgb voor het houden, verwerven of vergroten van een gekwalificeerde
deelneming in een andere onderneming of instelling indien de deelneming  10% of me,3r bedraagt).

335    Een vvgb wordt bij DNB aangevraagd. In beginsel beslist de minister van financien na DNB gehoord
te hebben. In bepaalde gevallen mag DNB zelf beslissen (zie artikel 26 Wtk 1992).

336 Zie artikel 24 lid  1  sub b Um d Wtk  1992.
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weigeringsgrond in het kader van de vvgb-bepalingen. Een overeenkomstig onder
(c) genoemd criterium dat behalve op verstrengelingen tussen bankieren en
ondernemen tevens ziet op het tegengaan van ongewenste concentraties in het

337bankwezen ontbreekt eveneens  in  de  Wte  1995  (zie  over de toetsingscriteria
ex Wte 1995 hierna § 8.2).

De uitzonderingsbepaling lijkt door de woorden 'is verleend' alleen te zien
op situaties waarin een houder van een gekwalificeerde deelneming in een
kredietinstelling op een later moment via de kredietinstelling een gekwalificeerde
deelneming verkrijgt in een effecteninstelling. Niet duidelijk is of de bepaling mede
betrekking heeft op situaties waarin tengevolge van het verkrijgen van een
gekwalificeerde deelneming in een kredietinstelling tegelijkertijd een gekwalifi-
ceerde deelneming verkregen wordt in een effecteninstelling en door de minister

van financien/DNB derhalve nog geen vvgb is verleend. Gelet op de zwaardere
toetsing op grond van de Wtk 1992 mag mijns inziens aangenomen worden dat
ook in dergelijke situaties het primaat bij de minister van financien/DNB ligt.
Weliswaar bepalen zowel de Wte  1995 als de Wtk  1992 dat de STE en DNB  met
elkaar samenwerken indien sprake is van een groep waartoe zowel een effecten-
als een kredietinstelling behoort,338 maar in casu gaat het om de vraag wie - de
minister van financien/DNB of de STE - uiteindelijk de vvgb verleent. De
uitzondering ziet niet op het geval dat een houder van een vvgb in een
vergunninghoudende kredietinstelling tevens een gekwalificeerde deelneming in
een effecteninstelling verkrijgt anders dan via de kredietinstelling (horizontaab.
Een andere vraag is hoe de situatie is indien een kredietinstelling een gekwalificeer-
de deelneming verwerft in een vergunninghoudende effecteninstelling die lager
is dan 10%. Alleen het verwerven van gekwalificeerde deelnemingen  van  10%
of meer door een kredietinstelling in een andere onderneming of instelling is
onderworpen aan een vvgb op grond van de Wtk 1992.339 Gekwalificeerde
deelnemingen tussen  de  5  en 10 procent  door een kredietinstelling  in  een
effecteninstelling zullen dan ook onderworpen zijn aan toetsing door de STE. Wordt
de deelneming vergroot naar  10%  of meer of betreft het van aanvang aan  een

337 Zie onder meer Kamerstukken U 1975- 1976.11  068, nr. 9, p.  9-13 en Kamerstukken // 1991 -1992,
22 665, nr. 9, p.  15/16. Zie in dit verband ook de brief van de ministers van financien en economische
zaken van 10 december 1999 over de na I januari 2000 mogelijke samenloop van de mededingingstoets
door de NMa op grond van de Mededingingswet met de toets door de minister van financien in het
kader van het vvgb-systeem (Kamerstukken //, 1999-2000,26 965, nr.  1) aismede het naar aanleiding
daarvan gesloten Protocol tussen DNB, VK en NMa.

338 Zie artikel 34 Wte 1995 respectievelijk artikel 68 Wtk 1992 alsmede hoofdstuk 5 § 5.9. Terzijde zij
opgemerkt dat het vvgb-systeem met betrekking tot effecteninstellingen waarbij niet de minister van
financien maar de STE een vvgb verleent. van latere datum is dan de samenwerkingsbepalingen.
Bij de samenwerkingsbepalingen is mijns inziens uitgegaan van nevenschikking zoals bij het vvgb-
systeem in de Wtk  1992 en de Wtv  1993.  Niet DNB of de Verzekeringskamer verleent de vvgb, maar
de minister van financien. DNB en de Verzekeringskamer hebben 'slechts' een adviserende functie.

339 Artikel 23 lid I sub b Wtk 1992.
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gekwalificeerde deelneming van  10% of meer, dan lijkt mij dat ook in die situaties
niet de STE maar de minister van financien/DNB exclusief bevoegd zijn.

8.2   Toetsingscriteria voor verlenen vvgb

Een vvgb wordt niet verleend indien de STE van oordeel is dat de deelneming zou
(kunnen) leiden tot een invloed op de betrokken effecteninstelling die in strijd is
met een gezonde of prudente bedrijfsvoering van die instelling.340 Voor de
beoordeling of dit het geval is, worden twee criteria gehanteerd. Allereerst wordt

gekeken naar de eventuele onderlinge financiele relaties tussen de houder van een

gekwalificeerde deelneming en de effecteninstelling, de kapitalisatie van de houder
in verhouding tot de kapitalisatie van zijn deelnemingen en de bijzondere risico's
waaraan de houder op grond van zijn activiteiten is onderworpen. Criterium bij
die beoordeling is derhalve de mogelijke invloed op de financiele soliditeit van
de effecteninstelling. Ten behoeve van deze beoordeling moeten dan ook behalve
een organogram diverse financiele gegevens verstrekt worden.34' Ten tweede wordt

de persoon van de houder of, indien de houder een rechtspersoon is, worden de
bestuurders van die rechtspersoon beoordeeld. Indien de houder op grond van de
gekwalificeerde deelneming daadwerkelijk invloed kan uitoefenen op de
bedrijfsvoering van de effecteninstelling, wordt hij respectievelijk het bestuur
behalve op betrouwbaarheid tevens getoetst op deskundigheid. Bepalend bij deze

toetsing is of op grond van de deelneming gevaar bestaat dat zal worden gehandeld
in  strijd  met de doelstellingen  van  de Wte 1995.342  Bij de beoordeling wordt

rekening gehouden met de mate en soort van invloed van de houder van een

gekwalificeerde deelneming op de onder toezicht staande instelling.
Naar aanleiding van een vordering tot levering van 35% van de aandelen in

een vergunninghoudende effecteninstelling 'zodra daartoe door eiseressen een

verklaring  van geen bezwaar op  de  voet van artikel  16  lid  1  en  4 Wte  1995  is

verkregen' heeft de rechtbank Utrecht zich onder meer uitgesproken over de vraag
of de - gevorderde - deelneming zou kunnen leiden tot een invloed op de betrokken

effecteninstelling die in strijd is met een gezonde en prudente bedrijfsvoering van
de effecteninstelling.343 Volgens de rechtbank hebben eiseressen de vordering

afhankelijk gemaakt van een voorwaarde waarvan zij zelfde vervulling onmogelijk
hebben gemaakt doordat

340 Artikel  16 lid 4 Wte 1995.

341 Zie de standaard-vragenlijsten die door de STE gehanteerd worden.

342 PG Wte j995. 1996, p. 271/272 alsmede artikel  11  Bte 1995 en bijbehorende toelichting

343     Uitspraak rechtbank Utrecht van 14 juli 1999, NJ kort, 1999, p. 127-140.
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'zij voormelde bepalingen met voeten hebben getreden. Indien [eiseressen]
het samenstel van de artikelen  16 lid  1  en  lid 4 Wte, te interpreteren  con form
artikel 9 van de Richtlijn, nageleefd zouden hebben, dan zouden zij, zodra zij
het voornemen hadden om een deelneming van 5% of meer (..) te verwerven,
de STE van dat voornemen vooraf in kennis hebben gesteld. De STE zou zich
alsdan in een pril stadium hebben kunnen vergewissen van de geschiktheid
van [eiseressen] voor het grootaandeelhouderschap (..), waarbij de S'IE de vraag
onder ogen had moeten zien of het grootaandeelhouderschap van [eiseressen]
een gezonde en prudente bedrijfsvoering van [de effecteninstelling] niet in
gevaar zou brengen.'

Naar het oordeel van de rechtbank is het duidelijk dat de STE aan eiseressen geen
vvgb zal verlenen. Dit leidt de rechtbank af uit de 'gedragingen van eiseressen
in het kader van hun pogingen om een gekwalificeerde deelneming te krijgen'.
Deze gedragingen kwamen er in de visie van de rechtbank op neer dat zij de
financiele waarborgen (met name de eisen omtrent het vereiste mimimumkapitaal)
waaraan de effecteninstelling op grond van de Wte  1995 moet voldoen (zie § 4.2)
en het eigen vennootschappelijk belang om als effecteninstelling te allen tijde te
kunnen voldoen aan de door de STE gestelde eisen inzake liquiditeit, solvabiliteit
en continuYteit ondergeschikt hebben gemaakt aan de eigen financiele belangen.
Bovendien hebben zij, aldus de rechtbank, de STE misleid omtrent het eigen
vermogen van de effecteninstelling.

'Door (..) stortingen (..) te verrichten heeft [eiseres] tegenoverde STIE de schijn
gewekt dat deze bedragen zonder meer deel uitmaakten van het eigen vermogen
van [de effecteninstelling], een voorstelling van zaken die in strijd is met de
feiten: door de blokkeringen, en daarvan bleek niet uit de dagafschriften, het
inbrengen in een compensabel stelsel en het beding dat het bedrag geen deel
ging uitmaken van het vermogen van [de effecteninstelling], zijn deze bedragen
in werkelijkheid niet ter vrije beschikking van [de effecteninstelling] gekomen.
Indien de STE (..) van de ware toedracht op de hoogte geweest zou zijn, had
zij de vergunning van [de effecteninstelling] nimmer uitgebreid. [Eiseressen]
hebben de STE misleid en daardoor leveren zij een gevaar op voor een gezonde
of prudente bedrijfsvoering van [de effecteninstelling].'

Met andere woorden, de aspirant-aandeelhouders hebben door de wijze waarop
zij hun doel trachtten te verwezenlijken zelf een weigeringsgrond voor de vvgb
geschapen. Twee punten vallen in deze uitspraak op. Allereerst het tijdstip waarop
volgens de rechtbank een vvgb aangevraagd moet worden. In casu betrof het een
voorgenomen deelneming in de effecteninstelling die de activiteiten van een in
opspraak geraakte effecteninstelling had overgenomen. De rechtbank overwoog
dat het juist in die situatie voor de aspirant-aandeelhouders duidelijk geweest moet
zijn dat kennisgeving vooraf (dat wil volgens de rechtbank zeggen op het moment
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dat het voornemen bestaat) dringend geboden was. Dat een vvgb vooraf aangevraagd
moet worden is duidelijk. Immers zowel het verwerven als het houden van een

gekwalificeerde deelneming is verboden zonder vvgb. Echter, noch uit de wettekst
noch uit de wetsgeschiedenis blijkt mijns inziens dat de verklaring al aangevraagd
moet worden op het moment dat het enkele voornemen ontstaat.344 Ten tweede
dat de rechtbank eigener beweging op de stoel van de STE gaat zitten en daarmee

in feite de STE, mocht eiseres in kwestie een vvgb aanvragen, de 'wind uit de
zeilen' heeft genomen. Was wel een vvgb aangevraagd doch geweigerd, dan had
eiseres in beroep kunnen gaan en zou een marginale toetsing door de administratief
rechter plaatsgevonden hebben. Bovendien lijkt de rechtbank geen rekening
gehouden te hebben dat de STE niet alleen de mogelijkheid heeft een vvgb te
verlenen onder gelijktijdige oplegging van of meerdere voorschriften (zie § 8.3),
maar ook kan volstaan met het verlenen van een vvgb voor uitsluitend de
kapitaaldeelneming en niet tevens voor het uitoefenen van de daaraan verbonden

zeggenschap.
Wanneer het nemen van een gekwalificeerde deelneming tot gevolg heeft

dat  er een groep ontstaat in  de  zin  van  de  Wte  1995,  zal  in een dergelijk geval
(impliciet) ook getoetst worden aan de doorzichtigheidsnorm en in voorkomend
geval aan de toezichtbelemmerende werking van het recht van een 'derde'-land,
ook al gelden deze normen strikt genomen alleen bij het verlenen dan wel intrekken
van een vergunning (zie § 4.7). Het zou immers vreemd zijn wanneer wel een vvgb
verleend wordt om vervolgens te concluderen dat de groep die tengevolge van de

deelneming ontstaan of uitgebreid is hetzij een ondoorzichtige zeggenschaps-
structuur heeft hetzij een groepslid heeft gekregen waarop het recht van een 'derde'-
land van toepassing is dat belemmerend werkt op het door de toezichthouder uit
te oefenen toezicht.

8.3   Beperkingen en voorschriften

Aan een vvgb kunnen beperkingen, zoals reikwijdte en tijdsduur, en voorschriften
die betrekking kunnen hebben op het periodiek verschaffen van informatie of op
de financiele soliditeit van de houder in relatie tot de financiele positie van de
effecteninstelling, worden verbonden.345 Naast deze in het individuele geval op
te leggen beperkingen of voorschriften, bevat de Wte 1995 ook de mogelijkheid
dat de STE, indien besloten wordt tot toezicht op geconsolideerde basis, algemene
regels terzake van financiele waarborgen en de te verstrekken inlichtingen opstelt
voor die houders van een vvgb die moedermaatschappij zijn van een of meer

344 Zie annotatie in JOR jaargang 5.
345 Artikel 16 lid 7 Wte 1995. Zie ook PG van  de  Wte 1995, 1996, p. 274.
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effecteninstellingen.346 Voor dergelijke houders van een vvgb zijn nog niet zodanige
regels gesteld, wel voor de onder toezicht staande effecteninstelling die deel
uitmaakt van een groep (zie § 4.2).

8.4   Verboden deelnemingen

In § 4.4.1.1 is reeds gewezen op de restricties die van toepassing zijn op
deelnemingen met betrekking tot effecteninstellingen die fungeren als hoekman.
Van belang is ook het als een gedragsregel geformuleerde en tot effecteninstellingen
gerichte verbod tot het nemen van een al dan niet rechtstreekse deelneming in het
kapitaal van een 'registerplichtige' effecteninstelling die niet in het Wte-register
staat ingeschreven (zie § 6.2.1). In specifieke situaties kan het voorkomen dat een
gekwalificeerde deelneming wordt verkregen zonder dat de houder dit beoogd heeft.
Indien een instelling een emissie van (certificaten van) aandelen in bijvoorbeeld
een topholding waarvan een effecteninstelling deel uit maakt garandeert en
vervolgens niet slaagt in een volledige plaatsing van de uitgegeven effecten, kan
afhankelijk van het niet geplaatste percentage een gekwalificeerde deelneming
verkregen worden waarvoor op dat moment (nog) geen verklaring van geen bezwaar
is verleend.347 In dergelijke situaties verdient het aanbeveling op voorhand een
verklaring van geen bezwaar aan te vragen. Overeenkomstig het beleid van DNB
inzake het verlenen van een verklaring van geen bezwaar op grond van de Wtk
1992 zou mijns inziens zonder toetsing een verklaring van geen bezwaar verleend
kunnen worden mits de voorwaarde aan de verklaring verbonden wordt dat geen
zeggenschap wordt uitgeoefend gecombineerd met de beperking dat de verklaring
een beperkte geldigheidsduur heeft. 348

9            Vergunninghouders met en zonder Europees paspoort

In beginsel functioneert een door de STE verleende vergunning tevens als Europees
paspoort, hetgeen inhoudt dat de vergunninghouder na notificatie dezelfde diensten
mag aanbieden of verrichten in een andere EU/EER-staat zonder opnieuw aldaar

346 Zie artikel  17  Wte  1995 jo artikel  45  Bte 1995 alsmede  PG  Wre  /995.  1996.  p.  54/55 en  p.  274.
347 Strikt genomen zou al bij het sluiten van de overeenkomst waarbij de emissie gegarandeerd wordt

een verklaring van geen bezwaar aangevraagd moeten worden, omdat op dat moment een
(voorwaardelijke) verplichting ontstaat tot het nemen van de effecten die niet geplaatst zullen
worden. Die verplichting kan zonder vvgb niet nagekomen worden, althans niet zonder overtreding
van artikel  16 lid  1  Wte 1995 respectievelijk artikel  23  Wtk 1992. Echter. op dat moment is
niet bekend of en zo ja welk percentage niet geplaatst zal worden.

348 Zie hiervoor § 8.3 alsmede hoofdstuk 2 § 2.5.1.5 noot 270.
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een vergunning te hoeven aan te vragen. In de richtlijn beleggingsdiensten komt
dit in onderstaande overwegingen tot uiting:

'Overwegende dat de ondernemingen die door deze richtlijn bestreken

beleggingsdiensten verrichten, aan een door de Lid-Staat van herkomst van
de beleggingsonderneming afgegeven vergunning onderworpen moeten zijn
ter bescherming van de beleggers en de stabiliteit van het financieel stelsel;
Overwegende dat met de richtlijn wordt beoogd alleen de wezenlijke.
noodzakelijke en voldoende harmonisatie tot stand te brengen om te komen
tot een wederzijdse erkenning van de vergunningen en van de stelsels van
prudentieel toezicht, waardoor 66n en dezelfde vergunning voor de gehele
Gemeenschap geldig is en waarbij het beginsel geldt dat het toezicht wordt
uitgeoefend door de Lid-Staat van herkomst; dat beleggingsondernemingen
waaraan in hun Lid-Staat van herkomst vergunning is verleend, op grond van
de wederzijdse erkenning alle door hun vergunning bestreken en onder deze
richtlijn vallende werkzaamheden, of een deel daarvan, in de gehele Gemeen-

schap mogen uitoefenen door vestiging van een bijkantoor of door middel van
,349het verrichten van diensten;

Op dit beginsel zijn enkele uitzonderingen. Het gaat om (1) vergunninghouders
die niet voldoen aan alle vergunningvereisten, (2) vergunninghouders die niet onder
de richtlijn beleggingsdiensten vallen en (3) vergunninghoudende bijkantoren in
Nederland van buiten de EU/EER gevestigde effecteninstellingen. Zoals in § 4
is aangegeven bestaat de mogelijkheid dat de STE een vergunning verleent ondanks
het feit dat niet voldaan wordt aan alle vergunningvereisten. Voorwaarde voor een
dergelijke vergunningverlening is dat aangetoond wordt dat redelijkerwijs niet
volledig aan de gestelde regels voldaan kan worden en dat de doeleinden die de
Wte 1995 beoogt te bereiken anderszins voldoende zijn bereikt.350 Wordt niet aan
de minimumvereisten van de richtlijn beleggingsdiensten voldaan en desondanks
een vergunning verkregen, dan zal een dergelijke vergunning niet kunnen
functioneren als een Europees paspoort. Datzelfde geldt indien 'ontheffing' verleend
is van een of meer van de regels voor vergunninghouders,351 tenzij het regels zijn
die niet voortkomen uit de richtlijn beleggingsdiensten. Van een Europees paspoort
is evenmin sprake indien het gaat om effectendiensten die niet door de richtlijn
beleggingsdiensten bestreken worden. Een goed voorbeeld hiervan is het verrichten
van effectendiensten met betrekking tot goederentermijncontracten. Aangezien
goederentermijncontracten effecten  zijn  in  de  zin  van  de  Wte  1995  is  voor het
beroeps- of bedrijfsmatig bemiddelen in of beheren van dergelijke contracten een

349 Richilijn 93/22/EEG (vindplaats: zie hoofdstuk 1 noot 42).
350 Artikel 7 lid 6 Wte  1995.

351 Zie artikel  11  lid 3  Wte  1995 en  § 6.
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vergunning vereist. De richtlijn beleggingsdiensten heeft echter geen betrekking
op grensoverschrijdende dienstverlening in goederentermijncontracten. Dit betekent
derhalve dat een vergunninghoudende goederentermijnhandelaar niet over een
Europees paspoort in de zin van de richtlijn beleggingsdiensten beschikt.352 De
derde categorie effecteninstellingen die niet van een Europees paspoort kunnen

profiteren zijn bijkantoren in Nederland van effecteninstellingen die niet gevestigd
zijn in een EU/EER-staat.353 Een dergelijk bijkantoor heeft een vergunning nodig
die zich uitsluitend uitstrekt tot de door het bijkantoor in Nederland te verrichten
effectendiensten die bij de vergunningaanvraag door de buitenlandse effecteninstel-

ling zijn opgegeven (zie § 5). De buitenlandse effecteninstelling mag deze
werkzaamheden niet rechtstreeks (vanuit haar buitenlandse (niet in een EU/EER-
staat gelegen) hoofdvestiging) in Nederland verrichten, tenzij hiervoor uitdrukkelijk

een vergunning is verkregen.

10 NotificatieprocedurevoorvergunninghoudersmetEuropees paspoort

De notificatieprocedure voor effecteninstellingen uit een andere EU/EER-staat
is reeds beschreven in § 3.1.3. Voor een in Nederland gevestigde effecteninstelling
die van de STE een vergunning heeft verkregen en die voornemens is om in een
andere EU/EER-staat effectendiensten te verrichten, geldt een soortgelijke
procedure.354 Wanneer een Nederlandse effecteninstelling door middel van een

bijkantoor in een andere EU/EER-staat effectendiensten wil verrichten, moet vooraf

een aanvraag bij de STE ingediend worden. De aanvraag vermeldt de staat waar

de effecteninstelling een bijkantoor wil vestigen, een programma van werkzaamhe-

den, de organisatiestructuur en het adres van het bijkantoor alsmede de identiteit
van de personen die het dagelijks beleid van het bijkantoor bepalen. Vervolgens
deelt de STE binnen drie maanden na ontvangst van de aanvraag deze gegevens
alsmede gegevens omtrent de toepasselijkheid van een garantieregeling op de
verplichtingen van het bijkantoor (zie § 6.3) mee aan de toezichthoudende autoriteit
van de staat van ontvangst. Deze mededeling blijft in twee situaties achterwege:

352       Uit de parlementaire geschiedenis van de Wte 1995 blijkt dat Nederland tevergeefs gepleit heeft
vooruitbreiding van het toepassingsgebied van de richtlijn beleggingsdiensten tot effectendiensten
in goederentermijntransacties (Kamerstukken 11, 1994-1995. 23 874, nr. 12, p. 14). Zie ook
Kamerstukken II 1997-1998,25 830, nr. 2, p. 14 en Kamerstukken li 1997-1998,25 830, nr.
4, p. 6. waar melding gemaakt wordt van een eerste aanzet die zou moeten leiden tot uitbreiding
van de richtlijn beleggingsdiensten met goederentermijncontracten.

353 Zie ook PG Wte 1995, 1996, p. 23 noot 25.

354 Artikelen 13 en 14 Wte 1995.
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1       de STE is van oordeel dat de effecteninstelling - gelet op de werkzaamheden
die door middel van het bijkantoor verricht zullen worden - redelijkerwijs
niet zal kunnen voldoen aan de op haar van toepassing zijnde regels; of

2       de effecteninstelling valt niet onder de reikwijdte van de richtlijn beleggings-
diensten (zie § 9).

De mededeling of het achterwege blijven van de mededeling wordt binnen drie
maanden na ontvangst van de aanvraag aan de effecteninstelling bekendgemaakt.
De effecteninstelling mag pas met de werkzaamheden beginnen nadat zij van de
toezichthoudende autoriteit van het land van ontvangst een mededeling daartoe
heeft ontvangen of indien deze mededeling uitblijft, nadat twee maanden zijn

verstreken na ontvangst van de hiervoor vermelde mededeling van de STE. Wanneer

wijzigingen in de bij de notificatie opgegeven gegevens zullen plaatsvinden of de
effecteninstelling van plan is de werkzaamheden van het bijkantoor te staken, moet
tenminste een maand tevoren zowel aan de STE als aan de toezichthoudende
autoriteit van het land waar het bijkantoor is gevestigd schriftelijk opgave gedaan
worden.

Wanneer een in Nederland gevestigde effecteninstelling zonder bijkantoor
in een andere EU/EER-staat effectendiensten wil verrichten, kan volstaan worden
met het indienen van een aanvraag bij de STE waarin vermeld staan de staat waar
en de werkzaamheden die verricht zullen worden. Binnen een maand deelt de STE
aan de toezichthoudende autoriteit van de staat van ontvangst mee welke
werkzaamheden de effecteninstelling zal gaan verrichten, tenzij de effecteninstelling
niet onder de reikwijdte van de richtlijn beleggingsdiensten valt (zie § 9). Deze
mededeling wordt aan de effecteninstelling bekendgemaakt. Pas op dat moment

mag de effecteninstelling met haar grensoverschrijdende dienstverrichting beginnen.
Ook hier geldt de verplichting dat de STE en de toezichthoudende autoriteit van
de staat van ontvangst tenminste een maand tevoren schriftelijk in kennis gesteld
worden van wijzigingen in de opgegeven gegevens of van het voornemen tot

beeindiging van de grensoverschrijdende dienstverrichting.
Het in de richtlijn beleggingsdiensten neergelegde beginsel van wederzijdse

erkenning van vergunning- en toezichtsstelsels binnen de EU/EER betekent dat
het toezicht wordt uitgeoefend door de toezichthouder van het land van herkomst
die ook de vergunning heeft verleend. In de lid-staat van ontvangst is de instelling
onderworpen aan de aldaar geldende gedragsregels waarop toezicht uitgeoefend
wordt door de toezichthouder van het land van ontvangst (zie ook § 7). Met het
oog op de taakverdeling tussen de toezichthouders van de staat van herkomst en
de   staat van ontvangst bevat  de  Wte 1995 bepalingen   voor een onderlinge
samenwerking tussen deze toezichthouders (zie hoofdstuk 5 § 5.9.2).
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HOOFDSTUK 4

Enkele specifieke regelingen

1           Inleiding

In de voorgaande hoofdstukken is weergegeven welke effectenrechtelijke regels
van toepassing zijn op aanbieders van effecten en op effecteninstellingen.
Afhankelijk van de vraag (1) of de effecten spaarbewijzen zijn, (2) of de door
middel van de effecten aangetrokken gelden opvorderbaar zijn en zo ja, hoe deze
gelden worden besteed, (3) hoe de effecten aangeboden worden en (4) hoe en tussen
wie de financiele afwikkeling plaatsvindt, kunnen nog andere regels van toepassing

zijn. In de volgende paragrafen wordt hierop ingegaan.

2            Wet inzake spaarbewijzen

Teneinde fiscale fraude met spaarbewijzen te bestrijden is de Wet inzake
spaarbewijzen (Wis) ontstaan: Spaarbewijzen in de zin van de Wis zijn waardepa-

pieren aan toonder die een nominale vordering op de uitgevende instelling inhouden
en waarbij de rente niet gedurende de looptijd opeisbaar wordt (zogenaamde zero-
coupon).2 De Wis voorziet in een regeling tussen DNB en de representatieve
organisaties van het bankwezen 'omtrent de uitgifte, de verhandeling en de
uitbetaling tegen inlevering van spaarbewijzen', welke regeling door de minister
van financien algemeen verbindend verklaard kan worden.3

Op  1 1  maart  1987 zijn twee overeenkomsten tussen DNB en de representatieve
organisaties algemeen verbindend verklaard: de Overeenkomst van  11  mei  1981
en de Overeenkomst van 2 februari 1987.4 Zolang deze overeenkomsten of een
soortgelijke overeenkomst van kracht zijn, is de overdracht en aanvaarding van
spaarbewijzen verboden, tenzij zij geschieden door:

-        particulieren die niet in de uitoefening van hun beroep of bedrijf handelen;
of

1      Zie over de ontstaansgeschiedenis en effectiviteit van de Wis: D.R. Doorenbos, Financieet
strafrecht. Serie Monografieen vanwegehet Vander Heijden-Instituut, deel 40, Kluwer, Deventer,
1992, p. 137-151.

2      Artikel 1 sub a Wis.
3      Artikel 2 Wis.
4           Besluit van  11  maart  1987 tot algemeen verbindend verklaring van de Overeenkomsten  van  11

mei 1981 en van 2 februari 1987 (Staaisblad 1987, nr. 129).
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-          tussenkomst van een lid van de VvdES of van de instelling die de spaarbewij-
zen heeft uitgegeven.6

Het verbod is van toepassing op spaarbewijzen die in Nederland zijn uitgegeven

en op buitenlandse spaarbewijzen die bij uitgifte in Nederland zijn aangeboden
of direct na plaatsing in het buitenland zijn doorgeplaatst in Nederland. Onder het
verbod vallen niet spaarbewijzen die zijn uitgegeven door publiekrechtelijke
lichamen.7 Artikel 3a van de Wis verplicht bij uitgifte, uitbetaling, overdracht en
aanvaarding van een spaarbewijs tot identiteitsvaststelling van de wederpartij aan

de hand van in de Wet op de identificatieplicht voorgeschreven documenten en

vastlegging daarvan in de administratie.
Daarnaast bevat de Overeenkomst van 2 februari 1987 (de 'Overeenkomst')

nog enkele voorschriften die tot doel hebben belastingfraude met spaarbewijzen
tegen te gaan.8 Van elke transactie (omschreven als handeling waarbij een
spaarbewijs fysiek wordt overgedragen) in spaarbewijzen moet een registratienota
worden opgemaakt, waarin onder meer de nummers van de desbetreffende
spaarbewijzen en de personalia van de wederpartij moeten worden vastgelegd.
Is de identiteit van de wederpartij niet 'met de vereiste zorgvuldigheid' vast te
stellen, dan moet van de transactie worden afgezien. Dit gevolg ligt al besloten
in het hiervoor genoemde artikel 3a dat in 1994 in de Wis is opgenomen: Dit artikel
heeft de bepalingen van de Overeenkomst en de hierna te noemen uitzonderingen
daarop met betrekking tot vaststelling en vastlegging van de identiteit van de
wederpartij mijns inziens overbodig gemaakt. Bovendien schrijft de Overeenkomst
voor dat op niet ter beurze genoteerde spaarbewijzen de verplichting tot het
opmaken van een registratienota vermeld worden. De bepalingen van de
Overeenkomst zijn echter niet van toepassing op transacties in commercialpaper
en certijicates ofdeposit indien die transacties verricht worden tussen professionele

geldgevers en geldnemers.10 De criteria aan de hand waarvan beoordeeld moet

5       Aangenomen mag worden dat dit nu een tot de AEX toegelaten effecteninstelling is.
6      Attikel 3 Wis.
7       Artikel 6 sub a Wis.
8             Zie toelichting bij het Besluit van  11  maart 1987 waarin de Overeenkomst van 2 februari   1987

algemeen verbindend is verklaard (Staatsblad 1987, nr. 129).
9             Artikel 3a Wis, ingevoerd bij artikel  16 Wet op de identificatieplicht (Smatsblad  1993,  nr. 660).

Zie ook paragraaf 4.5. van de Richtlijn Wet op de identificatieplicht (Staatscourant 26 april
1994).

10          Artikelen  1  tot en met 4 van de Overeenkomst van 2 februari  1987. In een niet openbaar schrijven
van het Ministerie van Financien van 30 november 1989 wordt onder professionele geldgevers
onder meer verstaan natuurlijke personen en rechtspersonen die beroeps- of bedrijfsmatig beleggen
in effecten. E.J. Stumphius, Commercial paper als spaarbewijs: synchronisatie gewenst, 1/&0,
juni  1994,  p. 71, pleit voor een algemene vrijstelling voor commercial paper. Gelet op de
coupuregrootte van commercial paper zouden alle bij commercial paper betrokken partijen zijns
inziens steeds als professionele partijen aangemerkt kunnen worden.
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worden of een spaarbewijs onder de benaming van commercial paper (schuldbrief
uitgegeven dooreen niet-kredietinstelling) of onder het begrip certificate of deposit
(schuldbrief uitgegeven door een kredietinstelling) valt, zijn niet in de Overeen-
komst gegeven. De markt heeft wel criteria geschapen: (1) korte looptijd, dat wil
zeggen korter dan twee jaar en (2) hoge coupuregrootte, dat wil zeggen meestal
f   1   miljoen   (of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta)  of  meer."   De
achtergrond van de uitzondering is dat commercial paper en certificates of deposit
weliswaar onder de omschrijving van het begrip spaarbewijs in de zin van de Wis
vallen, maar dat de Wis niet bedoeld is te gelden voor dergelijke papieren.

De relevantie van de Wis is in de praktijk mijns inziens gering. Uitgifte van
afzonderlijke toonderstukken komt steeds minder voor. Meestal wordt slechts een
verzamelstuk - global bond - uitgegeven (waarin alle stukken zijn belichaamd)
dat gedeponeerd wordt bij een bewaarder. Afhankelijk van de constructie zullen
de beleggers slechts een indirecte (via een bij de bewaarder aangesloten instelling)
verbintenisrechtelijke aanspraak jegens de bewaarder hebben. De 'levering'  van
de verbintenisrechtelijke aanspraken van de beleggers vindt giraal (boekingen in
de administratie van de aangesloten instelling) plaats.12 De aangesloten instelling
zal meestal behoren tot de instellingen die op grond van  de Wif 1993 verplicht
zijn de identiteit van de belegger vast te stellen en vast te leggen in haar administra-
tie (zie § 6 e.v.).

3            Wet toezicht kredietwezen 1992

De  Wtk 1992 bevat een aantal verboden, waaronder het algemene verbod  om
bedrijfsmatig opvorderbare gelden aan te trekken van het publiek of daarbij te
bemiddelen alsmede het verbod om zonder vergunning het kredietbedrijf in

11 Zie onder meer de Circulaire van DNB van  1  februari  1988 met betrekking tot het beleid inzake
guldenstoonderpapier waarin deze criteria vermeld worden. Overigens is het in die Circulaire
weergegeven beleid op  20  mei 1994 afgeschaft (Circulaire van 24 mei 1994 van DNB): E.M.
van Ardenne-Stachiw, Medium Term Notes, 71/VS, mei 1991, p. 118 e.v.: C. van Ravenhorst,
Nieuwe kapitaalmarktinstrumenten en liberalisering van het DNB-beleid, TVI/S, september  1988,
p. 266 e.v. (hierin worden onder meer de kenmerken van commercial paper weergegeven); R.E.
deRooy, Emissies op de Nederiandse markt. Bank- en Effectenrecht nr. 13, Kluwer, Deventer.
1987, p. 11; E.J. Stumphius, Commercial paper als spaarbewijs: synchronisatie gewenst, V&0
juni 1994, p. 70. Zie ook het Reglement Geldmarktpapier en Medium Term Notes (Necigef -
AEX-Reglementen).

12     Zie M.A. Blom, Dematerialisatie van effecten en ontwikkelingen rond de Wge, Onderneming en
Effecten. Serie Ondememing en Recht, deel 13. Tjeenk Willink. Deventer, 1998, p. 183-190. Hij
wijst er onder meer op dat van 'levering in eigenlijke zin' geen sprake is. omdat de vordering van
de 'leverende belegger vervangen wordt door een nieuwe vordering van de verkrijger op de aangesloten
instelling.
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Nederland uit te oefenen. Beide verboden kunnen op een instelling die van het
publiek gelden aantrekt van toepassing zijn.

3.1 (Bemiddelen bij het) aantrekken van opvorderbare gelden van publiek

Artikel 82 lid 1 Wtk 1992 bepaalt dat het aan een ieder, behalve - kort gezegd -
in het Wtk-register ingeschreven kredietinstellingen en overheidslichamen, verboden
is om

'bedrijfsmatig al dan niet op termijn opvorderbare gelden van het publiek aan
te trekken, ter beschikking te verkrijgen of ter beschikking te hebben danwel
in enigerlei vorm te bemiddelen ter zake van het bedrijfsmatig van het publiek
aantrekken of ter beschikking verkrijgen van al dan niet op termijn opvorderbare
gelden'

Een aantal elementen speelt in deze verbodsbepaling een rol. In hoofdstuk 1 is
al ingegaan op het begrip 'publiek' (hoofdstuk 1 § 6.2.5 ) evenals op het element
'in of vanuit Nederland' dat volgens DNB in de verbodsbepaling 'gelezen' moet
worden (hoofdstuk 1 § 6.4). Aan het element 'bedrijfsmatig' zal, blijkens de
wetsgeschiedenis, voldaan zijn indien de opvorderbare gelden in het kader van
een bedrij fsuitoefening worden aangetrokken of verkregen. Hierbij is niet relevant
of het een hoofdactiviteit (frequent) of een nevenactiviteit (incidenteel) betreft. 13

Wat het begrip 'opvorderbare gelden' betreft kan gewezen worden op een uitspraak
van het hof Den Haag en op de in hoofdstuk 1  § 6.1.2.3 besproken uitspraak van
de Hoge Raad inzake het piramidespel Orpiton. In de eerstgenoemde procedure
kwam de vraag aan de orde of het storten van geld door het publiek op een
bankrekening van X bij bank Y teneinde de gestorte gelden door X over te (laten)
maken en uit te (laten) betalen aan door hen aangewezen begunstigden, aangemerkt
moet worden als het aantrekken van opvorderbare gelden. Deze vraag werd
bevestigend beantwoord omdat de verplichting van X tot overmaking/uitbetaling
van de op zijn rekening ontvangen gelden ontstaat door uitoefening van het aan
degenen die het geld gestort hadden toekomende vorderingsrecht. 14 In het arrest
van de Hoge Raadis betrof het de vraag of de door de deelnemers aan het

13          D.R. Doorenbos, Financieel strafrecht, Kluwer, Deventer,   1992, p. 105/106. Volledigheidshalve
zij hier tevens verwezen naar drie uitspraken van de Hoge Raad inzake artikel 42 Wtk  1978  (de
voorloper van artikel 82 Wtk  1992): Hoge Raad 5 oktober  1982 (M/ 1983/234 m.nt. Van Veen),  Hoge
Raad 17 mei 1987 (NJ 1988/218) en Hoge Raad 28 september 1993 (NJ 1993/768). De eerste twee
uitspraken zijn ook besproken door Doorenbos, p. 104 respectievelijk p. 108. De derde uitspraak

is besproken door G.J. Vels, V&0, februari 1994. p. 23/24.
14       Hof Den Haag 24 juni 1997, JOR 1998/45 m.nt. Frielink.
15          Uitspraak Hoge Raad van 29 juni  1999 (JOR 1999/150 m.nt. Grundmann-van de Krol). besproken

door A.R. Filius in TvE, 1999, p 107/108.
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piramidespel ingelegde gelden waren aan te merken als opvorderbare gelden in
de zin van artikel 82 Wtk  1992.  Het hof had deze vraag naar het oordeel  van de

Hoge Raad terecht bevestigend beantwoord. Volgens het hof was gebleken dat
de deelnemers aan het piramidespel jegens de organisator recht hadden op
terugbetaling - zij het na verloop van een zekere (niet vaste) termijn - van ten
minste de ingelegde gelden. Hierbij is voor het hof kennelijk doorslaggevend
geweest dat de organisator terugbetaling had beloofd en die verplichting
beschouwde als een jegens de deelnemers aangegane schuld. Irrelevant waren

kennelijk de bepaling (voorwaarde) in het contract dat het recht op uitbetaling pas
zou ontstaan nadat 'het systeem was doorlopen' en het feit dat de vervulling van
die voorwaarde afhankelijk was van de succesvolle inspanningen van de deelnemers
zelf en niet van de organisator. Deze contractsbepalingen werden overigens wel
van belang geacht voor het ontkennende antwoord op de vraag of de contracten
kwalificeerden als (soortgelijk aan) schuldbrieven. Zo had het hof opgemerkt dat
de contracten 'gelet ook op de daarin gestelde voorwaarden' niet de indruk wekken
het karakter van een schuldbrief te hebben en achtte de A-G het feit dat de
uitbetaling afhankelijk was gesteld van de tegenprestatie van de crediteur relevant
om te concluderen dat de contracten niet kwalificeerden als een 'bewijs van een
schuldvordering op een derde'. Ik begrijp de uitspraak aldus dat de onderhavige
contracten zelf geen opvorderbare schuld jegens de organisator belichaamden, maar
de belofte (sterkmaking) van de organisator daarentegen wel. In zoverre zie ik een
zekere parallel met de aan het Hof van de EG voorgelegde prejudiciele beslissing
over de uitleg van artikel 3 van de Tweede bankenrichtlijn (Richtlijn 89/646/EEG)16
welk artikel geYmplementeerd  is in artikel  82 Wtk  1992.  Het Hof oordeelde dat
de uitdrukking 'andere terugbetaalbare gelden' niet alleen doelt op financiele
instrumenten die de intrinsieke eigenschap hebben terugbetaalbaar te zijn, maar
eveneens op instrumenten die deze intrinsieke eigenschappen missen, doch ten
aanzien waarvan de terugbetaling van de ingelegde gelden contractueel is
overeengekomen.

17

Het verbod valt uiteen in twee handelingen: (1) het bedrijfsmatig aantrekken,
ter beschikking krijgen of hebben van (a) opvorderbare gelden van (b) het publiek
en (2) het in enigerlei vorm bemiddelen bij eerstgenoemde handeling. De eerste

16        PbEG L 386,30 december  1989, p.  1-30.
17         Arrest van het Hof van de EG van  11  februari  1999 (Romanelli). Zie ook punt  10 van dit arrest:  'De

Belgische, de Oostenrijkse en de Finse regering alsmede de Commissie stellen (..) dat een van de
belangrijkste doelstellingen van richtlijn 89/646. namelijk de bescherming van spaargelden, enkel
kan worden verwezenlijkt. indien artikel 3 van die richtlijn aldus wordt uitgelegd, dat het begrip
Yerugbetaalbare gelden' betrekking heeft op iedere handeling die een terugbetalingsverplichting
inhoudt, ongeacht de modaliteiten ervan. Daar financiele instellingen steeds nieuwe instrumenten
creeren. zou elke andere uitlegging van deze bepaling afbreuk kunnen doen aan de nuttige werking

van het ingesteide verbod, dat dient te waarborgen dat alleen rechtssubjecten die over een vergunning
beschikken de betrokken handelingen onder het publiek mogen verrichten.'

355



Hoofdstuk 4

handeling is ruimer dan het in artikel 32 Wtk 1992 vervatte verbod. Laatstgenoemd
artikel verbiedt (een in een EU/EER-staat gevestigde kredietinstelling die niet de
vereiste notificatieprocedure heeft doorlopen) uitsluitend het daadwerkelijk ter
beschikking krijgen van opvorderbare gelden van het Nederlandse publiek, maar
niet het 'enkele' aantrekken. Uit de wetsgeschiedenis valt op te maken dat onder
'aantrekken' ook het voortraject valt, namelijk het wervend optreden jegens het
publiek zonder dat vereist is dat de gelden ook daadwerkelijk verkregen worden. 18

In ieder geval  is dat de visie van  DNB w waarvoor in de jurisprudentie ook steun
te vinden is.20 Evenals in artikel 4 lid 1 Wtb het 'vragen' naast het 'verkrijgen'
van gelden of goederen ter collectieve belegging verboden is (zie hoofdstuk 2 §
3), zo is in artikel 82 lid 1 Wtk 1992 het 'aantrekken' naast het ter beschikking
'verkrijgen' (of hebben) van opvorderbare gelden verboden.

Onder bemiddeling - de tweede handeling - wordt volgens de Hoge Raad
verstaan het 'verrichten van activiteiten tot het totstandbrengen van overeenkomsten
van geldleen op naam van een derde of derden'.21 Opgemerkt zij dat het bemidde-
lingsverbod van artikel 82 Wtk 1992 van toepassing is op bemiddeling in welke
vorm dan ook en dat ook het niet-bedrijfsmatige bemiddelen verboden is nu het

.lelement 'bedrijfsmatig' strikt genomen niet ziet op het bemiddelen.--

3.1.1 Generieke vrijstellingen

De minister van financien heeft de bevoegdheid om van het verbod van artikel
82   Wtk 1992 generieke vrijstellingen te verlenen, waaraan beperkingen  of

,1voorwaarden verbonden kunnen worden.  Aan deze bevoegdheid is zodanig
invulling gegeven dat het bedrijfsmatig aantrekken of het ter beschikking krijgen

18     Kamerstukken 11 1991-1992,22 665, nr. 3, p. 72/73 jo de wettekst van artikel 42 Wtk 1978 (zie noot
22).

19 Zie toelichting Beleidsregels media Wtk 1992 van DNB (vindplaats: hoofdstuk I noot 260).
20         Vergelijk ook uitspraak Hoge Raad van 28 september 1993 (NJ 1993/768), besproken door G.J. Vels,

1/&0. februari 1994. p. 23/24, alsmede de conclusie van de A-G bij Hoge Raad 29 juni 1999 (JOR
1999/150 m.nt. Grundmann-van de Krol).

21         Uitspraak Hoge Raad van 28 september 1993 inzake artikel 42 Wtk  1978. de voorloper van artikel
82 Wtk  1992 (NJ 1993/768), besproken door G.J. Vels. V&0. februari 1994, p. 23/24. Zie ook de
uitspraak rechtbank Dordrecht 27 maart 1997 (JOR 1997/40 m.nt. Grundmann-van de Krol) waarin
eveneens deze uitleg gegeven wordt voor de toepassing van artikel 82 Wtk 1992.

22 Het verbod van artikel 82 lid 1 Wtk 1992 heeft hetzelfde doel als en komt. zo stelt de toelichting,
sterk overeen met artikel 42  lid  i  Wtk  1978 C Kamerstukken /7 1991-1992. 22 665, nr. 3, p. 72).
Laatstgenoemd artikellid luidde: 'Hetiseen ieder verboden zich tot het publiek te wenden of in enigerlei
vorm te bemiddelen terzake van het bedrijfsmatig aantrekken van gelden (..).' Onder artikel 42 lid
1 Wtk 1978 viel onbedoeld ook degene die zich tot een besloten kring wendde en daar in enigerlei
vorm bemiddelde terzake van het bedrijfsmatig aantrekken van gelden (zie D.R. Doorenbos. Financieel
strafrecht, Kluwer, Deventer, 1992, p. 107). Het huidige artikel 82 lid 1 Wrk 19892 is in zoverre
beter geformuleerd, namelijk dat het in enigerlei vorm bemiddelen ter zake van het bedrijfsmatig
van het publiek aantrekken of ter beschikking verkrijgen van opvorderbare gelden verboden is.

23    Artikel 82 lid 3 Wtk 1992.
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of houden van opvorderbare gelden van het publiek tegen uitgifte van effecten
zoals omschreven  in de Wte  1995  van het verbod is vrijgesteld,  mits de uitgifte
geschiedt in overeenstemming met hetgeen  bij of krachtens  de  Wte  1995  is
bepaald.24 Overigens moet bedacht worden dat de reikwijdte van de vrijstelling
van het verbod van artikel 82 Wtk 1992 'gekoppeld' is aan de uitleg van het begrip
effect  in  de  zin  van  de  Wte   1995 (zie hoofdstuk   1   §  6.1   t/m 6.1.4) Zodra

opvorderbare gelden van het publiek worden aangetrokken anders dan door het
sluiten van een kredietovereenkomst lijkt DNB zich te conformeren aan het oordeel

van de STE met betrekking tot de al dan niet toepasselijkheid van de Wte  1995
en zo ja, met betrekking tot de vraag of de aantrekking geschiedt conform de Wte
1995. Wel is het zo dat overtreding van de Wte 1995 tevens overtreding van artikel
82 Wtk 1992 tot gevolg heeft, omdat dan immers niet voldaan is aan de vrijstellings-
voorwaarde van artikel 82 Wtk 1992.

Blijkens de Beleidsnotitie media Wtk 1992 is DNB van oordeel dat het verbod

niet alleen van toepassing op statutair in Nederland gevestigde instellingen die
vanuit Nederland bedrijfsmatig opvorderbare gelden aantrekken (of ter beschikking
krijgen of houden) van het buitenlandse publiek, maar ook op een buitenlandse

vestiging of bijkantoor van een statutair in Nederland gevestigde instelling die
uitsluitend in het buitenland bedrijfsmatig opvorderbare gelden aantrekt (of ter
beschikking krijgt of houdt) van het buitenlandse publiek (zie hoofdstuk 1 § 6.4). 25

De gedachte hierbij is kennelijk dat artikel 82 Wtk 1992 ook beoogt de buitenlandse
crediteuren van (vestigingen/bijkantoren in het buitenland van) Nederlandse
instellingen te beschermen. Diezelfde buitenlandse crediteuren worden niet
'beschermd' indien het bedrijfsmatig aantrekken of het ter beschikking krijgen
van de opvorderbare gelden geschiedt door middel van uitgifte van effecten conform
de Wte 1995. In dat gevalis immers een generieke vrijstelling van het verbod van
artikel 82 lid 1 Wtk 1992 van toepassing, terwijl een aanbieding van effecten door
een Nederlandse instelling aan uitsluitend buitenlandse beleggers op grond van
de  Wte   1995 is vrijgesteld van zowel de prospectusplicht  als de periodieke
informatieverplichtingen (zie hoofdstuk 2 § 4.1.2.1 en § 4.1.3.3). Uit de wetsge-
schiedenis valt op te maken dat het indertijd de bedoeling was, dat alleen in een

vrijstelling zou worden voorzien indien op grond van een andere wet een
soortgelijke crediteurenbescherming geboden zou worden.26 De Vrijstellingsregeling
ex artikel 82 lid 3 Wtk 1992 is later tot stand gekomen dan de 'buitenland'-

vrijstelling van de Wte 1995 hetgeen mijns inziens ook gezien zou kunnen worden

24         Artikel 2 van de Vrijstellingsregeling ex artikel 82 lid 3 Wtk 1992 (Regeling van 23 december

\992, Staatscourant 30 december 1992, gewijzigd op 15 februari 1995 (Smatscmirant 15 februari

1995) en op 15 mei 1996 (Staatscourant 22 mei 1996)).
25 Zie toelichting Beleidsregels media Wtk 1992 van DNB (vindplaats: zie hoofdstuk I noot 260).
26       Ka,nerstukken I/ 1992-1993,22 665. nr. 6, p. 44. Zie ook hoofdstuk 1 § 6.1.4 laatste alinea.
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als een ondersteuning van de visie dat het element 'vanuit Nederland' geen deel
uitmaakt van de verbodsbepaling. Volledigheidshalve moet ook nog gewezen
worden op de vrijstelling van het verbod tot het aantrekken of ter beschikking
krijgen of houden van opvorderbare gelden van het publiek indien zegels e.d.
('koopzegeltjes') worden uitgegeven als onderdeel van een verkooptransactie. Aan
deze vrijstellingen is wel een aantal voorwaarden verbonden. 27

In de Vrijstellingsregeling zijn ook twee vrijstellingen verleend van het in
artikel 82 lid  1  Wtk 1992 opgenomen bemiddelingsverbod. Indien bemiddeld wordt
bij, kort gezegd, het bedrijfsmatig verkrijgen van opvorderbare gelden van het
publiek middels de uitgifte van effecten en de bemiddeling geschiedt in overeen-
stemming met hetgeen bij of krachtens de Wte  1995 is bepaald, is de bemiddelaar
van het verbod ex artikel 82 lid  1 Wtk 1992 vrijgesteld.28 Doordat de verbodsbepa-
ling van artikel 82  lid  1  Wtk  1992 het enkele bemiddelen en niet het bedrij fsmatig
bemiddelen verbiedt en de Wte 1995 effectenbemiddeling 'pas' verbiedt indien
dit beroeps- of bedrijfsmatig geschiedt (zie hoofdstuk 3 § 2.1 jo § 3), is de
vrijstelling wellicht onbedoeld 'automatisch' van toepassing op niet-bedrijfsmatige
bemiddeling bij het bedrijfsmatig verkrijgen van opvorderbare gelden van het
publiek middels uitgifte van effecten. De tweede vrijstelling is van toepassing indien
bemiddeld wordt bij het bedrijfsmatig aantrekken of verkrijgen van opvorderbare
gelden van het publiek door een in het Wtk-register ingeschreven kredietinstelling
zonder dat sprake is van uitgifte van effecten. De vrijstelling geldt mits (1) tussen
de bemiddelaar en de geregistreerde kredietinstelling een naar Nederlands recht
beheerste overeenkomst wordt gesloten die ter kennisneming van DNB wordt
gezonden, (2) de bemiddelaareen zodanige administratie bijhoudt dat daaruit blijkt
dat de opvorderbare gelden ook op naam van de geregistreerde kredietinstelling
zijn ontvangeni' en (3) de bemiddelaar bij zijn bemiddelingsactiviteiten aangeeft
voor welke geregistreerde kredietinstelling wordt bemiddeld.30

3.1.2 Ontheffing

Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat desgevraagd door de minister van financien
(na advies van DNB) een individuele ontheffing verleend wordt. Voorwaarden
zijn dat de belangen van crediteuren voldoende worden beschermd en de
betrouwbaarheid buiten twijfel staat van, kort gezegd, de (mede)beleidsbepalers

27 Zie artikel 3 van de Vrijstellingsregeling ex artikel 82 lid 3 Wtk 1992 en de aldaar vermelde
voorwaarden.

28     Artikel 2 lid 2 Vrijstellingsregeling ex artikel 82 lid 3 Wtk 1992.
29       Blijkens de toelichting betekent dit dat 'er onmiddellijk een rechtstreekse reiatie bestaat tussen client

en kredietinstelling en dat de kredietinstelling aansprakelijk is voor de terugbetaling van de ingelegde
gelden.'

3()     Artikel 4 van de Vrijstellingsregeling ex artikel 82 lid 3 Wtk 1992.
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van de betrokken onderneming of instelling. De laatste voorwaarde impliceert dat
bij iedere aanvraag voor een ontheffing een betrouwbaarheidsonderzoek ingesteld
moet worden, die strikt genomen door de minister van financien uitgevoerd moet
worden. Aangezien DNB ter uitvoering van diverse wetten (onder meer Wtb en
Wtk 1992) betrouwbaarheidsonderzoeken moet verrichten, verdient het in het kader
van de uniformiteit naar mijn mening de voorkeur indien DNB ook de bevoegdheid
krijgt ontheffingen ex artikel  82 Wtk  1992 te verlenen.

3.2 Aantrekken van opvorderbare gelden en uitzetten/beleggen

Een instelling die door een uitgifte van effecten opvorderbare gelden aantrekt
(bijvoorbeeld een uitgifte van obligaties) kan een kredietinstelling in de zin van
de Wtk 1992 worden. Wanneer de aangetrokken gelden (passiefzijde) niet gebruikt
worden ter dekking van de eigen financiele behoeften, maar uitgezet of belegd
worden (actiefzijde),31 vallen de aan passief- en actiefzijde plaatsvindende activitei-
ten binnen de wettelijke omschrijving van kredietinstelling. Onder een kredietinstel-
ling in de zin van artikel  1  lid  1  sub a Wtk 1992 wordt namelijk verstaan:

'een ondememing of instelling die haar bedrijf maakt van het ter beschikking
verkrijgen van, al dan niet op termijn, opvorderbare gelden en van het voor
eigen rekening verrichten van kredietuitzettingen of beleggingen'

Artikel  6  Wtk   1992  bepaalt  dat in Nederland gevestigde ondernemingen of
instellingen het bedrijf van kredietinstelling niet mogen uitoefenen zonder
vergunning van DNB. Dit betekent dat buitenlandse ondernemingen of instellingen
die geen vestiging in Nederland hebben en die bedrijfsmatig in Nederland
opvorderbare gelden van het publiek aantrekken en voor eigen rekening uitzetten
of beleggen weliswaar voldoen aan de omschrijving van kredietinstelling, maar
niet onder de vergunningplicht van artikel 6 Wtk 1992 vallen. Op dergelijke
instellingen is uitsluitend het verbod van artikel 82 Wtk 1992 van toepassing (zie
§ 3.1) en - indien zij daarbij gebruik maken van het woord 'bank' - het verbod
van artikel 83 Wtk 1992. Hoewel de Wtk 1992 voorziet in de mogelijkheid van
een individuele ontheffing van artikel 82 Wtk 1992 (zie § 3.1.2), zal deze in de
hier omschreven situatie niet verleend worden omdat dan het kredietbedrijf in
Nederland uitgeoefend zou kunnen worden zonder vergunning en zonder dat sprake
is van een aanwezigheid in Nederland. Terzijde zij opgemerkt dat buitenlandse
ondernemingen of instellingen die gevestigd zijn in de EU/EER en die in het land
van herkomst een vergunning hebben om het kredietbedrijf uit te oefenen wel in

31 Onder uitzetten valt ook financial leasing en - afhankelijk van de gekozen juridische conhtructie
(al dan niet aanwezigheid van financieringselementen) - factoring.
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Nederland opvorderbare gelden van het publiek ter beschikking mogen krijgen
mits de notificatieprocedure is nageleefd.32

Op grond van artikel  1  lid 3 Wtk  1992 kan de minister van financien bepalen
dat bepaalde groepen ondernemingen of instellingen niet als kredietinstelling in
de zin  van de Wtk 1992 worden beschouwd indien het

'karakter van het bedrij f van die ondernemingen of instellingen dat rechtvaar-
digt, mits zulks naar zijn oordeel niet in strijd is met de belangen die deze wet
beoogt te beschermen'

Inmiddels is voor een aantal soorten instellingen van de in artikel  1  lid 3 Wtk  1992

gegeven bevoegdheid gebruik gemaakt. In de volgende paragrafen worden deze
instellingen kort beschreven alsmede de voorwaarden waaraan voldaan moet worden
teneinde niet als kredietinstelling in de zin van de Wtk 1992 te worden aangemerkt.

3.2.1 Financieringsmaatschappijen en het concernbegrip

Kiest een concern ten behoeve van zijn financiering voor oprichting van een speciale
dochtermaatschappij die de voor het concern benodigde gelden aantrekt door middel
van bijvoorbeeld een uitgifte van obligaties en de opbrengst van deze gelden
vervolgens uitzet binnen het concern, dan valt een dergelijke financieringsdochter
in beginsel onder de definitie van kredietinstelling. Dit betekent voor de financie-
ringsdochter (indien gevestigd in Nederland) een vergunningplicht en ondertoezicht-
stelling van DNB. Aan deze consequentie kan een financieringsdochter ontkomen,
mits voldaan wordt aan de voorwaarden en voorschriften van de Uitvoeringsregeling
van artikel 1 lid 3 Wtk 1992.13

Alvorens hierop in te gaan is het van belang kort stil te staan bij de
omschrijving van concern die in de Uitvoeringsregeling is opgenomen. Onder
concern wordt verstaan

'de gezamenlijkheid van een rechtspersoon en haar dochtermaatschappijen
als bedoeld in artikel 24a van boek 2 Burgerlijk Wetboek'.

32     Artikel 32 Wtk 1992. Zie ook § 3.1.
33          Regeling van 4 februari 1993 (Smatscourant  11  februari 1993). gewijzigd op 8 september  1995

(Staatscourant 13 september 1995), op 23 augustus 1996 (Staatscourant 29 augustus 1996)
en op 11 juli 1997 (Staatscourant 16 juli  1997).  Zie over deze regeling onder meer  K.W.H.
Broekhuizen, Bijzondere financiele instellingen, TVVS, april 1997, p. 101-105 en TVVS, mei
1997, p. 142; C.M. Grundmann-van de Krol, Beperking begrip kredietinstelling, Bb, 8 december
1995, p. 214/215: F.M.A. 't Hart, Financieringsmaatschappijen, 1/&O, oktober 1995, p. 107/108:
A.C. Metzelaar, Ministeriele Regeling WTK inzake financieringsmaatschappilen, 1/&0. mei
1993, p.  58-60; V.P.G. de Seriere, Enige opmerkingen over de Wet toezicht kredietwezen  1992,
NK 1994, p. 11.
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Opvallend is dat niet aangesloten is bij het vennootschapsrechtelijke groepsbegrip
zoals gedefinieerd in artikel 2:24b BW. Blijkens de toelichting werd met deze
definitie geen materiele wijziging beoogd ten opzichte van de tot 1993 gehanteerde
definitie. namelijk

'alle instellingen of ondernemingen die direct of indirect voor ten minste 50%

in handen zijn van de uiteindelijke holdingmaatschappij'.

Afgezien van het feit dat de huidige definitie in ieder geval formeel wel afwijkend
is van de oude - de criteria van artikel 2:24a BW zien op het (in)direct (al dan niet
krachtens overeenkomst samen met andere stemgerechtigden) kunnen uitoefenen
van meer dan de helft van de stemrechten in de ava of kunnen benoemen of ontslaan

van meer dan de helft van de bestuurders of commisssarissen - zou uit de (oude
en de nieuwe) omschrijving afgeleid kunnen worden dat een moeder met slechts

66n dochtermaatschappij geen concern is in de zin van de Uitvoeringsregeling en
dat de hierna in § 3.2.1.1 t/m § 3.2.1.3 beschreven regeling derhalve op die situatie
niet van toepassing is. In het licht van de ratio van de Uitvoeringsregeling lijkt
het vereiste van ten minste twee dochtermaatschappijen niet gerechtvaardigd. De
reden om financieringsmaatschappijen onder bepaalde voorwaarden niet als
kredietinstelling aan te merken is gelegen in het feit dat (1) de uitzetting van de

aangetrokken opvorderbare gelden een 'eenzijdig' karakter hebben (zie § 3.2.1,1),

(2) de aantrekking van de opvorderbare gelden en de uitzetting daarvan een

intraprofessioneel karakter hebben, dat wil zeggen de aantrekking en uitzetting
blijven beperkt tot professionele marktpartijen (zie § 3.2.1.2) of (3) de
crediteurenbescherming niet in het geding is (zie § 3.2.1.3).34 Deze redenen vereisen
mijns inziens niet dat de financieringsmaatschappij ten minste nog een zustermaat-
schappij heeft die volgens de in de volgende paragrafen te bespreken

Uitvoeringsregeling niet, althans niet expliciet, als geldnemer (zie § 3.2.1.1) of
als geldgever (zie § 3.2.1.3) betrokken hoeft te zijn teneinde te voldoen aan de
in de Uitvoeringsregeling gestelde voorwaarden. Indien voor toepasselijkheid van
de regeling voor financieringsmaatschappijen toch vereist zou zijn dat er sprake

is van een moeder met ten minste twee dochters betekent dit voor een moeder met

slechts 6dn dochter hetzij voldoen aan de voorwaarde vermeld in § 3.2.2
(kapitaalmarktinstellingen) hetzij  bij  DNB op grond van artikel  1  lid 4 Wtk  1992
een verzoek indienen niet als kredietinstelling aangemerkt te worden. Dat laatste

kan - al dan niet onder oplegging van voorschriften - worden toegestaan indien
het karakter van het bedrijf dat rechtvaardigt en mits zulks naar het oordeel van

34      M. Banning, aangehaald in het artikel van J.l.. Gerards en E.J.E.M. Thijsen. De bijzonderheden van
de Bijzondere Financiele Instelling, Bank- en Effectenbedrijj', november 1991. p. 36/37 alsmede de
toelichting bij de Uitvoeringsregeling
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DNB niet in strijd is met de belangen die de Wtk 1992 beoogt te beschermen. Aan
beide voorwaarden van artikel  1  lid 4 Wtk  1992 is mijns inziens voldaan, indien
dezelfde voorschriften worden opgelegd die op grond van de Uitvoeringsregeling
gelden indien de moeder wel meerdere dochters zou hebben. De facto wordt dan
hetzelfde resultaat bereikt met dien verstande dat de Uitvoeringsregeling generiek
van toepassing is en dat voor toepasselijkheid van artikel  1  lid 4 Wtk  1992 een
individuele beschikking van DNB vereist is.

Voor een beschrijving van de regeling voor instellingen of ondernemingen
die deel uitmaken van een concern, zoals hiervoor gedefinieerd, kan een onderscheid

gemaakt worden tussen de situatie dat beperkingen gelden voor (1) het actief-bedrij f,
(2) het passief- en actief bedrijf en (3) het passief-bedrijf van de financieringsmaat-
schappij.

3.2.1.1    Beperkingen met betrekking tot het actiefbedrijf

Wanneereen financieringsdochter bedrijfsmatig opvorderbare gelden aantrekt van
het publiek en deze gelden voor ten minste 95% van haar balanstotaal uitzet 35 of
belegt binnen het concern waarvan zij deel uitmaakt,36 wordt zij niet als kredietin-
stelling aangemerkt, mits
1   de onderneming die aan het hoofd staat van het concern waartoe de

financieringsdochter behoort voor alle verplichtingen die door het aantrekken
van de opvorderbare gelden ontstaan een onvoorwaardelijke garantie afgeeft;
deze garantie is niet noodzakelijk indien de gelden zijn aangetrokken van
onder adequaat toezicht staande kredietinstellingen of van concernonderdelen;
in plaats van een garantie kan ook een zogenaamde 'keep well agreement'
37 worden afgegeven; DNB kan ook andere vormen van zekerheid
goedkeuren;

38

35 Onder uitzetten binnen het concern valt ook het nemen van een deelneming in een onderneming
waardoor die onderneming deel gaat uitmaken van het concern.

36    In §3.2.1 isal opgemerkt dat onder concern verstaan wordt een moeder en ten minste twee
dochtermaatschappijen. Het vereiste dat ten minste 95% binnen het concern wordt uitgezet gaat niet
zo ver dat de uitzettingen over alle concernonderdelen verdeeld moeten worden. Wanneer de
financieringsmaatschappij uitsluitend uitzet bij haar moeder is aan het vereiste voldaan. Het valt dan
ook niet in te zien dat in een situatie waarbij alleen sprake is van een moeder en een dochter, de regeling
niet van toepassing zou zijn op de (financierings)dochter, omdat er ten minste 'een dochter ontbreekt'.

37 Overeenkomst tussen de moeder en de financieringsdochter waarbij de moeder de verplichting
op zich neemt de financieringsdochter steeds van voldoende middelen te voorzien opdat deze
volledig en tijdig aan haar verplichtingen, ontstaan door het aantrekken van de gelden, kan
voldoen.

38        Artikel 3 Uitvoeringsregeling alsmede de toelichting op dit artikel en op artikel 4 Uitvoeringsrege-
ling. Het komt nogal eens voor dat de onderneming die aan het hoofd staat van het concern
waartoe de financieringsmaatschappij behoort, een pure holding is die geen bemoeienis heeft
met het formuleren van het beleid van de concernonderdelen. In een dergelijke situatie is DNB

362



Enkele specifieke regelingen

2   het bedrag aan gelden dat van niet-ingezetenen wordt aangetrokken in
monetair19 opzicht in evenwicht is met het bedrag aan gelden dat bij niet-
ingezetenen wordt uitgezet ('geen monetaire scheefhang'):  en

3      de financieringsdochter aan DNB gegevens verstrekt waaruit blijkt dat aan
de voorwaarden van deze regeling wordt voldaan. 41

Hoewel de onderneming die aan het hoofd van het concern staat alle verplichtingen
die ontstaan tengevolge van het aantrekken van de gelden door de financierings-
dochter onvoorwaardelijk moet garanderen, kan zij niet zelf gebruik maken van

de uitzondering die de regeling schept voor haar financieringsdochter. Bedacht
moet worden dat het voldoen aan de hiervoor vermelde voorwaarden niet betekent
dat de financieringsmaatschappij daarmee geheel voldaan heeft aan de eisen van
de Wtk 1992. Het aantrekken, ter beschikking krijgen of houden van opvorderbare

gelden van het publiek door niet geregistreerde kredietinstellingen is op grond van
artikel 82 lid 1 Wtk 1992 verboden (zie § 3.1), tenzij een vrijstelling van toepassing

is (zie § 3.1.1) of een ontheffing (zie § 3.1.2) verleend is. De financierings-
maatschappij is dan wel een kredietinstelling in de zin van artikel 1 sub a Wtk 1992,
maar wordt niet als zodanig aangemerkt indien aan de hiervoor beschreven
voorwaarden is voldaan en wordt derhalve niet in het Wtk-register ingeschreven.
Aangezien het aantrekken e.d. van de opvorderbare gelden meestal gepaard zal
gaan met een emissie van effecten zal een vrijstelling van het verbod van artikel
82 lid 1 Wtk  1992 van toepassing zijn, mits de emissie voldoet aan de eisen gesteld
bij en krachtens de Wte 1995 (zie § 3.1.1).

Hoe een financieringsdochter haar bijzondere status kan verliezen doordat

tengevolge van omstandigheden die buiten haar directe invloedssfeer liggen, niet

onder omstandigheden bereid gebleken genoegen te nemen met een garantie van de subholding.

Het gaat dan om een door DNB 'vooraf goedgekeurde vorm van zekerheid'. Hoewel door een
dergelijke goedkeuring van DNB strikt genomen voldaan is aan de voorwaarden van de
Uitvoeringsregeling, geeft DNB een beschikking op grond van artikel  1  lid 4 Wtk 1992 onder

gelijktijdige oplegging van de voorwaarden van artikel 3 dan wel artike14 van de Uitvoeringsrege-
ling.

39     Niet alle transacties (aantrekken van gelden van ingezetenen en uitzetten bij niet-ingezetenen)
zijn monetairrelevant. Wanneer bijvoorbeeld korte gelden (looptijd minder dan tweejaar) uitgezet
worden bij derden tevens niet-ingezetenen (dat wil zeggen (rechts)personen die niet gelieerd

zijn met degene die de gelden uitzet), is sprake van een monetair relevante uitzetting die
'scheefhang' tot gevolg zal hebben. Worden de gelden bij gelieerde niet-ingezetenen uitgezet,

bijvoorbeeld bij buitenlandse concernonderdelen, dan is de uitzetting in monetair opzicht niet
relevant. Via de op grond van artikel 6 verplichte rapportage aan DNB kan DNB zien of sprake
is van monetaire scheefhang en. indien nodig, aanwijzingen geven.

40     Artikel 5 Uitvoeringsregeling alsmede de daarbij behorende toelichting.
41         Artikel 6 Uitvoeringsregeling alsmede daarbij behorende toelichting.
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langer aan de voorwaarden wordt voldaan, toont het Barings-arrest. 2 Barings BV
voldeed op het moment dat zij opvorderbare gelden aantrok en uitzette, aan
bovenstaande voorwaarden. Toen ING een groepsmaatschappij aan wie Barings
BV gelden had doorgeleend overnam, voldeed Barings BV niet meer aan de eis
dat ten minste 95% van haar balanstotaal binnen de groep was uitgezet. Zowel
DNB als de rechtbank oordeelden dat Barings BV op dat moment haar bijzondere
status van financieringsmaatschappij had verloren en tengevolge daarvan
vergunningplichtig was geworden. Het tegen dit oordeel ingestelde beroep werd
door de Hoge Raad verworpen. De in de regeling gestelde voorwaarden gelden
niet alleen ten tijde van het aantrekken van de gelden, maar ook daarna.43 Van Dijk
merkt naar aanleiding van het Barings-arrest op dat een financieringsmaatschappij
bij het verstrekken van leningen aan concernonderdelen zou kunnen bedingen dat
haar leningen moeten worden afgelost in het geval het betrokken concernonderdeel
ophoudt deel uit te maken van het concern.44 Uit het Barings-arrest vloeit mijns
inziens ook voort dat een wijziging in de concernstructuur waardoor een andere
onderneming aan het hoofd van het concern komt te staan tot gevolg heeft dat
laatstgenoemde onderneming - terwille van het behoud van de bijzondere status
van de financieringsmaatschappij - gehouden is de verplichtingen van de
financieringsmaatschappij te garanderen.

3.2.1.2      Beperkingen met betrekking tot het passief- en actiefbedrijf

De regeling voor financieringsmaatschappijen bevat de mogelijkheid dat minder
dan 95% van het balanstotaal binnen het concern wordt uitgezet. In dat geval gelden
niet alleen de in de vorige paragraaf vermelde drie voorwaarden, maar worden
ook eisen gesteld aan zowel de passief- als actiefzijde van de activiteiten van de
financieringsmaatschappij. Voor de actiefzijde geldt dat de kredietuitzettingen of
de beleggingen buiten het concern uitsluitend plaatsvinden bij professionele

42          Hoge Raad 15 december 1995. JOR  1996/6 m.nt. Grundmann-van de Krol en NJ 1996/653  m.nt.
Perrick. Zie naar aanleiding van dit arrest: K.W.H. Broekhuizen. Bijzondere financiele
instellingen, TVVS, april 1997, p. 104/105: J.M. van Dijk, De financieringsmaatschappij die
ophoudt financieringsmaatschappij te zijn. V&0, februari  1996, p.  19-21; P. Zijp. Noodregeling
ex art, 7 i  Wtk voor Barings BV. Bb. 29 maart  1996. p. 50-52 en het artikel van N.R.  van de
Vijver, Positie van financieringsmaatschappijen onder de WTK. Juridisch Up to Date, 19 Juni

1995, p. 5-7. naar aanleiding van de beschikking in deze zaak van de rechtbank Amsterdam
van 3 mei  1995.

43       Zie ook de Circ·ulaire van DNB van december 1995 waarin DNB. wellicht mede naar aanleiding
van het Barings-arrest, expliciet wijst op het feit dat 'te allen tijde' aan de Koorwaarden dient
te worden voldaan.

44     J.M. van Dijk, De financieringsmaaischappij die ophoudt financieringsmaatschappij te  zijn,
1/&0. februari  1996, p. 2().
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marktpartijen of dat belegd wordt in bepaalde effecten.45 Voor de passiefzijde geldt

dat de opvorderbare gelden uitsluitend aangetrokken mogen worden van concernon-
derdelen of van instellingen of ondernemingen die tot de professionele marktpartijen
behoren. Ook hier geldt dat rekening gehouden moet worden met het verbod van
artikel 82 lid 1 Wtk 1992 (zie § 3.1 ). Het begrip 'publiek' in artikel 82 lid 1 Wtk
1992 is immers niet synoniem met 'niet-professionele beleggers', maar met 'buiten
besloten kring' (zie hoofdstuk 1 § 6.2.5). Meestal zal ook hier een vrijstelling van
het verbod van artikel 82 lid  1  Wtk  1992 van toepassing zijn omdat het aantrekken

e.d. gepaard zal gaan met een emissie van effecten, mits de aanbieding van de
effecten voldoet aan de eisen gesteld bij en krachtens de Wte  1995.  In dit kader
is van belang dat een van de vrijstellingen van de prospectusplicht ex artikel 3 Wte
1995 is dat de effecten uitsluitend worden aangeboden aan professionele beleggers
(zie hoofdstuk 2 § 4.1.2.1). De inhoud van het begrip 'professionele belegger' in
de zin van de Wte 1995 komt echter niet overeen met de inhoud van het begrip
'professionele belegger' in de zin van de Uitvoeringsregeling (zie hoofdstuk 1 §
8.3). De noodzaak tot harmonisatie doet zich hier dan ook in sterke mate voor (zie
hoofdstuk 1 § 8.4).

De voorwaarde dat uitsluitend opvorderbare gelden worden aangetrokken
van concernonderdelen of van professionele marktpartijen in de zin van de
Uitvoeringsregeling betekent, gelet op het Barings-arrest, dat de financieringsmaat-
schappij er voor moet zorgen dat ook na het aantrekken van de gelden, aan deze
voorwaarde blijvend wordt voldaan. Zo zal, indien de gelden worden aangetrokken
door middel van een geldlening, bedongen kunnen dan wel moeten worden dat
de professionele geldgever zijn vordering niet overdraagt aan een niet-professionele
marktpartij, hoewel DNB een dergelijke eis niet expliciet stelt.46 De enige eis die

wel expliciet in de regeling gesteld wordt is opname van een selling restriction
indien de gelden worden aangetrokken door middel van uitgifte van toonderstukken,

opdat de uitgifte en verhandeling van deze stukken beperkt blijft tot de professionele
marktpartijen. Deze selling restriction moet aan de houders van het toonderpapier
kenbaar gemaakt worden 'op een manier die op de markt waarop deze toonderstuk-

ken worden verhandeld volgens "best practices" gebruikelijk is.' Het vereiste van
een selling restriction geldt niet voor toonderstukken met een coupuregrootte van
f 1 miljoen of meer of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta. De houders

45       Artikel 4 alsmede de toelichting bij de artikelen 3 en 4 uitvoeringsregeling. Het gaat om effecten

die genoteerd zijn op een erkende effectenbeurs in een EU/EER-staat of in de VS. Japan, Canada
en Zwitserland of die geregistreerd zijn bij de SEC in de VS.

46     Vergelijk K.W.H. Broekhuizen, Bijzondere financiele instellingen, TVVS, april 1997, p. 1(14.
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van dergelijke toonderstukken worden door DNB beschouwd als professionele
marktpartijen. 47

Kuipers'18 gaat in op de vraag welke obligatoire en goederenrechtelijke
gevolgen het niet in acht nemen van een selling restriction heeft. Vanuit een
obligatoire benadering kan gesteld worden dat een particulier die in strijd met de
selling restriction het toonderstuk gekocht heeft, jegens de uitgevende instelling
geen recht op betaling heeft.49 Goederenrechtelijk bezien heeft de particulier te
kwader trouw van een beschikkingsonbevoegde verkregen en wordt hij niet
beschermd tegen de beschikkingsonbevoegdheid van de vervreemdende professione-
le marktpartij.50

3.2.1.3    Beperkingen met betrekking tot het passiefbedrijf

Voor financieringsmaatschappijen gelden geen beperkingen ten aanzien van het
actief-bedrijf indien de opvorderbare gelden uitsluitend worden aangetrokken  van
concernonderdelen. In de toelichting wordt gesteld dat bij 'intra-concern funding'
de crediteurenbescherming niet in het geding is, zodat er ook geen goede reden
is om beperkingen aan het actief bedrijf te stellen.51 Hoewel het niet de bedoeling
geweest zal zijn, kan een constructie gekozen worden die ertoe leidt dat de beperkin-
gen met betrekking tot het actiefbedrijf van de in de voorgaande paragrafen
beschreven financieringsmaatschappijen niet van toepassing zijn. Wanneer een

47      Artikel 4 lid 3 Uitvoeringsregeling alsmede de bijbehorende toelichting. In de toelichting bij
de artikelen 3 en 4 wordt een voorbeeld gegeven van een engelstalige selling restriction. Opvallend
is dat het voorbeeld niet geheel overeenkomt met de in diezelfde toelichting gegeven opsomming
van professionele marktpartijen en een ruimere omschrijving van het begrip professionele
marktpartijen  in  de  zin  van de Uitvoeringsregeling lijkt te bevatten  (zie ook hoofdstuk  1§8.3) .
Zie ook Circulaire van  DNB van december  1995,  p.  2.

48     P. Kuipers, Selling restrictions in toondervorderingen, blokkeringsregelingen in stapled shares,
Nl/, februari 1993, p. 41-47 (zie ook zijn preadvies voor de Vereniging voor Burgerlijk Recht:
De Global Note en de nemo plus-regel. Gebondenheid aan voorwaarden bij obligatie - en andere
leningen - belichaamd in een Global Note. Vermande, 1992, p. 91-136).

49      Op grond van artikel 6:146 BW kan een uitgevende instelling aan opvolgende houders van het
toonderstuk die verweermiddelen tegenwerpen die kenbaar zijn uit het papier of die de verkrijger
anderszins bekend waren. In casu is de voorwaarde (in acht nemen van de selling restriction)
(a) niet vervuld, waarbij irrelevant is door wie, (b) kenbaar in het toonderstuk en (c) de niet
vervulling kenbaar aan de particuliere houder van het toonderstuk.

50      De houder van het toonderstuk is jegens een particuliere koper niet beschikkingsbevoegd om
het toonderstuk over te dragen (artikel  3:83  lid  2  BW). De particulier weet dat hij  niet aan  de
in het toonderstuk gestelde kwaliteitseis voldoet en geniet niet de bescherming tegen de
beschikkingsonbevoegdheid van de professionele marktpartij (artikel 3:86 BW). De professionelemarktpartij die van de particulier het toonderstuk koopt is evenmin te goeder trouw en derhalve
niet beschermd op grond van artikel 3:86 BW, omdat hij immers weet dat hij van een beschik-
kingsonbevoegde koopt. Pas de volgende professionele marktpartij geniet de bescherming vanartikel 3:86 BW. Zie ook S. Perrick in zijn noot bij het Barings-arrest (NJ 1996/653).

51         Artikel 2c Uitvoeringsregeling.
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tot een concern behorende instelling A opvorderbare gelden aantrekt van bijvoor-
beeld het publiek en deze gelden vervolgens uitzet bij zuster B (conform de
voorwaarden zoals aangegeven in § 3.2.1.1), is instelling B geheel vrij in de wijze
van uitzetten of beleggen. Broekhuizen merkt in dit verband op dat het voor de
hand gelegen had om als nadere voorwaarde te stellen dat de in § 3.2.1.1 vermelde
voorwaarden ook gelden, indien de van een concernonderdeel aangetrokken gelden
(indirect) afkomstig zijn van het publiek.52 De problematiek van artikel 82 Wtk
1992 is hier niet aan de orde omdat de opvorderbare gelden niet van het publiek
in de zin van 'buiten een besloten kring' worden aangetrokken.

3.2.2 Andere instellingen

Behalve voor financieringsmaatschappijen bevat de regeling ook een uitzondering
voor:

a  instellingen die bedrijfsmatig van professionele marktpartijen gelden
aantrekken die opvorderbaar zijn na een periode van twee jaarg (zogenaamde

kapitaalmarktinstellingen);
54

b   instellingen die een vergunning hebben op grond van de Wet op het
consumentenkrediet en bedrijfsmatig opvorderbare gelden aantrekken van
professionele marktpartijen; 55

c gemeentelijke kredietbanken die als privaatrechtelijke rechtspersoon zijn
opgericht bij notariele akte en die bedrijfsmatig opvorderbare gelden
aantrekken van professionele marktpartijen of van de gemeente(n) die de
desbetreffende gemeentelijke kredietbank heeft (hebben) opgericht; en

d bepaalde bedrijfspensioen- en spaarfondsen.
56

52 K.W.H. Broekhuizen, Bijzondere financiele instellingen, TVVS. april 1997. p. 104.
53 DNB stelt zich op het standpunt dat bepalingen die een eerdere opeisbaarheid in bepaalde

omstandigheden (wanprestatie, 'event of default') introduceren in beginsel niet zijn toegestaan, tenzij
het ditidelijk is dat betrokkenen ook de bedoeling hebben dat er pas na afloop van de overeengekomen
(tweejaars )termijn sprake zal zijn van opeisbaarheid (opvorderbaarheid) en de crediteur niet eenzijdig
kan bewerkstelligen dat binnen de (tweejaars)termijn kan worden opgevorderd.

54 K.W.H. Broekhuizen, Bijzondere financiele instellingen. TVVS. april 1997, p. 103. wijst op
het zijns inziens merkwaardige feit dat de professionele marktpartijen die hun gelden
toevertrouwen aan kapitaalmarktinstellingen minder bescherming genieten dan de professionele
marktpartijen die hun gelden toevertrouwen aan de hiervoor in § 3.2.1.2 vermelde financierings-
maatschappijen. Een van de voorwaarden die voor laatstgenoemde categorie financieringsmaat-
schappijen geldt is immers de garantie door de moeder/topholding.

55    Hoewel bij het opstellen van de onderhavige bepaling ongetwijfeld gedacht is aan Wck-
vergunninghouders die zich beperken tot kredietuitzettingen die de Wck-grens (f 50.000.-) niet
oz·er5chrijden, laat de letterlijke tekst van de regeling toe dat Wck-vergunninghouders ook
kredietuitzettingen boven de f 50.000.- verrichten.

56 Een onderneming of instelling als bedoeld in Titel I jo Titel 3 van het Besluit fondsen en
spaarregelingen.
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Deze instellingen voor wie geen beperkingen met betrekking tot hun actiefbedrijf
gelden, worden niet als kredietinstelling in de zin van de Wtk 1992 beschouwd. 57

Hoewel de onder (a) genoemde instellingen alleen van de uitvoeringsregeling
kunnen profiteren indien zij lang geld van professionele marktpartijen aantrekken,
mogen zij blijkens de toelichting wel 'relatief beperkte kortlopende debetstanden

bij kredietinstellingen aanhouden in het kader van hun normale liquiditeitsbehoefte.'
Op de instellingen genoemd onder (a) tot en met (c) is ook van toepassing hetgeen

in § 3.2.1.2 is opgemerkt over de plicht er voor te zorgen dat ook na het aantrekken
van de opvorderbare gelden de schuldtitels in handen blijven bij de professionele
marktpartijen. Ook hier geldt, evenals voor de instellingen genoemd onder (d),
dat het bedrij fsmatig aantrekken, ter beschikking krijgen of houden van opvorderba-
re  gelden op grond van artikel  82  Wtk 1992 verboden  is  (zie  § 3.1) omdat
professionele marktpartijen onder het begrip 'publiek' in de zin van artikel 82 Wtk
1992 vallen (zie § 3.2.1.2). Indien geen vrijstelling van toepassing is omdat het
aantrekken e.d. niet gepaard gaat met een emissie van effecten in de zin van de
Wte  1995, zal een ontheffing nodig zijn.

3.2.3 Speciale instellingen voor securitisatie

Onder securitisatie of effectisering wordt verstaan de financiering van bepaalde
activa door middel van uitgifte van effecten.58 Een speciaal voor dat doel opgerichte

rechtspersoon C special purpose vehicle' (spv)) neemt activa (meestal vorderingen)
over van een onderneming of instelling en geeft om deze overname te kunnen
financieren effecten (meestal obligaties) uit.59 De activiteiten van een dergelijke

57     Artikel 2a, 2b en 2d Uitvoeringsregeling.
58        Zie over de oorsprong (in de VS  in  1938) van securitisatie onder meer:  R. Th. Luijckx. Een

verkenning van mortgage backed securities, Bank- en Effectenbedrijf. maart 1990, p. 31-37:
S.E. van Tuyll van Serooskerken, Securitisatie: wachten op de doorbraak, Bank- en Efectenbe-
drijf. april 1994, p. 24-28.

59        Zie over securitisatie in de Nederlandse context onder meer: B.J. Alink en A. Bruggink, Mortgage
backed securities: ontwikkelingen in Nederland,  Bank- en 13ectenbedrijf, mei  1998, p. 34-37.
B.J. Alink en A. Bruggink, Mortgage backed securities: een markt in Nederland?, Bank- en
Effectenbedrijf. juni 1998, p. 20-23; R.J. Botter en P.N.J. van Welzen, Securitisation in
Nederland, Ondernemingsrecht 1999, p. 232-236; R.A. Dudok van Heel, Enkele juridische
aspecten van 'securitisation' (cessie in het internationaal privaatrecht), Financiering en
Aansprakelijkheid. Serie Ondememing en Recht, deel L Tjeenk Willink, Zwolle, 1994, p. 109
124; F.G.B. de Graaf, Effectisering van vorderingen (Securitisation), Ontwikkelingen in het
effectenverkeersrecht. Serie Monografieen vanwege het Van der Heijden Instituut, deel 50,
Kluwer, Deventer,  1996, p.  87-118;  J.A. van Hessen, Muziek  in  de  oren van aandeelhouders,
Bank- en E ectenbedrijf. januari/februari 1998, p. 26-29; E.P.M. Joosen, Securitisatie en het
fiduciaverbod, Vijfjaar Nieuw BW, Kluwer, Deventer, 1998, p. 33-39; J. Meijer Timmerman
Thijsen, Asset Securitization. Financiering van de Onderneming, Vademecum Ondernemings-
recht, Kluwer, Deventer, 1995, p. 375-385; R.H. Maatman, De verkrijging van het economisch
belang bij vorderingsrechten, WPNR, 1997. nr. 6286, p. 679-683; M.H.E. Rongen, Enige
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spv zijn zodanig dat de spv voldoet aan de omschrijving van kredietinstelling (zie
§ 3.2). Wanneer de door middel van de obligaties aangetrokken gelden - gelet op
de te financieren activa - opvorderbaar moeten zijn binnen een periode van twee
jaar,60 kan de spv niet profiteren van de in de Uitvoeringsregeling van artikel 1
Wtk 1992 gegeven uitzondering voor kapitaalmarktinstellingen die immers

uitsluitend lang geld van professionele marktpartijen mogen aantrekken (zie § 3.2.2).
Teneinde deze belemmering op te heffen is de Uitvoeringsregeling zodanig
versoepeld61 dat een spv ook obligaties kan uitgeven met een kortere looptijd dan
twee jaar zonder als een kredietinstelling in de zin van de Wtk 1992 te worden

aangemerkt, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan. De enige
bedrijfsactiviteiten van de spv moeten zijn:
1         het ter beschikking krijgen van (a) professionele marktpartijen62 van (b) gelden

opvorderbaar op een termijn van minder dan twee jaar door uitgifte van
schuldtitels waaraan (c) een ' rating' is verbonden door een door DNB
geaccepteerde kredietbeoordelaar (' rating agency'  ;63 en

2         het verwerven en aanhouden van activa afkomstig uit een vooraf gedefinieerde
en homogene groep activa van een andere onderneming of instelling.

64

beschouwingen omtrent asset backed securitisation, Financiering en Aansprakelijkheid. Serie

Onderneming en recht, deel 1, Tjeenk Willink. Zwolle.  1994, p. 93-108; M.H.E. Rongen,
Securitisation en vermogensafzondering van vorderingsrechten op naam. Onderneming en
Effecten. Serie Ondememing en Recht, deel  13, Tjeenk Willink, Deventer.  1998, p. 419-466;
W. Ruys, Securitisation en Bankhypotheken: problemen en mogelijke oplossingen, Onderneming
en Effecten. Serie Ondememing en Recht, deel 13, Tjeenk Willink, Deventer, 1998, p. 511-524,
W.J. Slagter, Securitisation of property assets, Juridisch Up to Date. 28 april 1994. p. 2-5, P.J.P.
Verloop, Securitisation, Bb,  1996, p.  139- 140; J.P.H, Visser, Securitisatie en bankhypotheken,
Bank- en Effectenbedrijf. september 1997, p. 20-23.

60      Indien de te financieren vorderingen (activa) een kortere looptijd hebben dan twee jaar, zoals
dat meestal het geval is bij handelsvorderingen, stuit het op praktische bezwaren om voor de
uit te geven obligaties een langere looptijd te kiezen.

61         Wijziging van  11 juli  1997 van de ministeriele regeling van 4 februari  1993 tot uitvoering Wet
toezicht kredietwezen 1992 (Staatscourant \6 juli 1997), inwerkingtreding 18 juli 1998. Zie
ook K.W.J. Broekhuizen, Securitisation: generieke vrijstelling voor de 'SPV' onder de Wet
toezicht kredietwezen  1992, Bb, 10 september 1997. p. 173-176: N.R. van de Vijver, Nieuwe
vrijstelling voor securitisatie vehicles. Juridisch Up to Date, 2 oktober 1997. p. 8/9, J. Willeumier,
Securitisation: mogelijkheden verruimd, V&O. september 1997, p. 90/91.

62    Ook hier zal moeten gelden dat de sp\' er voor moet zorgen dat de uitgegeven schuldtitels
(obligaties)in handen blijven van professionele marktpartijen in de zin van de Uitvoeringsregeling
en dat artikel 82 Wtk 1992 onverkort van toepassing is ook al gaat het om professionele
marktpartijen (zie hiervoor § 3.2.1.2).

63        In de Circulaire van 14 augustus 1997 van DNB is een opsomming gegeven van rating agencies

die door DNB zijn aangewezen. In dezelfde Circulaire geeft DNB aan dat constructies denkbaar

zijn.  waarbij  een ( klein) gedeelte  van de effecten  die een spv uitgeeft geen rating heeft (het gaai

dan om een emissie van een andere soort effecten) of dat een rating geheel achterwege blijft.
bijvoorheeld bij een onderhandse plaatsing. In dergelijke gevallen kan door de spv aan DNB
onthetting worden verzocht op grond van artikel  I  lid 4 Wtk 1992. Hoewei DNB iedere aanvraag
'op eigen merites zal beoordelen. staat DNB hier niet bij voorbaat negatief tegenover.'

64     Artikel 2e van de Uitvoeringsregeling.
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Broekhuizen65 wijst op het feit dat het woord 'enige' in de tekst van de regeling
niet betekent dat de spv niet tegelijkertijd ook effecten met een langere looptijd
dan twee jaar aan professionele marktpartijen zou mogen uitgeven. Met het woord
enige' wordt alleen bedoeld dat de bedrijfsactiviteiten van de spv uitsluitend

betrekking hebben op securitisatie.
Met betrekking tot de tweede voorwaarde wordt in de toelichting opgemerkt:

'Onder vooraf gedefinieerd wordt verstaan dat vooraf door de overdragende
onderneming de selectiecriteria zijn vastgesteld ter afbakening van de pool
waaruit de overgedragen activa afkomstig zijn. Met homogeen wordt bedoeld
dat aan de activa in de pool eenzelfde soort juridische overeenkomst ten
grondslag ligt. Een pool kan bijvoorbeeld bestaan uit leningen waarvoor een
hypothecaire zekerheid is gesteld. Het is niet noodzakelijk dat de kwaliteit van
de activa die worden overgedragen gelijk is. Een SPV mag geen activa
aanhouden die afkomstig zijn uit verschillende pools (..). Activa uit een andere
pool mogen pas aan de SPV worden overgedragen, indien de SPV de eerdere
transactie volledig heeft afgehandeld. Het is derhalve niet noodzakelijk een
SPV na iedere transactie te ontbinden  en een nieuwe  SPV  op te richten.'

Terzijde zij opgemerkt dat de toenemende betrokkenheid van Nederlandse
kredietinstellingen bij securitisatietransacties voor DNB aanleiding is geweest om
haar beleid in het kader van het bedrijfseconomisch toezicht op kredietinstellingen
die deelnemen aan een securitisatietransactie neer te leggen in een memorandum.66

4           Colportagewet

In de Wte  1995 zijn geen specifieke regels opgenomen ter zake van het colporteren
met effecten. Het aanbieden van effecten door middel van colportage valt onder
de Wte  1995. Op grond van die wet zijn colporteurs in beginsel verplicht over een
vergunning te beschikken die alleen verleend wordt indien voldaan wordt aan de
eisen van deskundigheid, betrouwbaarheid, financiele waarborgen en informatiever-
strekking (zie hoofdstuk 3). Deze eisen die ook al onder de Wte golden werden
gezien als voldoende waarborgen voor de beleggers. Op die grond is toen afgezien
van het - ter bescherming van de belegger - stellen van specifieke regels ten aanzien
van het colporteren met effecten. Alleen met betrekking tot colportage met bepaalde

effecten werd met het oog op de bescherming van de particuliere belegger een

65 K.W.H. Broekhuizen. Securitisation: generieke vrijstelling voor de 'SPV' onder de Wet toezicht
kredietwezen 1992, Bb, 19 september 1997, p. 175.

66        Circulaire  van 25 september   1997  van DNB, besproken  door  W. Ruys, Beleid  van  De
Nederlandsche Bank inzake securitisation en toezicht, Bb. 1 april 1998, p. 82-84.
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aanvullende regeling wenselijk geacht.67 Deze aanvullende regeling is te vinden

in de Colportagewet.

4.1 Reikwijdte van de aanvullende regeling

De Colportagewet is naast de Wte  1995 van toepassing indien gecolporteerd wordt

met effecten (a) die niet ter beurze genoteerd zijn en (b) waarvoor geen openbare

prijsaanduiding bestaat.68 Van een openbare prijsaanduiding is sprake wanneer

met het oog op de openbare verhandelbaarheid van de effecten, aan- en verkoop-
koersen regelmatig in dag- of weekbladen, prijscouranten, koerslijsten en dergelijke

openbaar worden gemaakt. Bij effecten zonder een openbare prijsaanduiding kan
een potentiele belegger niet op een eenvoudige en snelle wijze een vergelijking
maken tussen het aanbod van een colporteur en een koers die voor een ieder kenbaar

is.69 De reden om colportage met dergelijke effecten tevens onder de reikwijdte
van de Colportagewet te brengen is dan ook gelegen in het feit dat het 'gevaar van

overrompeling' aanwezig is.

4.2 Begrip 'colporteren'

De aanvullende regeling die een particulier bescherming biedt in de vorm van een

zogenaamde afkoelingsperiode (ontbinding van de overeenkomst binnen acht
dagen)70 is niet van toepassing op telefonische colportage. Onder colporteur in
de zin van de Colportagewet wordt namelijk verstaan:

'degene die in de uitoefening van een beroep of bedrijf door persoonlijk bezoek

dan weI door of in samenhang met de aanprijzing van een goed of een dienst

in een groep van ter plaatse van de aanprijzing aanwezige personen, tracht een

particulier te bewegen tot het sluiten van een overeenkomst, strekkende tot

het aan deze verschaffen van het genot van een goed, het aan deze verlenen

van een dienst of het door deze als kredietnemer deelnemen aan een goederen-
krediet ,71

Onder persoonlijk bezoek wordt niet aangemerkt het persoonlijk bezoek dat in

overwegende mate voortvloeit uit een initiatief van degene die bezocht wordt.72

67         PG Wte 1995.1996. p. 238 en p. 240; PG Wte 1995,1996. p. 241; Kamerstukken U  1989- 1990.

21 547. nr. 3, p. 13/14.
68     Artikel 1 lid 5 Colportagewet (Staatsblad 1992, nr 71).
69       PG  Wte 1995,  1996, p. 240/241: Kamerstukken H 1989-1990,21  547. nr. 3, p.  13.

70    Artikel 25 Colportagewet.
71      Artikel 1 lid 1 sub c Colportagewet.
72     Artikel 1 lid 3 Colportagewet.
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Voor niet toepasselijkheid van de Colportagewet op grond van deze 'eigen
initiatief -bepaling mag niet al te snel geconcludeerd worden. Uit de voorbeelden
gegeven bij de parlementaire behandeling van deze bepaling alsmede op grond
van enkele uitspraken, blijkt dat de bezochte persoon daadwerkelijk het initiatief
genomen moet hebben.73

Hoewel de Colportagewet niet van toepassing is op telefonische colportage,
is deze vorm van colportage op grond van de krachtens de Wte 1995 gestelde
gedragsregels (zie hoofdstuk 3 § 6.2.1) verboden. Particuliere beleggers waarmee
geen zakelijke relatie bestaat mogen alleen telefonisch, per e-mail of in persoon
benaderd worden indien zij daarmee vooraf uitdrukkelijk (schriftelijk) hebben
ingestemd. Deze gedragsregel gaat derhalve verder dan de regels van de Colportage-
wet. Opgemerkt zij dat artikel 10 van het voorstel voor een Europese richtlijn
betreffende de verkoop op afstand van financiele diensten aan consumenten regels
bevat ten aanzien cold calling. 74

5            Wet financilile betrekkingen buitenland 1994

De financiele afwikkeling van effectentransacties kan zodanig zijn dat op die
afwikkeling specifieke regels van toepassing zijn. Afgezien van eventuele
beperkingen75 op grond van diverse op de Sanctiewet gebaseerde regelingen en
besluiten,76 kan de financiele afwikkeling onder de reikwijdte van de Wfbb  1994

73      Zie de voorbeelden genoemd in Kamerstukken /1  1971- 1972,  11  106, nr. 7, p.  12 alsmede
uitspraak kantonrechter Maastricht van 15 november 1978 (PRG 1979, nr.  1375 ): een telefonische
benadering door een colporteur met de vraag of bezoek is toegestaan. is niet een bezoek dat in
overwegende mate voortvloeit uit het initiatief van de bezochte persoon; in gelijke zin uitspraak
rechtbank Utrecht  3 juli  1986 (KG  1986.  nr.  333).  Zie ook de uitspraak president rechtbank
Roermond van 27 juni  1997 (KG 1997/331) waarin de president zich afvraagt of - gelet op het
in casu grote verschil tussen hetgeen aanvankelijk (in een antwoordkaard) was aangeboden en
hetgeen tijdens het huisbezoek uiteindelijk is afgesproken - nog wel sprake is van een huisbezoek
dat in overwegende mate is voortgevloeid uit het initiatief van degene die bezocht is (reflexwer-
king van de Colportagewet).

74         Voorstel voor een richtlijn betreffende de verkoop op afstand van financiele diensten aan consumenten
en tot wijziging van de Richtlijnen 90/619/EEG , 97/7/EG en 98/7/EG (PbEG C 385,11 december
1998, p. 10 e.v.).

75     Zie de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven van 19 augustus 1999 (JOR
1999/230) waarin voor de toepassing van de sanctiewetgeving handelingen met betrekking tot de
activa van een Nederlandse vennootschap in liquidatie worden 'vereenzelvigd' met die ten aanzien
van de activa van de (in casu in Irak wonende) enige aandeelhouder.

76      Resoluties van de Veiligheidsraad en de VN waarin financiele sancties tegen een of meerdere
landen worden uitgesproken, worden via EG-verordeningen uitgewerkt in Nederlandse - op
de Sanctiewet gebaseerde - regelingen en besluiten. De afgelopen jaren heeft het gebruik van
sanctiemaatregelen een hoge vlucht genomen. Bij de implementatie van die sanctiemaatregelen
zijn enkele 'tekortkomingen' van de Sanctiewet aan het licht gekomen hetgeen geleid heeft tot
een wetsvoorstel tot wijziging van de Sanctiewet (Kamerstukken 11 1999-2000, 26 872).
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vallen indien deze plaatsvindt tussen een ingezetene en een niet-ingezetene. 7 Ten
behoeve van de samenstelling van de betalingsbalans bevat artikel 7 van de Wfbb
1994 voor ingezetenen een verplichting om aan DNB met betrekking tot bepaalde
financiele transacties die zij met niet-ingezetenen verrichten bepaalde gegevens
te verstrekken en om DNB desgevraagd inzage te verlenen in de boeken, bescheiden
of andere gegevensdragers.n Onder 'ingezetene' wordt onder meer verstaan (1)
natuurlijke personen die in Nederland hun woonplaats hebben en in de
bevolkingsregisters zijn opgenomen, (2) rechtspersonen, vennootschappen onder
firma en commanditaire vennootschappen die (a) in Nederland zijn gevestigd of
kantoor houden of (b) niet in Nederland zijn gevestigd maar wel vanuit Nederland
worden bestuurd voorzover DNB dat bepaalt en (3) in Nederland gevestigde filialen,
bijkantoren en agentschappen voor zover zij niet al onder de tweede categorie
vallen.79 Ter uitvoering van artikel  7  Wfbb  1994  zijn  door DNB 'Rapportage-
voorschriften betalingsverkeer  1994'  (RV 94) opgesteld die aangeven wanneer
en voor wie een rapportage- of meldingsplicht ontstaat.80 De RV 94 bevatten ( 1)
een rapportageplicht, (2) een meldingsplicht en (3) een informatierecht van DNB.

5.1 Rapportageplicht

Hoofdrege18' is dat iedere ingezetene die een betaling van meer dan f 25.000,-
(of de tegenwaarde daarvan) verricht aan of ontvangt van een niet-ingezetene, de
identiteit van de opdrachtgever en de begunstigde alsmede de aard en het bedrag
van de betaling moet opgeven aan DNB. Ook de betaling of ontvangst van het saldo

(ongeacht de hoogte van het saldo) dat ontstaat na verrekening van een vordering
van meer dan f 25.000,- op een niet-ingezetene met een schuld van meer dan
f 25.000,- aan een niet-ingezetene valt onder de rapportageplicht. Vindt de betaling
of ontvangst plaats via een (in het Wtk-register ingeschreven) kredietinstelling
- hetgeen meestal het geval zal zijn - dan mag volstaan worden met het rapporteren

77          Zie over de Wfbb 1994 onder meer: M.J.G. Geleijns, De Wet financiele betrekkingen buitenland

1994 en het verschoningsrecht van de notaris, WPNR, 1999, p. 754-756; J.R. Herrema en J.B.
Jansen, Wet financiele betrekkingen buitenland. Van deviezenwet naar rapportagewet, Bank-

en Effectenbedrijf. november 1994, p. 39-42. J.B. Jansen, Aanpassing van de Wet financiele
betrekkingen buitenland. Bb, 2 september 1994, p. 158-160; J.L. Stuijt, Nieuwe regels inzake
de financiele betrekkingen met het buitenland (Wet financiele betrekkingen buitenland  1994),

V&0, juli/augustus 1994, p. 81/82.
78      In artikel 8 lid I Wfbb 1994 is de geheimhoudingsplicht van DNB neergelegd. terwijl in artikel 8

lid 2 Wfbb 1994 een uitzondering op de geheimhoudingsplicht is opgenomen.
79     Artikel 1 sub a Wfbb 1994.
80     De RV 94 zijn gepubliceerd in de Staatscourant van 11 mei 1994.
81       De plicht tot informatieverstrekking voor een ieder die buitenlandse betaalmiddelen koopt of

verkoopt ter waarde van meer dan f 5000,- bij een kredietinstelling, financiele instelling of een
wisselkantoor (artikel 2 leden 7 en 8 RV 94) blijft hier buiten beschouwing.
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van de desbetreffende gegevens aan deze intermediair. Datzelfde geldt indien de
betaling of ontvangst plaatsvindt via een financiele dienstverlener. 2 Een financiele
dienstverlener is - kort gezegd - een ingezetene die in de uitoefening van zijn beroep
of bedrijf regelmatig bemiddelt in het betalingsverkeer tussen ingezetenen en niet-
ingezetenen door gebruik te maken van eigen rekening-courantverhoudingen met
ingezetenen ofniet-ingezetenen.83 Kredietinstellingen en financiele dienstverleners
zijn op hun beurt verplicht om de aldus verkregen gegevens alsmede gegevens
over transacties die zij zelf met niet-ingezetenen verrichten aan DNB te melden. 84

Een rapportageplicht bestaat eveneens indien tengevolge van andere soorten
transacties met een waarde van meer dan f 25.000,- een wijziging optreedt in de
financiele relatie met een niet-ingezetene. Voorbeelden van dergelijke transacties
zijn mutaties in kapitaaldeelnemingen in of buiten Nederland die voortvloeien uit
handelingen van of met niet-ingezetenen en die worden afgewikkeld bijvoorbeeld
door een ruil van effecten of omzetting van dividenden. 85

Met betrekking tot de rapportageplicht van financiale dienstverleners heeft
het College van Beroep voor het bedrijfsleven in twee door advocaten aangespannen
procedures uitspraak gedaan omtrent de vraag of de informatieverstrekking aan
DNB  in het kader  van  de  Wfbb 1994 afstuit  op de geheimhoudingsplicht  van
advocaten.86 In deze uitspraken overweegt het College onder meer dat (1) de
functionele geheimhoudingsplicht van een advocaat niet doorbroken kan worden
door een algemene meldingsplicht voor betalingen door een niet-ingezetene aan
een advocaat voor verleende rechtsbijstand en (2) het beroepsgeheim van een
advocaat niet ten dienste staat van hen die een bedrag aan iemand (niet zijnde een
advocaat) willen doen toekomen en vanuit de intentie om die betaling geheim te
houden, de betaling leiden via een advocaat.

5.2 Meldingsplicht

Behalve een rapportageplicht voor bepaalde transacties, bestaat voor ingezetenen
- afhankelijk van hun relaties met niet-ingezetenen of hun bedrijfsactiviteiten -
ook een meldingsplicht. Zo moeten financiele dienstverleners, wisselkantoren en

82     Artikel 2 RV 94.
83     Artikel 1 sub d RV 94.
84     Artikel 3 RV 94.
85     Artikel 5 RV 94 en de toelichting bij dit artikel waarin een opsomming wordt gegeven van

wijzigingen die onder artikel 5 RV 94 vallen.
86          Uitspraken van 23 april  1996 ( UCB 1996/33 en UCB 1996/34 m.nt. Daalder: NJB.  1996. p. 986/987:

Advocatenblad 21 juni 1996, p. 570-576), tevens besproken door M.J.G. Geleijns in WPNR, 1999,

p. 754-756. Zie ook de discussie over deze uitspraken: J.L.R.A. Huydecoper, Advocatenb/ad  10 mei
1996, p. 401/402; C.Ch. Mout, Advocatenblad 21 juni 1996, p. 576, J.L. R.A. Huydecoper.
Advocatenblad 11 juni 1996, p. 577.
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zogenaamde bijzondere financiele instellingen (bfi's) zich bij DNB melden. 87

Datzelfde geldt voor ingezetenen die een rekening-courantverhouding hebben met

niet-ingezetenen (waaronder concernonderdelen) of een rechtsverhouding hebben

waarbij in een clearing geldvorderingen op en schulden aan niet-ingezetenen (al
dan niet binnen concernverband) worden verrekend.88 Na melding kan DNB
instructies geven voor rechtstreekse rapportage.

5.3 Informatierecht DNB enmeldplicht heling van geld

DNB heeft de bevoegdheid om bij ingezetenen informatie in te winnen over de
standen van en de wijzigingen in onder meer kapitaaldeelnemingen door ingezetenen

in niet-ingezetenen en omgekeerd, kredieten verstrekt aan respectievelijk
opgenomen bij niet-ingezetenen en andere krediet- en vermogensverhoudingen
met niet-ingezetenen.89 Bedacht moet worden dat DNB behalve over het hier

vet-melde en op de RV 94 gebaseerde informatierecht ook beschikt over een op
de Wfbb 1994 gebaseerd algemeen inzagerecht.90 Op grond van  de  Wet  Mot  (zie
§ 6.2. e.v) is DNB verplicht, in afwijking van de geheimhoudingsbepaling die in
de Wfbb 1994 is opgenomen," het meldpunt in te lichten indien DNB bij de

uitoefening van haar taak op grond van de Wfbb 1994 feiten ontdekt die duiden

op heling van geld (zie § 6.2.3).

6          Anti-witwaswetgeving

In  de  Wif  1993  en  de Wet Mot is uitvoering gegeven  aan de Europese richtlijn
91/038/EEG inzake voorkoming van het gebruik van het financiele stelsel voor
het witwassen van geld92 en aan een aantal aanbevelingen van de Financial Action
Task Force on Money Laundering (FATF). De FATF is in juli  1989 op initiatief
van de regeringsleiders van de zeven grote industrielanden (G7) en de voorzitter
van de Europese Commissie geYnstalleerd.  In het eerste jaar  (op  30  mei  1990)

formuleerde de FATF veertig aanbevelingen die beschouwd worden als de
'internationale Grondwet' in de strijd tegen het witwassen van geld. Alle FAFT-
landen zijn gehouden de aanbevelingen in hun wetgeving te implementeren. De

87     Artikelen 7 en 8 RV 94. Een bfi is. kort gezegd. een financieringsmaatschappij waarin niet-

ingezetenen al dan niet rechtstreeks deelnemen.
88     Artikel 4 RV 94.
89     Artikel 6 RV 94.
90     Artikel 7 leden 3 en 4 Wfbb 1994 (zie hiervoor § 5.1).
91     Artikel 8 Wfbb 1994.
92 Richtlijn 91/308/EEG van 10 juni  1991 tot voorkoming van het gebruik van het financiele stelsel

voor het witwassen van geld (PbEG L 166.28 juni 1991, p. 77 e.v.).
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Europese richtlijn en de FAFT-aanbevelingen bevatten een plicht tot identiteits-
vaststelling en een meldingsplicht voor ongebruikelijke transacties. De eerste wordt
geregeld in de Wif 1993, terwijl de tweede is neergelegd in de Wet Mot.93 Op beide
wetten zal in de volgende paragrafen in grote lijnen worden ingegaan.

6.1 Wet  identificatie  bij jinanciele dienstverlening  1993

De kern van de Wif 1993 is dat een financiele instelling (behoudens ontheffing)94
verplicht is de identiteit van een cliant vast te stellen voordat aan die client in of
vanuit Nederland95 een financiele dienst wordt verleend. De financiale instellingen
op wie de plicht tot identiteitsvaststelling rust, zijn allereerst de instellingen die
in  de Wif  1993 zijn omschreven. Daarnaast is bij  amvb een aantal instellingen
toegevoegd. De mogelijkheid om bij amvb andere dan de in de Wif 1993 vermelde
financiele instellingen aan te wijzen is gekozen om

93      In de literatuur is aan de anti-witwaswetgeving, waarvan met name de Wet Mot, relatief veel
aandacht besteed. Zie onder meer: H. de Doelder en V. MuI, Strafrechtelijke vrijwaring wetMOT te beperkt?, Bank- en Effectenbedrijf, maart 1997, p. 28-33; S. Franken en D. van der
Landen, Het zwarte gat van de MOT, NJB, 10 januari  1997, p.  59-63; M.S. Groenhuijsen enD. van der Landen, De financiele aanpak van de georganiseerde criminaliteit, NJB, 28 april
1995, p. 613-621; C.M. Grundmann-van de Krol, Wettelijke maatregelen tegen het witwassen
van door misdrijf verkregen geld, Bb, 19 maart 1993, p. 49-51; C.M. Grundmann-van de Krol,
Wetsvoorstellen identiteitsvaststelling en melding ongebruikelijke transacties naar Eerste Kamer,
Bb,  26  november  1993,  p.  210-212;  J.  Italianer,  Meldingen  onder  de  wet MOT, Bank &
Aanspraketijkheid. Serie recht en  praktijk nr.  95,  Kluwer,  Deventer,  1996,  p.   131-142;  B.F.
Keulen, MOT met de strafrecht, TVVS, november 1993, p. 281-285; A.H.J. Kuus, Wet M.O.T.
biedt banken te weinig houvast, Bank- en Effectenbedrijf. april 1993; A.H.J. Kuus, Wet M.O.T.
van kracht, Bank- en Efectenbedrijf, januari/februari 1994, p. 4-5; A.H.J. Kuus, Te weinig
resultaten na twee jaar wet MOT, Bank- en Effectenbedrijf, september 1996, p. 40-44; C. Ch.
Mout, Gebruikelijk of ongebruikelijk?, Advocatenbtad. 25 november 1994, p. 968-970; R.K.Oord, Ednjaar MOT, Bank- en Efectenbedny, september 1995, p. 4-5: M. Overmars. Bestrijding
van witswasactiviteiten: Wet melding ongebruikelijke transacties, V&0,1993, p.  117-119; R.E.
de Rooy, Indicatoren Wet MOT aangepast, Bb, 5 januari  1996,  p.  9-11; C.D. Schaap, MeldpuntMOT:  spin in het financiele web,  Bank-  en   ectenbedrOy,  mei  1995,  p.  27-30: G.J. Terlouw
en 'U.  Aron, Twee jaar  MOT.  Een  evaluatie  van de  uitvoering  van de  Wet  melding ongebruikelijke
transacties.  nr  158 in de reeks Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum, Gouda
Quint, 1996; N.R. van de Vijver, Nieuwe Anti-witwasbepalingen, Juridisch Up to Date, 11
februari  1994, p.  11-13; A. van Vliet, Banken en justitie binden strijd  aan met criminaliteit,
Bank- en E ectenbed«, april 1995, p, 38-44; B.C.M. Waaijer, Wilt u zich even identificeren?,WPNR 6127, p. 192-194 en WPNR 6128, p. 214-216; A. Wielinga, Verschuivingseffecten bij
de bestrijding van money laundering, Bank- en Effectenbedrijf, mei 1995, p. 32-35.

94      Artikel 2 lid 5 Wif 1993.
95      Blijkens de toelichting bij de Wet Mot betekent 'in of vanuit Nederiand' dat een Nederlands

bijkantoor van een buitenlandse financitle instelling weI, maar een buitenlands bijkantoor van
een Nederlandse financiele instelling niet onder de reikwijdte van de Wet Mot valt (Kamerstukken
H 1992-1993, 23 009, nr. 3, p. 5). Aangezien de Wif 1993 en de Wet Mot nauw met elkaar
samenhangen (en ook gelijktijdig in het parlement zijn behandeld), mag aangenomen worden
dat de uitleg van het begrip 'in of vanuit Nederland' voor beide wetten gelijk is. Zie ook hoofdstuk
1 § 3.4.
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'bedrijven en ondernemingen onder de reikwijdte van de wet te brengen indien
deze bijzonder geschikt blijken te zijn om voor het witwassen van geld gebruikt
te worden. •96

De instellingen die belast zijn met identiteitsvaststelling, inclusief de registratie
en de bewaring van de gegevens,97 zijn kredietinstellingen, beleggingsinstellingen,

effecteninstellingen, levensverzekeraars, assurantietussenpersonen, zoals deze
instellingen of beroepen in de desbetreffende toezichtswetten zijn gedefinieerd,98

alsmede creditcard organisaties, wisselkantoren en speelcasino's.
99

6.1.1 Situaties waarin de identiteit vastgesteld moet worden

De plicht tot identiteitsvaststelling ontstaat voordat een financiele dienst wordt
verleend. Onder een financitle dienst wordt zowel verstaan het door een financiale

instelling in of vanuit Nederland aangaan van een duurzame relatie als het verrichten
van een incidentele (eenmalige) dienst:01 De financiele diensten die onder  de

reikwijdte van de Wif 1993 vallen en relevant zijn voor effectentransacties, zijn:
1()1

-      in bewaring nemen van effecten, geld, edele metalen en andere waarden;
-      openen van een rekening waarop een saldo in geld, effecten, edele metalen

en andere waarden kan worden aangehouden;
-       verzilveren van coupons van effecten of vergelijkbare waardepapieren;
-         verlenen van een dienst terzake van 6tn transactie of van kennelijk met elkaar

samenhangende transacties met een waarde van f 25.000,- of meer;'02 indien

96           Kanterstukken  11 1992-1993,23 008, nr. 3, p. 4.
97     Artikelen 6 en 7 Wif 1993.
98 Zie artikel l lid 1 suba Wif 1993.
99 Zie artikel 1 lid 1 sub a 6° jo artikel 1 van het Besluit van 29 juli 1994 (Staatsblad 1994/604).
\00   Kamerstukken 11 1992-1993,23 008, nr. 3. p. 2/3.
101    Volledigheidshalve zij hier vermeld dat de volgende diensten ook financidle diensten zijn in

de zin van de Wif  1993: (1) het verhuren van een safeloket, (2) het uitgeven van credit cards
(behalve creditcards die alleen gebruikt kunnen worden bij de (groep van de) onderneming of
instelling die deze creditcards uitgeeft), (3) het bemiddelen bij of het sluiten van een
levensverzekering indien de premie meer bedraagt dan f 2.500.- per jaar of f 5.000,- ineens.
(4) het doen van een uitkering van meer dan f 25.000.- uit hoofde van een levensverzekering
en (5) het door een speelcasino bieden van gelegenheid om  'mee te dingen naar prijzen en premies
tegen betaling met een tegenwaarde of gezamenlijke tegenwaarde van f 25.000.- of meer, anders
dan in Nederlandse bankbiljetten en munten' (zie artikel  1  sub b Wif 1993 jo de Ministeriale
Regeling van 20 januari 1994 (Staatscourant van 25 januari  1994, waarin onder meer de
grensbedragen zijn vastgesteld) en artikel 2 van het Besluit van 29 juli 1994 (Staats blad
1994/604).

102    in de parlementaire geschiedenis wordt als voorbeeld van een dergelijke dienst genoemd: het
wisselen van geld (Kamerstukken Il 1992-1993. 23 008, nr. 6, p. 1). Met 'kennelijk met elkaar
samenhangende transacties' wordt gedoeld op een aantal kleinere (dat wil zeggen met een waarde
onder de f 25.000,-) transacties waarmee beoogd wordt de identificatieverplichtingen te ontduiken
door onder het grensbedrag van f 25.000,- te blijven. Zie ook J. Italianer, De Wet MOT en de
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niet bekend is welk bedrag met de transactie(s) gemoeid is, geldt identiteits-
vaststelling.'03

Hoewel de laatstgenoemde dienst alleen onder de werking van de  Wif  1993  valt
indien het bedrag van f 25.000,- overschreden wordt, kan er ook bij transacties
onder dit grensbedrag een plicht tot identiteitsvaststelling ontstaan. Dit doet zich
voor indien (1) de transactie aan de hand van de ingevolge de Wet Mot vastgestelde
indicatoren als ongebruikelijk aangemerkt moet worden'04  (zie  § 6.2.1) of (2) de
financiele instelling weet of redelijkerwijs moet vermoeden'05 dat de transactie
deel uitmaakt van met elkaar samenhangende transacties waarbij verschillende
financiele instellingen zijn betrokken. 106

6.1.2
Vaststellen van wiens identiteit en op welke wijze?

Allereerst moet de identiteit van de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie
rechtstreeks een financiele dienst wordt verleend, vastgesteld worden (de client). 107

Ten tweede dient de identiteitsvaststelling plaats te vinden van een natuurlijke
persoon die op enige wijze namens een client optreedt (de vertegenwoordiger).
In een dergelijk geval moet in beginsel ook de identiteit van de vertegenwoordigde
(client) worden vastgesteld. Hoewel een financiele instelling verplicht is na te gaan
of een voor haar verschijnende natuurlijke persoon voor zichzelf dan wel voor
een derde optreedt, "* magde instelling afgaan op het antwoord van de betrokkene,

'doch indien er omstandigheden zijn of feiten bekend zijn die de instelling
doen twijfelen aan de juistheid van het antwoord zal de instelling verder
onderzoek moeten plegen of eventueel af moeten zien van de financiele
dienst. 3109

WIF: anti-inbraakbeveiliging voor banken, GeWeffecten. Jonge Balie Congres  1997, Sdu,  1997,
p. 143.

103 Artikel 2 lid 2 sub a Wif 1993.

104 Artikel 2 lid 2 sub b Wif 1993.

105    Blijkens de toelichting 'veronderstelt dit niet dat de financiele instelling hier steeds onderzoek
naar doet, maar wel dat zij op dit punt alert is en zo nodig vragen stelt' (Kamerstukken U 1992-
1993.23 008, nr. 3, p. 6).

106 Artikel 2 lid 2 sub c Wif 1993.

107    Zie de begripsomschrijving in artikel 1 lid 1 sub c Wif 1993. Onder het begrip client valt ook
- in geval van financiele dienstverlening in het kader van levensverzekeringen - degene die premie
betaalt of begunstigde is.

108 Artikel 5 Wif 1993. Zie ook onder meer Kamerstukken j 1993-1994.23 008 en 23 009, nr. 76b.

P. 4.

109    Kamerstukken Il 1992-1993,23 008, nr. 6, p. 15 en Kamerstukken Il 1992-1993, 23 008, nr.
10, p. 7. Zie in dit verband ook J. Italianer die zich afvraagt of hiermee schijnconstructies
doorgeprikt kunnen worden en of het registreren van stromannen niet voornamelijk een
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Groenhuijsen en Van der Landen hebben terecht gewezen op het feit dat de Wif
1993 geen rekening houdt met rekeningen die voor derden worden aangehouden,
zoals de kwaliteitsrekening van de notaris die op zijn naam ten behoeve van een
of meer clienten wordt aangehouden. De identiteit van die client(en) behoeft op
grond van de Wif 1993 niet te worden onthuld: 10 Zij wijzen in dit verband ook
op de praktijk van zogenaamde 'Rep-offices' (vertegenwoordigers) van buitenlandse

instellingen die soms contant geld aannemen van rekeninghouders bij het
moederbedrijf en dit geld via hun eigen rekening bij een Nederlandse kredietinstel-
ling overboeken naar het buitenlandse moederbedrijf waarbij de naam van de
inlegger anoniem blijft. Ik vraag mij echter af of dergelijke activiteiten niet al op
grond van artikel 82 Wtk 1992 verboden zijn, aangezien de Rep-office in het
geschetste geval opvorderbare gelden aantrekt  van het publiek  (zie   §   3.1).
Bovendien zijn de rekeninghouders, indien het Nederlandse ingezetenen zijn, op
grond  van   de   Wfbb 1994 meldingsplichtig vanwege het aanhouden   van  een

rekening-courant met een niet ingezetene (zie § 5.2.). Voorts kan de desbetreffende
Nederlandse kredietinstelling die van een Rep-office contant geld ontvangt op grond
van de Wet Mot meldingsplichtig zijn, indien de transactie als ongebruikelijk is
te kwalificeren (zie § 6.2.1).

Het vaststellen van de identiteit van natuurlijke personen kan onder meer
met behulp van een geldig reisdocument of rijbewijs. Ill Met betrekking tot de
vereiste documenten waarmee de identiteit van rechtspersonen vastgesteld moet
worden, maakt de Wif 1993 een onderscheid naar nationaliteit en vestigingsplaats
van de rechtspersoon. Van Nederlandse rechtspersonen en buitenlandse rechtsperso-
nen die in Nederland zijn gevestigd'12 wordt de identiteit vastgesteld aan de hand
van een gewaarmerkt uittreksel uit het register van de KvK of een akte opgemaakt
door een in Nederland gevestigde notaris. Voor buitenlandse rechtspersonen die
niet tevens in Nederland gevestigd zijn, hangt het van de staat van herkomst af
of een akte opgemaakt door een in Nederland gevestigde notaris of door een in

symbolische waarde heeft (De Wet MOT en de WIF:anti-inbraakbeveiliging voor banken,
Geldeffecten, Jonge Balie Congres 1997, Sdu, 1997, p. 143/144).

110 M.S. Groenhuijsen en D. van der Landen, De financiele aanpak van de georganiseerde
criminaliteit, NJB, 28 april 1995, p. 616. Zie over de kwaliteitsrekening ook hoofdstuk 1 § 6.5.3.3.

111        Artikel  3  lid  1  Wif  1993 jo artikel 5 Ministeriele Regeling van 20 januari 1994 (Staatscourant
25 januari 1994; gewijzigd 13 juli 1994 (StaaiscDurant 19 juli 1994)). Het VIS (Verificatie
Informatie Systeem) dat tot stand gekomen is in samenwerking tussen de NVB en de Centrale
Recherche Informatiedienst, is een computerbestand met de nummers van ongeldige identiteitsbe-
wijzen (zie Kamerstukken II 1997-1998,25 830, nr. 2, p. 10/11).

112    B.C.M. Waaijer, Wilt u zich even identificeren?, WPNR 6127, p. 192/193, gaat ervan uit dat

met het woord 'vestiging' in relatie tot buitenlandse rechtspersonen gedoeld wordt op de situatie
dat de buitenlandse rechtspersoon in Nederland (1) een onderneming drijft. (2) een nevenvestiging
of   (3) gevolmachtigd handelsagent heeft   en op grond daarvan   in het handelsregister   is

ingeschreven.
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een andere EU/EER-staat gevestigde notaris (of daarmee vergelijkbare persoon)
vereist is. Is de staat van herkomst een niet EU/EER-staat dan is inschakeling van
een in Nederland gevestigde notaris verplicht.113 Waaijer geeft aan dat het opmaken
van een identificatie-akte conform de Wif 1993 voor een buitenlandse rechtspersoon
die niet tevens in Nederland gevestigd is voor een (in Nederland gevestigde) notaris

geen sine cure is. Met het oog op eventuele civielrechtelijke gevolgen voor de
notaris indien achteraf blijkt dat de financiele instelling is afgegaan op een onjuiste
identificatie door de notaris, doet hij enkele aanbevelingen met betrekking tot de
inhoud van de identificatie-akte. 114

Een financiale instelling heeft ten aanzien van haar bestaande clienten aan
haar verplichting voldaan, indien zij gebruik maakt van de bij een eerdere
identificatie ontvangen gegevens. Deze vrijstelling is aan voorwaarden verbonden.
Bovendien mag een filiaal niet terugvallen op de door een ander filiaal van dezelfde
financiele instelling uitgevoerde identiteitsvaststelling indien het gaat om een
transactie ter waarde  van f 25.000,-  of meer.115 De voorwaarde  voor  het  niet
opnieuw hoeven vaststellen van de identiteit van bestaande clienten is dat de eerdere

identiteitsvaststelling heeft plaatsgevonden conform de  Wif  1993 of conform  de

voorganger van de Wif 1993 (Wif 1988). Bovendien kan een nieuwe identiteitsvast-
stelling achterwege blijven ten aanzien van clidnten ten behoeve van wie v66r 18
januari  1989 een geld- of effectenrekening geopend is, ongeacht de wijze waarop
in het verleden de identiteit is vastgesteld. Deze versoepeling is bij amendement
in de Wif 1993 opgenomen,16 hoewel de minister van financien de verruiming
van de vrijstelling in strijd achtte met de richtlijn die voorschrijft dat alleen dan
op een vroegere identiteitsvaststelling mag worden teruggegrepen indien aan de
in de richtlijn neergelegde norm met betrekking tot vaststelling en vastlegging van
de identiteit is voldaan. 117

113       Artikel 3 leden 2 tot en  met 4 Wif  1993 jo artikel 6 Ministeriele Regeling  van 20 januari   1994
(Staatscourant 25 januari 1994).

114    B.C.M. Waaijer, Wilt u zich even identificeren?, WPNR, 6128, p. 214/215.

1 15       Artikel 4 lid  1  Wif 1993. De voorwaarde voor het niet opnieuw hoeven vaststellen van de identiteit
van bestaande clienten is dat de eerdere identiteitsvaststelling heeft plaatsgevonden conform
de Wif 1993 of conform de voorganger van de Wif 1993 (Wif 1988). Bovendien kan een nieuwe
identiteitsvaststelling achterwege blijven ten aanzien van clienten ten behoeve van wie v66r
18 januari  1989  een  geld- of effectenrekening geopend is, ongeacht de wijze waarop  in  het
verleden de identiteit is vastgesteld. Deze versoepeling  is bij amendement  in  de  Wif  1993
opgenomen (Kamerstukken Il 1993-1994.23 008, nr  18),  hoewel de minister van  financien de
verruiming van de vrijstelling in strijd achtte met de richtlijn die voorschrijft dat alleen dan op
een vroegere identiteitsvaststelling mag worden teruggegrepen indien aan de in de richtlijn
neergelegde norm met betrekking tot vaststelling en vastlegging van de identiteit is voldaan
(Handelingen II. 14 oktober 1993, p. 12-780).

116 Kamerstukken Il 1993-1994, 23 008, nr 18.

117    Handelingen II, 14 oktober 1993, p. 12-780.
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6.1.3 Afgeleide identiteitsvaststelling

De Wif 1993 bevat een bepaling die aangeeft wanneer en onder welke voorwaarden
een financiele instelling niet zelf de identiteit van haar client hoeft vast te stellen,
ondanks het feit dat sprake is van een financiale dienst waarop in beginsel de plicht
tot identiteitsvaststelling van toepassingis:18 Het betreft hier onder meer financiale
diensten die verband houden met de handel in effecten en die afgewikkeld worden
door tussenkomst van een kredietinstelling die de identiteit van de client al heeft
vastgesteld en geregistreerd: " In een aantal situaties  is wel vereist dat die
kredietinstelling bevestigt dat de identiteitsvaststelling van de betrokken client
en de registratie daarvan zijn uitgevoerd. Op grond van artikel 8 van de120

Ministeriele regeling van 20 januari 1994 is de regeling van de afgeleide
identiteitsvaststelling van overeenkomstige toepassing op een financiele instelling
die uitsluitend vanuit haar hoofdvestiging (bedoeld is een instelling met slechts

66n vestiging in Nederland) de mogelijkheid biedt een geld- of effectenrekening
te openen. Dit artikel ziet met name op zogenaamde direct writers (zoals de Robeco-

groep) die niet over een kantorennetwerk beschikken en de mogelijkheid bieden

per post een rekening te openen.
121

De regeling van de afgeleide identiteitsvaststelling is echter niet van toepassing
indien sprake is van een ongebruikelijke transactie in de zin van de Wet Mot (zie
§ 6.2.1) of indien de financiele instelling weet of redelijkerwijze vermoedt dat de

natuurlijke persoon niet voor zichzelf optreedt.
122

118     Artikel 4 leden 2 tot en met 5 Wif 1993 jo artikel 8 Ministeriele Regeling van 20 januari  1994
(Staatscourant 25 januari 1994), gewijzigd op 23 augustus 1994 (Stamscourant 25 augustus
1994).

119      Artikel 4 lid 4 Wif 1993 waarin als voorwaarde wordt gesteld dat de eerste betaling door of aan
de client wordt gedaan ten laste of ten gunste van een rekening van die client bij een
kredietinstelling met zetel hetzij in een EU/EER-staat lietzij een staat die door de minister van
financien  is  aangewezen.  In de Ministeriele  Regeling van 20 januari 1994 (Staatscourant 25
januari  1994; gewijzigd op 3 oktober 1996 (Staatscourant 9 oktober  1996)  zij n  in  artikel  7
aangewezen: Aruba. Australia, Bahrein, Canada, Hongkong, Japan, Jemen, Koeweit. de
Nederlandse Antillen, Nieuw Zeeland. Qatar. Saoedi-Arabie, Singapore, Turkije, de Verenigde
Arabische Emiraten, de Verenigde Staten van Amerika en Zwitserland.

120 Een bevestiging is vereist indien de afwikkeling plaatsvindt via een rekening van de client bij
een buitenlandse kredietinstelling die niet in een EU/EER-staat is gevestigd of indien het gaat
om een eerste betaling aan de client via een rekening bij een in een EU/EER-staat gevestigde
kredietinstelling (zie artikel 4 lid 4 tweede volzin Wif 1993 alsmede Kamerstukken 11. 1992-1993,

23 008. nr. 11, p. 2).
121 Zie ook Kamerstukken Il 1992-1993.23 008. nr. 5. p. 8. Kamerstukken 11 1992-1993.23 008, nr

6. p. 6 en p. 14: Kamerstukken 11. 1992-1993,23 008. nr. 10. p. 6.
122      Artikel 4 lid 6 jo artikel 5  lid 4 Wif  1993.

381



Hoofdstuk 4

6.1.4 Vrijstelling interprofessionele handel

Teneinde de interprofessionele handel niet onnodig te belasten met de identificatie-
plicht hoeft van bepaalde financiele instellingen die zelf als client optreden de
identiteit niet vastgesteld te worden. Het betreffen onder meer kredietinstellingen,
effecteninstellingen en beleggingsinstellingen die overeenkomstig de desbetreffende

Europese richtlijnen over een vergunning beschikken, alsmede personen of
rechtspersonen die zijn aangesloten bij een effectenbeurs die lid is van de Fddtration
Internationale des Bourses de Valeurs en die zijn gevestigd in 66n van de door
de minister van financian aangewezen staten. 123

6.1.5 Vervalste documenten

Tijdens de parlementaire behandeling van de Wi f 1993 kwam de vraag aan de orde
welke rechtsgevolgen financiele instellingen kunnen ondervinden wanneer achteraf
blijkt dat weliswaar te goeder trouw, maar op basis van vervalste identiteitsdocu-
menten de identiteit is vastgesteld en de financitle dienst is verleend. De minister
gaf allereerst aan dat overtreding van de identiteitsbepalingen niet leidt tot nietigheid
van de uitgevoerde transactie, omdat de transactie zelf niet door de wet wordt
verboden en dat dit uiteraard ook geldt wanneer de financiele instelling te goeder
trouw is afgegaan op vervalste identiteitspapieren. Gebruikmaking van een vals
identiteitsbewijs kan wat de rechtsbetrekking tussen beide partijen en eventuele
derden betreft wel civielrechtelijke gevolgen hebben, bijvoorbeeld vernietiging
van de transactie op grond van bedrog of dwaling. Ook kan sprake zijn van een
onrechtmatige daad of tekortkoming in de nakoming. Wat de strafrechtelijke
gevolgen betreft, stelde de minister dat een financiele instelling die de identiteit
van de client op de bij de wet voorgeschreven wijze heeft vastgesteld niet strafbaar
zal zijn, ook niet wanneer de identiteitsvaststelling gebaseerd is op een vervalst
document, tenzij de instelling wist of kon weten dat het document vervalst was. 124

6.2 Wet melding ongebruikelijke transacties

De reikwijdte van de Wet Mot is in twee opzichten groter dan die van de Wif 1993.
Allereerst is de wet niet gericht tot een aantal nader omschreven instellingen of
personen, maar tot een ieder die beroeps- of bedrijfsmatig in of vanuit Nederland

123      Artikel 2 lid 4 Wif 1993 jo artikel 4 Ministeriele Regeling van 20 januari 1994 (Staatscourant
25 januari 1994) , gewijzigd  op  3  oktober 1996 (Staaiscourant 9 oktober  1996).  Voor een
opsomming van de aangewezen staten; zie noot  119.

124   Kamerstukken Il 1992-1993,23 008, nr. 3, p. 5; Kamerstukken 11 1992-1993,23 008, nr. 6,
p. 6 en p. 14/15; Kamerstukken 11 1992-1993,23 008, nr. 10, p. 5.
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een financiele dienst verricht. Ten tweede omvat de Wet Mot meer categorieen
financiele diensten dan die omschreven zijn in de Wif 1993:25 Bovendien vallen
bepaalde financiele diensten alleen onder de reikwijdte van de Wif 1993 indien
een bepaald bedrag wordt overschreden. Deze beperking ontbreekt in de
omschrijving van financiele dienst in de zin van de Wet Mot. Grensbedragen spelen
daarentegen wel een rol bij de bepaling of een transactie ongebruikelijk is.

De kern van de Wet Mot is dat iedere instelling (rechtspersoon of natuurlijk
persoon) die beroeps- of bedrijfsmatig in of vanuit Nederland een financiele dienst
verricht, verplicht is een daarbij voorgenomen of verrichte transactie die
ongebruikelijk is, onverwijld te melden aan een centraal meldpunt: Meldpunt
Ongebruikelijke Transacties.136 Van belang hierbij is uiteraard de vraag wanneer
een transactie ongebruikelijk is. Op deze vraag en de in de Wet Mot opgenomen
bepalingen met betrekking tot de straf- en civielrechtelijke vrijwaring van degenen
die een transactie conform de wet hebben gemeld, zal in de volgende paragrafen
worden ingegaan. Buiten beschouwing blijven de in de Wet Mot omschreven
bevoegdheden en taken van het meldpunt, de vereisten waaraan een melding moet
voldoen en de geheimhouding van degenen die uit hoofde van de Wet Mot gegevens
of inlichtingen verstrekken of ontvangen.

6.2.1 Begrip 'ongebruikelijke transactie'

Het begrip 'ongebruikelijke transactie' speelt een centrale rol in de Wet Mot. Het
toetsen of een (chartale of girale) transactie - gedefinieerd als 'een handeling of
samenstel van handelingen van of ten behoeve van een client in verband met het
afnemen van 66n of meer financiele diensten' - ongebruikelijk is, vindt plaats aan
de hand van een indicatorensysteem.127 De indicatoren die inhoud geven aan het

begrip 'ongebruikelijk' zijn niet in de wet opgenomen, maar zijn bij ministeriele
regeling vastgesteld. De reden voor deze delegatie aan de ministers van justitie
en financien is dat de indicatoren snel en eenvoudig kunnen worden aangepast
aan de nieuwste ontwikkelingen op witwasgebied.

128

Ongebruikelijke transacties zijn onderverdeeld in (1) evident ongebruikelijke
transacties en (2) overige ongebruikelijke transacties. Voor het herkennen van de
eerste categorie zijn objectieve indicatoren vastgesteld, terwijl voor het herkennen
van de tweede categorie een subjectieve taxatie doorslaggevend is. Als hulpmiddel

125        Behalve de in de Wif 1993 omschreven en krachtens de Wif 1993 aangewezen financiele diensten,

zijn ook (1) het (doen) crediteren of debiteren van een rekening, (2) het wisselen van guldens
in vreemde valuta en (3) geldtransfer, financiele diensten in de zin van de Wet Mot.

126     Artikel 9 jo artikel  I  sub d Wet Mot.
127    Artikel i sub c respectievelijk sub d Wet Mot.
128   Kamerstukken U 1992-1993,23 009, nr. 3, p. 7.
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voor deze taxatie zijn subjectieve indicatoren vastgesteld. Mogelijk is dat een
transactie op grond van de objectieve indicatoren ongebruikelijk, maar op grond
van de subjectieve indicatoren niet ongebruikelijk is. Datzelfde kan zich uiteraard
ook omgekeerd voordoen. Een dergelijke situatie ontslaat degene die de financiele
dienst verricht niet van de plicht om de transactie te melden. 129

De indicatorentijst bestaat uit verschillende onderdelen.13(' De categorie
financiele dienst bepaalt welk onderdeel van de lijst van toepassing is. Tot 1
november  1995 golden voor effectentransacties twee objectieve indicatoren die
tot 'onnodig gebleken meldingen' aanleiding gaf, te weten (1) contante transacties
boven f 25.000,- waarbij effecten waren betrokken en (2) het fysiek uitleveren
van effecten boven f 25.000,- tenzij de uitlevering plaatsvond aan een krediet-,
effecten- of centraal effectenbewaarinstelling. Deze twee objectieve indicatoren
zijn samengevoegd tot 66n effecten-indicator in de subjectieve lijst.131 Op grond
van de nieuwe subjectieve indicator voor effectentransacties geldt een meldings-
plicht voor effectentransacties (waaronder fysieke in- of uitlevering van effecten)
boven f 25.000,- of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta of (bij girale
transacties) in euro's indien aan twee of meer nader aangegeven sub-indicatoren
is voldaan.132 Een melding is ongeacht het bedrag altijd verplicht indien (a) een
transactie in verband met witwassen aan de politie wordt gemeld (algemene
objectieve indicator) en/of (b) de instelling oordeelt dat sprake is van een
vermoedelijke witwastransactie (algemene subjectieve indicator). Mede naar
aanleiding van de beursfraude (einde  1997)  is door de werkgroep indicatoren  een
nader onderzoek ingesteld met betrekking tot de effectenindicatoren. 133

129    Kamerstukken 11 1992- 1993,23 009, nr. 6, p. 6 en p.  12. waar nadrukkelijk is gesteld dat geen
sprake is van een beleidsvrijheid van de meldingsplichtige. A.H.J. Kuus, Wet M.O.T. biedt banken
te weinig houvast, Bank- en Efectenbedriif. april 1993, p. 4, heeft onder meer gewezen op het
standpunt van de banken dat melding niet uitsluitend plaats zou moeten vinden door middel
van objectieve indicatoren, maar dat daaraan steeds toegevoegd zou moeten worden dat melding
achterwege mag blijven indien uit eigen onderzoek is gebleken dat de transactie in redelijkheid
niet kan worden aangemerkt als geldheling. Onder'heling van geld' wordt tevens begrepen heling
van onder meer effecten (Kamerstukken II 1992-1993,23 009, nr. 3, p. 27).

130   Indicatorenlijst van 27 november 1998 (Staatscourant 1998 nr. 230), goedgekeurd bij Besluit
van 26 maart 1999 (Staatsblad 1999/164)..

131      Zie  ook  R.E.  de Rooy, Indicatoren  Wet MOT aangepast,  Bb, 5 januari   1996,  p.  9/10.  De
subjectieve effecten-indicator is ook opgenomen in het onderdeel D van de indicatorenlijst die
specifiek ziet op transacties die worden verricht door of met DNB en door of met de Settlement
Bank of the Netherlands NV.

132 De sub-indicatoren zijn: (a) identificatieproblemen; (b) ongewoon conditieaanbod: (c) transactie
a-typisch voor de client in kwestie; (d) client handelt als stroman. (e) client is zonder aanwijsbare
reden nerveus; (f) client wordt vergezeld en gecontroleerd; (g) geen verklaarbaar legaal doel
of geen zichtbare relatie met (bedrijfs)activiteiten, (h) client is niet eerder op kantoor van de
instelling geweest.

133   Kamerstukken 11 1997-1998.25 830, nr. 2, p. 37.
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Zowel voorgenomen als verrichte transacties die op basis van de indicatoren-
lijst ongebruikelijk zijn, moeten gemeld worden. Hiervan mag noch aan de
betrokken client noch aan derden mededeling worden gedaan. 134 Voorgenomen
ongebruikelijke transacties vallen onder de meldingsplicht omdat

'zich situaties kunnen voordoen waarbij de client of de instelling afziet
van het verrichten van een voorgenomen transactie, terwijl er toch sprake
is van een meldenswaardig feit'. 135

De meldingsplicht voor voorgenomen ongebruikelijke transacties impliceert niet
dat dergelijke transacties 'opgehouden' of geweigerd moeten worden enkel en alleen
omdat deze 'ongebruikelijk' is. Dit is alleen anders indien wetenschap bestaat of
vermoed wordt dat de transactie verband houdt met witwassen. Een instelling die
meewerkt aan aperte witwastransacties, anders dan in overleg met het openbaar
ministerie, loopt dan ook het risico vervolgd te worden op grond van de
helingsbepalingen uit het WvSr. 136

6.2.2 Vrijwaring meldingsplichtige

De Wet Mot bevat voor degenen die een melding hebben verricht zowel een
strafrechtelijke als een civielrechtelijke vrijwaring.137 De strafrechtelijke vrijwaring
houdt in dat de verplicht gemelde gegevens noch als basis voor een opsporingson-
derzoek noch als bewijsmiddel tegen de meldingsplichtige gebruikt mogen worden
in een strafzaak wegens opzet- of schuldheling. Groenhuijsen en Van der Landen
stellen dat hiermee vast lijkt te staan dat de meldingsplichtige niet gevrijwaard
is voor vervolging wegens een ander delict. 138 De vrijwaring gaat echter niet zo
ver dat een meldingsplichtige nooit strafrechtelijk aansprakelijk gesteld zou kunnen
worden. Indien een meldingsplichtige zich bewust schuldig gemaakt heeft aan het

witwassen van geld kan deze strafrechtelijk vervolgd worden wegens heling, echter
niet op basis van de zelf gemelde informatie, maar wel op basis van informatie
die op andere wijze dan de melding is verkregen.

139

134   Artikel 19 Wet Mot. Zie ook Kamerstukken I 1993-1994,23 008 en 23 009, nr. 76a, p. 5.
135    Kamerstukken II 1992-1993,23 009. nr. 6. p. 12.
\36   Kamerstukken II 1992-1993,23 009, nr. 6, p. 11.
137    Artikel 12 respectievelijk artikel 13 Wet Mot.
138 M.S. Groenhuijsen en D. van der Landen. De financiele aanpak van de georganiseerde criminaliteit.

NJB. 28 april 1995, p. 618.

139    Kamerstukken 11 1992-1993, 23 009, nr. 3, p.  16/17 en p. 2 1; Kamerstukken Il 1992-1993.23
009, nr. 6, p. 24/25. Zie ook de kritische kanttekeningen ten aanzien van onder meer de reikwijdte
van artikel  12 Wet Mot van onder meer: H. de Doelder en V. MuI, Strafrechtelijke vrijwaring
wet MOT te beperkt?. Bank- en Effectenbedrijf, maart 1997, p. 28-33; M.S. Groenhuijsen en
D. van der Landen, De financiele aanpak van de georganiseerde criminaliteit, NJB. 28 april
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De civielrechtelijke vrijwaring houdt in dat meldingsplichtigen jegens derden
niet aansprakelijk zijn voor schade die voortvloeit uit een te goeder trouw gedane

melding. Deze vrijwaring waartoe Richtlijn 91/308/EEG verplicht, is onder meer
op verzoek van de NVB expliciet in de wet opgenomen. Zonder deze wettelijke
bepaling zou volgens de ministers van justitie en financien hetzelfde gelden,
aangezien de wettelijke meldingsplicht prevaleert boven eventuele contractuele
verplichtingen en - indien de meldingsplichtige aangesproken wordt op grond van
onrechtmatige daad - fungeert als rechtvaardigingsgrond:41 Aan de civielrechtelijke
vrijwaring is tijdens de parlementaire behandeling van de Wet Mot relatief veel
aandacht besteed. 141 Reden hiervoor was vooral de inhoud van het op verzoek van
de NVB uitgebrachte advies van twee Nijmeegse hoogleraren. In dit advies was
voorgesteld dat degene die stelt door de melding schade te hebben geleden, dient
aan te tonen dat de transactie in redelijkheid niet had mogen worden gemeld.

Aansprakelijkheid zou volgens het uitgebracht advies slechts mogen bestaan indien
de meldingsplichtige opzettelijk of met grove schuld een melding heeft verricht
waartoe hij niet gehouden was. De bewindslieden toonden zich geen voorstander
van dit voorstel, onder meer omdat de burger hierdoor in een zeer moeilijke, zo
niet onmogelijke, bewijspositie komt te verkeren, vooral indien zijn transactie is
gemeld op grond van de subjectieve indicatoren.142 Om de discrepantie tussen het
in het oorspronkelijke wetsvoorstel opgenomen uitgangspunt en het standpunt van
de banken te verkleinen, is bij amendement het voorgestelde artikel 13 zodanig
gewijzigd dat een meldingplichtige niet aansprakelijk is voor schade die een derde

tengevolge van de melding lijdt, 'tenzij aannemelijk wordt gemaakt dat gelet op
alle feiten en omstandigheden in redelijkheid niet tot melding had mogen worden
overgegaan.' Italianerl 43 vraagt zich mijns inziens terecht af of het (door de ministers
in het oorspronkelijk wetsvoorstel ingenomen) standpunt dat de meldingsplichtige
in beginsel dient te bewijzen dat op goede gronden is gemeld, wel een juist
uitgangspunt was. Op grond van artikel 177 Rv rust de bewijslast ten aanzien van
een eventuele tekortkoming door de meldingsplichtige jegens de client in beginsel

1995, p. 618; B.F. Keulen, MOT met de strafrechter, 77/1/S, november 1993, p. 285; C.Ch. Mout,
Gebruikelijk of ongebruikelijk?, Advocatenblad, 25 november  1994,  p.  970.  Zie  voor  een
uitgebreide bespreking van de vrijwaringsbepalingen: V. Mul, Vrijwaringsbepalingen: vrijheid
of gebondenheid?, Financiele integriteit, Gouda Quint, Arnhem, 1995, p. 103-108.

140   Kamerstukken 11 1992-1993,23 009, nr. 3, p. 16/17.
141    Kamerstukken II 1992-1993,23 009, nr. 6, p. 22-24; Kamerstukken li 1992-1993,23 009, nr.

8, p. 2 en p. 12-15, Handelingen  11 1 oktober 1993, p. 9-562, p. 9-563, p. 9-564. p. 9-568.
Handelingen 11 14 oktober 1993, p. 12-792.

142   Kamerstukken Il 1992-1993,23 009. nr. 6, p. 23.
143     J. Italianer, Meldingen onder de Wet Mot. Bank & Aansprakelilkheid. Serie Recht en Praktijk

nr. 95, Kluwer, Deventer, 1996, p 137/138.
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op de client, tenzij uit de eisen van redelijkheid en billijkheid een andere verdeling
van de bewijslast voortvloeit. 144

6.2.3 Meldingsplicht toezichthouders

Artikel 17 Wet Mot verpliclit instellingen die met het toezicht op financiele
instellingen145 zijn belast (STE, DNB, VK) om, in afwijking van eventuele

geheimhoudingsbepalingen (zie hoofdstuk 5 § 4), het Meldpunt in te lichten indien
zij bij de uitoefening van hun toezichthoudende taak feiten ontdekken die duiden
op heling van geld of effecten. 146 Daarnaast rust op DNB op grond van artikel  17a
Wet Mot en in afwijking van de geheimhoudingsbepaling in de Wfbb 1994, een
identieke meldingsplicht indien DNB bij de uitoefening van haar taak op grond
van de Wfbb 1994 feiten ontdekt die duiden op heling van geld. Deze verplichting
is in de Wet Mot opgenomen omdat DNB door haar taak ingevolge de Wfbb 1994
een goed inzicht heeft in de internationale geldstromen, inkomende en uitgaande
transacties met het buitenland, en 'derhalve verkeert in de gelegenheid om
helingstransacties waar te nemen ,147

6.3 Strafrechtelijke verbodsbepaling

In de Nota Integriteit financiele sector van 19 december 1997 is melding gemaakt
van het feit dat bezien wordt of een bijzondere, speciaal op het witwassen

toegesneden strafbepaling geintroduceerd moet worden. De daarbij gegeven
motivering luidt:

'Witwassen levert onder de bestaande wetgeving veelal enige vorm van heling
op (vgl. artt. 416-417bis van het Wetboek van Strafrecht). Hoewel deze

bepalingen ruim geformuleerd zijn, is gebleken dat het in die bepalingen geeiste
verband tussen het handelen van de witwasser en de herkomst van het geld

uit misdrij f problemen kan stellen. Daar komt bij dat de helingsartikelen geen
betrekking hebben op een kenmerkend aspect van het witwassen, te weten het
aan het gezicht onttrekken van het financiele spoor dat teruggaat op de personen

144 Vergelijk in dit verband de uitspraak van de Hoge Raad van 7 november  1997 (NJ 1998/268 m.nt.

Maeijer: JOR 1998/9 m.nt. Grundmann-van de Krol). Zie ook de uitspraak van de Hoge Raad van
31   oktober   1997 (NJ 1998/85), besproken door onder  meer  C.C.  van  Dam, Geen bijzondere
motiveringsplicht bij het (niet) omkeren van de bewijslast, NbBW, maart 1998, p. 38-40 en I. Giessen,

Omkering van de bewijslast op basis van de redelijkheid en billijkheid, NTBR, 1998, p. 87-92.

145    In de Wet Mot is geen def'initie gegeven van het begrip financiele instelling. Ik neem aan dat
hiervoor aangehaakt moet worden bij de omschrijving in de Wif  1993.

146    Blijkens de toelichting wordt onder heling van geld' tevens begrepen heling van onder meer
effecten (Kamerstukken II 1992-1993. 23 009. nr. 3. p. 27).

\47    Kamerstukken 11 1996-1997,25 378, nr. 3, p. 2
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achter het zwarte geld. De vraag naar de wenselijkheid van een aparte
verbodsbepaling voor het witwassen is ook van belang in verband met de
mogelijkheden tot daadwerkelijke ontneming van wederrechtelijk verkregen
voordeel (art. 36e Wetboek van Strafrecht) in gevallen waarin dit voordeel -
in elk geval ogenschijnlijk - bij anderen dan de verkrijger is ondergebracht.

,148

Tot op heden is nog geen wetsvoorstel tot invoering van een aparte verbodsbepaling
bij de Tweede Kamer ingediend. Een voorontwerp is inmiddels wel gereed en in
de literatuur voorwerp van discussie. 149

148   Kamerstukken 1/ 1997-1998.25 830. nr. 2. p. 37/38.
149 Zie onder ineer B.Th. Nooitgedagi. Het concept-wetsvoorstel stratbaarstelling van het witwassen

van opbrengsten van mihdrijven, Juridisc·h Up tu Date. 1 I maart 1999. p. 13-18; T.M. Schalken,
Toekomstige wetgeving inzake witwassen: over oude en nieuwe bezwaren, DD, 1999, p. 287-310:
R.M. Vennix. Het voorontwerp witwassen: samenloop met helingen enige beslagperikelen. /)D. 1999.
p. 3 1 1 -330.
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Toezichthouders: taken en bevoegdheden

1           Inleiding

Het toezicht op de naleving van de in de vorige hoofdstukken beschreven regels
berust bij de minister van financien die de meeste van de toezichthoudende taken
en bevoegdheden heeft overgedragen aan hetzij DNB hetzij de STE. In het
toezichtstelsel zoals neergelegd in de Wte 1995, is nog enige ruimte gelaten voor
de zelfregulerende status van een erkende effectenbeurs in Nederland. De AEX
is geen toezichthouder in de zin van de Wte  1995, maar wel de bevoegde autoriteit
zoals bedoeld in de Europese richtlijnen inzake toelating van effecten tot de officiele
notering aan een effectenbeurs, inzake het toelatingsprospectus en inzake de
periodieke informatieverstrekkingdoorbeursgenoteerde instellingen: Dit betekent
dat de AEX toeziet op de naleving van haar regels (FR) door aan de AEX
genoteerde uitgevende instellingen. Ook de controle op de naleving door tot de
AEX toegelaten effecteninstellingen van de beursregels, met name de handelsregels,
geschiedt in eerste instantie door de AEX, terwijl de minister van financien en
de STE op hun beurt toezicht houden op de AEX.2 In de volgende paragrafen zal

ingegaan worden op het door de minister van financien aan DNB respectievelijk
de STE overgedragen toezicht inzake de naleving van de Wtb respectievelijk de
Wte   1995  en  de Wmz 1996.3 Het hoofdstuk wordt afgesloten  met een korte
paragraaf over de op  1 januari 2000 in werking tredende wet tot invoering van zowel
de bestuurlijke boete en dwangsom in de financiele toezichtswetgeving als een
rechtsgang in twee instanties.

2            Overdracht van taken en bevoegdheden aan DNB en de STE

Zowel in de Wtb, de Wte 1995 als in de Wmz 1996 zijn de toezichthoudende taken

en bevoegdheden uit hoofde van die wetten neergelegd bij de minister van financien.

1 Regeling aanwijzing bevoegde autoriteiten Wte 1995 (Staatscourant 31 december 1996). Het
betreffende de Richtlijn 29/279/EEG (PbEG L 66), Richtlijn 80/390/EEG (PbEG L 100) en
Richtlijn 82/121/EEG (PbEG L 48).

2    Zie ook het schematisch overzicht van P.J.F. Bouma en A.Q.R. Paijmans in Bank- en
Effectenbedrijf, december 1997, p. 15.

3           De toezichthoudende taak van DNB uit hoofde van de Wtk  1992 is in de Wtk 1992 opgenomen
en is derhalve bij wet aan DNB opgedragen.
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Tegelijkertijd bevatten die wetten de mogelijkheid de meeste van die taken en
bevoegdheden over te dragen aan een of meer rechtspersonen die aan een aantal
eisen voldoet. Overdracht mag alleen plaatsvinden aan een rechtspersoon die in
staat is de overgedragen taken en bevoegdheden naar behoren uit te oefenen.
Daarnaast dienen de voorwaarden aanwezig te zijn voor een zodanige besluitvor-
ming binnen de betrokken rechtspersoon dat een onafhankelijke uitoefening van
de overgedragen taken en bevoegdheden zoveel mogelijk is gewaarborgd.4 De Wte
1995 stelt nog een extra eis: de statuten van de rechtspersoon dienen te bepalen
dat de benoeming, schorsing en het ontslag van de bestuurders geschiedt door de
minister van financien: Jaarlijks moet aan de minister een verslag worden
uitgebracht dat vervolgens in verkorte versie wordt gepubliceerd. Gegevens met
betrekking tot afzonderlijke instellingen worden in beginsel niet in het te publiceren
jaarverslag opgenomen.6

In het Overdrachtsbesluit Wet toezicht beleggingsinstellingen 1
zijn de voor

overdracht in aanmerking komende taken en bevoegdheden (onder oplegging van
een aantal beperkingen en voorschriften) overgedragen aan DNB. Tot de niet voor
overdracht in aanmerking komende bevoegdheden behoren onder meer het verlenen
van generieke vrijstellingen en het opstellen van een regeling met betrekking tot
het verhaal van toezichtskosten:

In het Overdrachtsbesluit Wet toezicht  effectenverkeer  1995
' zijn de taken

en bevoegdheden van de minister van financien met uitzondering van, kort gezegd,
die bevoegdheden die van zodanig belang geacht worden dat zij niet voor overdracht
in aanmerking komen, hetzij omdat zij directe gevolgen hebben voor de reikwijdte
van de wet hetzij omdat zij het nationale toezichtskader te boven gaan, overgedragen
aan de STE. Zo is van de overdracht uitgezonderd de bevoegdheid om aan een
erkende effectenbeurs een aanwijzing of voorschrift te geven met betrekking tot
de voor die beurs te hanteren regels inzake beschermingsconstructies." Ook hier
zijn aan de overdracht beperkingen en voorschriften verbonden."

Eveneens onder oplegging van een aantal voorschriften zijn in het Overdrachts-
besluit Wet melding zeggenschap 1996 "- alle taken en bevoegdheden met uitzonde-

4           Zie artikel 29 Wtb, artikel 40 Wte  1995 en artikel  11  Wmz  1996.
5           Zie artikel 40 lid 2 sub c Wte  1995. Op grond van artikel 41  Wte 1995 mogen de staluten niet

gewijzigd worden zonder goedkeuring van de minister van financien.
6           Artikel  29  lid  6 Wtb, artikel  40  lid  5  Wte  1995 en artikel  11  lid  4  Wmz 1996. Tijdens  de

parlementaire behandeling van artikel 48a Wte  1995  is kort ingegaan op de inhoudseisen van
hetjaarverslag (Kamerstukken 11 1995-1996,24456, nr. 7, p. 13/14).

7 Staatsblad 1990/458.
8           Zie artikel  29 jo de artikelen  14 en  28 Wtb.
9 Staatsblad 1995/624 en Staatsblad 1997/703.
10     Artikel 2 Overdrachtsbesluit Wte 1995.
11     Artikel 3 Overdrachtsbesluit Wte 1995.
12 Staatsblad 1997/209.
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ring van de bevoegdheid om ontheffing te verlenen van de publicatieplicht indien
de publicatie in strijd zou zijn met het algemeen belang en de bevoegdheid om
regels te stellen met betrekking tot het kostenverhaal, overgedragen aan de STE.
In alle hiervoor genoemde Overdrachtsbesluiten is een bepaling opgenomen op
grond waarvan DNB en de STE desgevraagd aan de minister van financien
inlichtingen moeten verstrekken die, kort gezegd, relevant zijn voor de uitoefening
door de minister van de taken die niet door hem zijn overgedragen. I 3

3 Vrijwaring toezichthouders

Aan de VK en de STE is door de staat vrijwaring verleend voor de financilfle gevol-
gen van aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de uitoefening van de
aan hen opgedragen toezichtstaken.14 In een notitie inzake de samenhang en
verschillen tussen de financiele toezichtswetten stelt de minister van financian
ten aanzien van de vrijwaring van toezichthouders:

'De toezichthouders zijn belast met een publiekrechtelijke taak. Bij de
uitoefening van die taak kunnen fouten worden gemaakt die kunnen leiden
tot aansprakelijkheid voor daaruit voortvloeiende schade. In beginsel gaat het
daarbij om kosten van het toezicht die voor rekening komen van de toezichthou-
der en, voor zover van toepassing, worden doorberekend aan de onder-
toezichtgestelden. Hierbij moet evenwel rekening worden gehouden met het
feit dat aansprakelijkheidsclaims een grote omvang kunnen hebben, zeker in
verhouding tot de begroting van de desbetreffende toezichthouder. De beperkte
draagkracht van de toezichthouders, respectievelijk de beperkte mogelijkheid
voor integrale kostendoorberekening, brengt met zich dat zij slechts tot een
zeker maximum in staat zijn de hier bedoelde aansprakelijkheidsrisico's te
dragen. Aan de Verzekeringskamer en aan de Stichting Toezicht Effectenverkeer
zijn vrijwaringen verleend voor de financiele gevolgen van aansprakelijkheid
die zou kunnen voortvloeien uit de uitoefening van de aan hen opgedragen
toezichtstaken. Voor de Verzekeringskamer geldt hierbij een eigen risico voor
zowel de aansprakelijkheid van bestuurders en leden van de Raad van Toezicht
als de beroepsaansprakelijkheid van de stichting als rechtspersoon. Met de
Stichting Toezicht Effectenverkeer is overleg gaande over een soortgelijke

13      Artikel 3 lid 4 Overdrachtsbesluit Wtb. artikel 3 lid 8 Overdrachtsbesluit Wte 1995 en artikel 3 sub
f Overdrachtsbesluit Wmz 1996. Zie over de relatie tussen de geheimhoudingsbepaling in artikel
31  lid 2 Wte 1995 en de informatieplicht op grond van het Overdrachtsbesluit Wte 1995: H.J. Sachse.
Informatie-uitwisseling in het effectenverkeer. Preadries roc,rde Vereniging zoor Effectenrecht  1999,
Aspecten van toezicht. Kluwer. Deventer, 1999. p. 104-1()7.

14      Zie ook de openbare behandeling van wetsvoorstel 24 456 waar de minister van financien kort
ingaat op de financiele consequenties voor de staat indien de VK eventueel veroordeeld zou
worden tot schadevergoeding aan gedupeerde polishouders van Vie d'Or (Handelingen TK.
18 februari 1997. p 51-3874).
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regeling. Het is vervolgens aan de toezichthouders te bepalen of zij deze eigen
risico' s al dan niet verzekeren'. 15

Uit deze notitie blijkt tevens dat aan DNB als toezichthouder in de zin van de Wtb
waarschijnlijk ook een vrijwaring verleend zal worden, maar dat een dergelijke
vrijwaring niet overwogen wordt voor DNB als toezichthouder in de zin van de
Wtk  1992. Dit laatste hangt samen met het feit dat de Wtk  1992 geen doorbereke-
ning van toezichtskosten kent en

'de kosten van eventuele aansprakelijkheid ten laste komen van de Nederland-
sche Bank, en daarmee indirect ten laste van de staat als enige aandeelhouder
van de Bank. Een formele vrijwaring zou hier dus niets toevoegen, omdat in
beide gevallen de staat de last draagt.'

Hoewel het koppelen van het verlenen van vrijwaring aan het bestaan van een
systeem van kostendoorberekening te begrijpen is (de rechtspersoon heeft in theorie
alleen middelen voor het uitoefenen van toezicht en in beginsel geen middelen
voor het betalen van schade wegens tekortschieten in toezicht), kunnen hier toch
een paar kanttekeningen geplaatst worden. Allereerst lijkt gesuggereerd te worden
dat bij de kostendoorberekening ook kosten van aansprakelijkheidsclaims (zij het
tot zekere hoogte) worden omgeslagen over de ondertoezichtgestelden. Ook bij
het bestaan van een systeem van kostendoorberekening mag mijns inziens worden
aangenomen dat alleen de kosten van daadwerkelijk toezicht en niet de kosten in
verband met een gebrekkig toezicht waaruit aansprakelijkheidsclaims voortvloeien,
worden doorberekend aan de ondertoezichtgestelden. Laatstgenoemde kosten zijn
mijns inziens kosten die door de toezichthouder niet alleen betaald, maar ook
gedragen moeten worden. Ondertoezichtgestelden die zich aan de regels houden
zullen wat hun concurrentiepositie betreft al in een nadeliger positie verkeren dan

ondertoezichtgestelden die zich door gebrekkig toezicht onttrekken aan de naleving
van met name kostenverhogende of investeringen vergende regels (denk
bijvoorbeeld aan de eisen van een adequaat functionerend administratief systeem).

I6

Het zou alleen al om die reden niet terecht zijn indien zij in enigerlei mate ook
zouden meebetalen aan de kosten veroorzaakt door onjuist of gebrekkig toezicht. i 7

15        Notitie van 30 augustus 1996, Kamerstukken II 1995-1996,24 843, nr. 1, p. 12.
16      Zie in dit verband ook D.H. Cross, Het toezicht op het effectenverkeer. Lustrumbundel Vereniging

voor Effectenrecht. Serie Monografieen vanwege het Van der Heijden Instituut. deel 58, Kluwer,
Deventer. 1997, p. 36.

17 Door invoering van de bevoegdheid tot het opleggen van een dwangsom of een bestuurlijke boete
door de toezichthouder, kan de situatie ontstaan dat degenen die zich aan de regels houden
profiteren van door andere instellingen/personen begane overtredingen. De opbrengst van de
dwangsommen en bestuurlijke boeten komt in beginsel toe aan de desbetreffende toezichthouder.
Deze nieuwe inkomstenbron kan verlaging van het aan de ondertoezichtgestelden door te
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Ten tweede rijst de vraag hoever de vrijwaring reikt in relatie tot de bewuste keuze
van de staat om het toezicht te doen uitvoeren door 'een onafhankelijke rechtsper-
soon die zelfstandig bestuurlijke en civielrechtelijke rechtshandelingen kan verrich-
ten'.18 Tijdens de parlementaire behandeling van de Wte is de vrijwaring van de
STE onderwerp van discussie geweest:" Bij die gelegenheid heeft de minister zich
onder meer op het standpunt gesteld dat de civielrechtelijke aansprakelijkheid van
de stichting of een bestuurder op andere gronden dan ernstig verwijtbaar gedrag
onder de door de staat verleende vrijwaring valt. 2()

4 Geheimhoudingsplicht toezichthouders en uitzonderingen daarop

Alvorens in te gaan op de taken en bevoegdheden van de toezichthouders is het
van belang kort stil te staan bij de geheimhoudingsplicht van de toezichthouders.
Over de geheimhoudingsplicht heeft de minister van financien onder meer het
volgende opgemerkt:

'Voorwaarde voor een effectief toezicht is dat de onder toezicht staande

instellingen zonder terughoudendheid inlichtingen en stukken omtrent hun
bedrijfsvoering aan de toezichthouder verstrekken. Daartoe dient de geheimhou-
ding van de verstrekte informatie gewaarborgd te zijn. De wettelijke geheimhou-
dingsplicht waaraan de toezichthouders zijn gehouden, is derhalve een
noodzakelijk complement van de verplichting voor onder toezicht staande
instellingen om inlichtingen en stukken aan de toezichthouderte verstrekken':1

De Win:  1996 bevat geen expliciete geheimhoudingsbepaling, hetgeen waarschijn-
lijk terug te voeren  is op de in vergelijking met de Wtb en Wte 1995 beperkte
inlichtingen- en onderzoeksbevoegdheid22 van de STE. Alleen bij een vermoeden
dat een onjuiste melding is gedaan, kan de STE een onderzoek (doen) instellen
(zie hoofdstuk 2 § 2.4.1.6). Nu de Wmz  1996 geen specifieke geheimhoudingsbepa-
ling bevat is de geheimhoudingsbepaling van artikel 2:5 Awb van toepassing. De

geheimhoudingsbepaling in de Wtb en in de Wte 1995 die is afgestemd op de in

berekenen bedrag van toezichtskosten tot gevolg hebben (Kamerstukken // 1997-1998.25821.
nr. 3. p.  12 alsmede Handelingen 11 11 apri\ 1999. p. 73-4290 en p. 73-4294).

18    PG Wte /995,1996, p. 348.
19    Kamen·lukken/ 1990-1991.21 038. nr. 61 p. 2 ennr. 6 Ia, p. 2 en PG Wte /995,1996. p. 354-

359.

20    PG Wte /995, 1996. p. 356.
21    PG Wte /995.1996, p. 153.
22         Artikel  10 Wmz 1996 stek aan de uitwi1seling ,·an Wmz-int'orniatie door de STE met buitenlandhe

toezichthouders wei de \·oorwaarde dat de uit te wisselen intorinatie onderworpen is aa,1
geheimhouding (zie § 5.6.2).
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de desbetreffende Europese richtlijnen voorgeschreven geheimhoudingsplicht,
23

is  identiek aan de geheimhoudingsbepaling in de Wtk 1992.24 De kernbepaling
luidt:

'Het is een ieder die uit hoofde van de toepassing van deze wet of van krachtens
deze wet genomen besluiten enige taak vervult, verboden van gegevens of

inlichtingen, ingevolge deze wet verstrekt of van een instantie als bedoeld in
artikel 27, eerste lid.25 of 26a, eerste lid 36 ontvangen, of van gegevens of

inlichtingen, bij het onderzoek van boeken, bescheiden of andere informatiedra-
gersm verkregen, verder of anders gebruik te maken of daaraan verder of anders
bekendheid te geven dan voor de uitoefening van zijn taak of door deze wet
wordt geeist'.28

Bovendien is bepaald dat gegevens of inlichtingen omtrent afzonderlijke
ondernemingen of instellingen29 niet mogen worden gepubliceerd en geheim zijn.ijn.

31)

De algemene geheimhoudingsplicht en het geheime karakter van gegevens over
afzonderlijke ondernemingen of instellingen is niet absoluut. De desbetreffende
wetten laten toe

23      Zie PG 1995,1996, p. 319/320; Kamerslukken 11 1995-1996.24 600, nr. 3. p. 15; PG  Wte   1995,
1996. p. 153/154.

24         De parlementaire geschiedenis van  met name artikel 64 Wtk  1992  is dan ook relevant (zie onder
meer Kamerstukken li 1991-1992,22 665, nr. 3, p. 65-68 en nr. 6, p. 40-43).

25      Artikel 27 lid 1 Wtb respectievelijk artikel 33 lid 1 Wte 1995. Het gaat hier om informatie
ontvangen van andere nationale of buitenlandse toezichthouders.

26      Artikel 263 lid  1 Wtb respectievelijk artikel 33a lid 1 Wte 1995. Het gaat hier om informatie
verstrekt aan een rechter-commissaris die belast is met het toezicht uit hoofde van artikel 64
Fw op de curator die betrokken is bij het beheer en de vereffening van de failliete boede! van
een beleggingsinstelling of effecteninstelling.

27        Artikel 24 lid  I Wtb spreekt van 'boeken, bescheiden of andere informatiedragers, terwijl artikel
3 I  lid 2 Wte 1995 spreekt van 'zakelijke gegevens en bescheiden.'

28        Artikel  24 lid  1  Wtb en artikel 31  lid 2 Wte  1995.
29    H.J. Sachse, Informatie-uitwisseling in het effectenverkeer. Preadvies poor de Vereniging voor

Effectenrecht /999. Aspecten van Toezicht, Kluwer, Deventer. 1999. p.  IOO lijkt hieruit af te leiden
dat informatie die betrekking heeft op natuurlijke personen niet geheim is hoewel het de iure mogelijk
is dat een effecteninstelling geen rechtspersoon of personenassociatie is.

30         Artikel  19 lid 5  Wtb en artikel 31  lid  1  Wte  1995. De systematiek van de Wtb en Wte 1995 loopt
wat de geheime en niet te publiceren informatie omtrent afzonderlijke ondernemingen en
instellingen betreft niet parallel. Zo strekt artikel 31  lid  1  Wte  1995 zich expliciet uit tot gegevens
die zijn (a) onrvangen van andere Nederlandse of buitenlandse toezichthouders, (b) ontvangen
van of verstrekt aan een rechter-commissaris (artikel 333  lid  3 jo artikel  3 I  lid  1  Wte  1995) en
(c) verstrekt aan de houder van een erkende effectenbeurs (artikel  31  lid  6 Wte 1995), terwijl
artikel 19 lid 5 Wtb wel ziet op gegevens verstrekt aan de rechter-commissaris (zie artikel 26a
lid 3 Wtb), maar niet, althans niet expliciet, op de informatie ontvangen van nationale en
buitenlandse toezichthouders.
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1      in strafzaken en in beperktere mate, in burgerlijke zaken als getuige of als
deskundige verklaringen af te leggen;31

2     mededelingen te doen mits die mededelingen niet kunnen worden herleid
tot afzonderlijke ondernemingen of instellingen; 32

3       toezichtsinformatie te verstrekken (a) aan een rechter-commissaris die belast
is met het toezicht op een curator die betrokken is bij het beheer en de
vereffening van de failliete boedel van een beleggingsinstelling of effectenin-
stelling,33 (b) aan andere nationale of buitenlandse toezichthouders mits aan
een aantal voorwaarden is voldaan34 en (c) in het kader van de Wte  1995 aan
de houder van een erkende effectenbeurs; 35

4 bepaalde gegevens omtrent afzonderlijke instellingen ter openbare kennis
te brengen (waarschuwingsbevoegdheid);36 en

5 bepaalde gegevens en inlichtingen te verstrekken aan de minister van
financien.

Afgezien van bovenstaande uitzonderingen op de geheimhoudingsplicht, bevat
ook de Wet Mot (zie hoofdstuk 4 §  6.2.3) en de Wfbb  1994 (zie hoofdstuk 4 §  5)
een afwijking van de voor de toezichthouders geldende geheimhoudingsplicht.
Wanneer DNB of de STE bij de uitoefening van hun toezichthoudende taak feiten
ontdekken die duiden op heling van geld of effecten moeten zij het Meldpunt
inlichten, terwijl DNB in zeer specifieke situaties informatie verkregen uit hoofde
van de Wfbb  1994 kan uitwisselen  met de centrale banken van de EU/EMU. 37

Een andere uitzondering op de geheimhoudingsplicht wordt (in de toezichtspraktijk
en door de minister van financien) afgeleid uit de tekst van de geheimhou-

dingsbepaling zelf.

'In beginsel bestaat op grond van de richtlijnen (..) geen beletsel voor
toezichthouders om gericht toezichtsinformatie te verstrekken aan opsporingsin-

31        Artikel 24 leden 2 en 3 Wtb en artikel 31  leden 3 en 4 Wte 1995. De getuigplicht in burgerlijke
zaken geldt voor zover een verklaring wordt afgelegd omtrent gegevens of inlichtingen die
betrekking hebben op of verband houden met een instelling die in staat van faillissement is
verklaard of op grond van een rechterlijke uitspraak is ontbonden. Deze getuigplicht geldt echter
niet met betrekking tot gegevens of inlichtingen die betrekking hebben op instellingen die
mogelijkerwijs in een reddingsoperatie van de inmiddels gefailleerde of ontbonden instelling
betrokken zijn of zijn geweest (zie ook Kamerstukken 11 1991- 1992,22 665, nr. 3, p. 66/67
en Kamerstukken il 1997-1998, 25 714, nr. 4, p.  10 waar onder meer wordt ingegaan op het
verschoningsrecht).

32      Artikel 24 lid 4 Wtb en artikel 31 lid 5 Wte 1995.
33     Artikel 26a Wtb en artikel 33a Wte 1995.
34      Artikel 27 Wtb en artikel 33 Wte 1995.
35          Artikel  31   lid  6 Wte  1995.
36      Artikel 25 Wtb en artikel 32 Wte 1995,
37      Artikel 8 lid 2 Wfbb 1994.
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stanties. voor zover deze daarom - met gebruikmaking van hun wettelijke
bevoegdheden - verzoeken  in het kader van een opsporingsonderzoek'.18

In de literatuur bestaat verschil van mening over de vraag of het verstrekken van
toezichtsinformatie aan opsporingsinstanties in het kader van een aangifte wegens
(vermoedelijke) overtreding van de toezichtswetgeving gezien mag worden als
een gebruik van toezichtsinformatie die door de toezichtstaak dan wel de Wtb
respectievelijk   de   Wte 1995 wordt geeist   (zie de formulering   van   de
geheimhoudingsbepaling).39 Ook de minister van financien lijkt enige aarzeling
te hebben. Naar aanleiding van het voornemen om in de diverse toezichtswetten
expliciet vast te leggen dat het bevorderen van de integriteit van de financiele sector
een doelstelling van toezicht is (zie hoofdstuk 1 § 4), stelt de minister dat het
voordeel van een dergelijke wettelijke regeling is, dat de toezichthouders

'niet snel civielrechtelijk aansprakelijk zullen kunnen worden gehouden in
situaties waar zij bijdragen aan onderzoek en vervolging. Het in overeenstem-
ming met de wettelijke taakuitoefening verstrekken van informatie aan
opsporingsinstanties kan, mits dit met de nodige zorgvuldigheid geschiedt,
immers in beginsel niet tot schadevergoedingen leiden'. 40

De algemene geheimhoudingsplicht en het geheime karakter van gegevens over
afzonderlijke ondernemingen of instellingen ziet ook op onder meer gegevens en
inlichtingen die van andere Nederlandse of buitenlandse toezichthouders is
verkregen. De uitbreiding van de geheimhoudingsbepaling tot gegevens die van
andere toezichthouders zijn verkregen houdt verband met de in de Wtb en Wte
1995 opgenomen mogelijkheden om toezichtsinformatie uit te wisselen met andere
toezichthouders (zie § 5.6 e.v.). De STE en DNB kunnen, zo valt in de toelichting
te lezen, indien zij aan de ontvangende kant van de informatiestroom staan, de
verstrekkende toezichthouder aantonen dat zij ook wettelijk gehouden zijn de
desbetreffende informatie vertrouwelijk te behandelen.4' Dit laatste is, gelet op
de uitzonderingen, betrekkelijk. In de hierboven vermelde uitzonderingen op de
geheimhoudingsplicht is - met uitzondering van artikel 27a lid 5 Wtb en artikel

38      Kamerstukken 11 1997-1998,25 830.  nr.  2, p.  3 1.
39 H.J.Th. Biemond. De rol van de STE in de strijd tegen effectenfraude. 1/&0. februari 1995, p. 22,

meent dat de toezichthouder niet verder mag pan dan het doen van de enkete uitgifte ( in  min of meer
gelijke bewoordingen ook P.E. B. Corten en J. Mouthaan, Onderzoeksbevoegdheden van de STE.
Bank- en Effectenbedrilf. mei 1998, p. 25). H.J. Sachse, Infonnatie-uitwisseling in her et'fectenverkeer.
Preadj'ies  i·oor de  Ve,·eniging  1,00,· E e(·tent·ec·ht  /999.  Aspecten ,·ati Toezicht, Kluwer.  Deventer.
1999. p 99/100. stelt dat het logischerwijs uit de taak \'an de wezichthc,uder mort\·1(,eit dat hij her
doen van aangifte gemotiveerd wordt waarom aangit'te wor(It gedaan en dat dat meebrengt dat
toezichts informatie verstrekt wordt.

40        Kanierstukken /1 1997-1998, 25830, nr. 2. p. 31/32.
41           PG  11/te  /995.1996,  p.   142.
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34 lid 4 Wte 199542 _ geen onderscheid gemaakt tussen 'eigen' toezichtsinformatie
en informatie verkregen van andere toezichthouders, hetgeen betekent dat de
uitzonderingen in beginsel ook betrekking hebben op informatie verkregen van
andere toezichthouders. Bovendien stelt de minister zich op het standpunt dat de
- uit de geheinlhoudingsbepaling zelf af te leiden - uitzondering ten aanzien van

informatieverstrekking aan een opsporingsinstantie in beginsel ook betrekking heeft

op informatie verkregen van andere, met name buitenlandse, toezichthouders. Dit
is alleen dan niet het geval indien de buitenlandse toezichthouder bij de informatie-
verstrekking geheimhouding heeft bedongen of het verdrag op grond waarvan de
informatie is verkregen zich tegen verstrekking aan een opsporingsinstantie verzet.
In dergelijke gevallen dient de opsporingsinstantie gebruik te maken van de
(eventuele) mogelijkheid om op grond van een rechtshulpverdrag de informatie
bij de desbetreffende buitenlandse strafrechtautoriteiten te verkrijgen.43 Wil een
informatieverstrekkende buitenlandse toezichthouder voorkomen dat op de
verstrekte informatie de hierboven vermelde uitzonderingen van toepassing zijn
dan zal hij, indien de verstrekking niet reeds afstuit op de mogelijk strengere
geheimhoudingsbepalingen waaraan hij zelf onderworpen is,44 een geheimhouding
moeten bedingen die verder gaat dan die waaraan DNB en de STE zijn onderwor-
pen.

De onderlinge relatie tussen (a) de uitzondering op de geheimhouding van
artikel 31 lid 5 Wte 1995 (het doen van niet tot een afzonderlijke onderneming
of instelling herleidbare mededelingen), (b) de inlichtingenplicht van, in casu, de
STE jegens de minister (zie § 2) en (c) de grondwettelijke inlichtingenplicht van
de minister jegens de Tweede Kamer is onderwerp geweest van een kort geding
procedure. Naar aanleiding van een door de STE opgesteld rapport over de wijze
waarop in de periode 1989-1993 door de toenmalige beurshouders controle was
uitgeoefend op de naleving van de beursregels door twee effecteninstellingen, rees
de vraag of de minister van financien in het licht van de geheimhoudingsbepaling
van artikel 31 lid 5 Wte 1995 het rapport aan de Tweede Kamer mocht toezenden.45

De verstrekking van het rapport door de STE aan de minister was gebaseerd op
de inlichtingenplicht van de STE zoals neergelegd in het Overdrachtsbesluit Wte
1995.46 In zijn uitspraak op het door de voormalige beurshouders en de AEX
aangespannen kort geding waarin een verbod op toezending van de rapportage

42 Deze artikelleden zien op de verplichte uitwisseling van informatie tussen Nederlandse toezichthouders
van gegevens en inlichtingen die betrekking hebben op de deskundigheid en betrouwbaarheid van
bestuurders en (mede)beleidsbepalers (zie § 5.6.1).

43     Kamerstukken 11 1997-1998,25 830, nr. 2, p. 31.
44 Vergelijk artikel 27 lid 1 sub d Wtb en artikel 33 lid 1 sub d Wte 1995 (zie ook § 5.6.1).
45 Zie Kamerstukken 11 1996-1997,24 796. nr. 3.

46    H.J. Sachse, Informatie-uitwisseling in het effectenverkeer. Pread\'ies zoor de Vereniging \mr
Effectenrecht /999. Aspecten van Toezicht, Kluwer, Deventer, 1999. p. 104.
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aan de Tweede Kamer werd geeist, oordeelde de president van de rechtbank 's-
Gravenhage onder meer:

'(..) kan vastgesteld worden dat de Minister ingeklemd is tussen de geheimhou-
dingsbepalingen van  art.  31  WTE  1995  en zijn grondwettelijke plicht om
inlichtingen te verschaffen aan de Staten-Generaal. De opstelling van de
Minister, namelijk te trachten om met een geanonimiseerde versie van de
Rapportage recht te doen aan zowel het belang van geheimhouding als zijn
hiervoor genoemde grondwettelijke plicht roept de vraag op naar de reikwijdte
van de geheimhoudingsbepalingen in de WTE 1995.
De Verenigingen c.s. verdedigen de opvatting dat het begrip "geheim" geen
enkele ruimte overlaat voor welke vorm van publicatie dan ook. Deze visie
komt te rigide voor. Hoewel aan de Verenigingen c.s. kan worden toegegeven
dat de geheimhoudingsbepalingen in de W'IE  1995 ook voor de Minister gelden,
kan immers niet voorbij worden gegaan aan de grondwettelijke inlichtingen-
plicht van de Minister. Dit laatste betekent evenwel ook weer niet dat de
Minister onder alle omstandigheden met een eenvoudig beroep op zijn
inlichtingenplicht de geheimhoudingsbepalingen terzijde kan stellen. Wat het
wel betekent, is dat een oplossing moet worden gevonden die recht doet aan
de omstandigheden van het geval. De Minister heeft gemeend deze oplossing
te kunnen vinden in het aanbieden van een geanonimiseerde versie van de
Rapportage aan de Tweede Kamer. Deze handelswijze komt in de gegeven
omstandigheden alleszins aanvaardbaar voor. Daarbij verdient opmerking dat
de Rapportage een uitgeklede versie is van het eigenlijke rapport van de STE
(..) en dat de Rapportage zodanig is geanonimiseerd dat de daarin opgenomen
gegevens en informatie voor een niet al ingewijde lezer niet herleidbaar zijn
tot afzonderlijke ondernemingen of instellingen als bedoeld in art. 31 lid 5
WTE  1995'.47

Hoewel de onderhavige problematiek die betrekking had op effecteninstellingen
die in staat van faillissement verkeerden 'opgelost' is door het recent ingevoerde
artikel 48a Wte 1995, is de uitspraak nog wei relevant voor die gevallen waarin
artikel 48a Wte 1995 niet voorziet (zie § 5.8). Volgens Kummeling moet artikel
31  lid 5 Wte  1995 zo gelezen worden dat de minister alleen jegens derden niet
de bevoegdheid heeft mededelingen te doen die herleidbaar zijn tot afzonderlijke
ondernemingen. Jegens de Tweede Kamer heeft de minister deze bevoegdheid zijns

47          Uitspraak van 26 maart 1997 president rechtbank 's-Gravenhage. JB  1997/140 m.nt.  De Winter
en uitgebreid besproken door H.J. Sachse, Informatie-uitwisseling in het effectenverkeer.
Preadvies voor de Vereniging voor E#c·tenrec·ht /999. Aspecten van Toezicht. Kluwer. Deventer.
1999. p. 104-109. Zie ook J. Mouthaan, De geheimhoudings- en informatiebepalingen van de
Wte 1995 na "Nusse Brink", V&O,1997. p. 57-60; J. Voute en H.R. Snik, Geheimhoudingsver
plichtingen Wte versus informatieverstrekking aan minister en Tweede Kamer, TVVS, 1997,
p. 183-185.
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inziens wel, mits deze mededelingen niet in openbare vorm gedaan worden. 8 Deze
visie strookt mijns inziens niet met de uitleg die gegeven wordt aan de Europese
richtlijnbepalingen49 die in de Wtb en Wte 1995 zijn geYmplementeerd (zie ook
§ 5.8).51' Uit de uitspraak valt af te leiden dat het criterium ter vaststelling of een
mededeling herleidbaar is tot een afzonderlijke onderneming of instelling de
'ingewijde lezer' is. Met andere woorden, wanneer ingewijden in staat zijn tot
herleiding mogen geen mededelingen gedaan worden. 51

In de jurisprudentie is eveneens uitgemaakt dat de geheimhoudingsplicht niet
verhindert dat bij een onder toezichtstaande instelling op grond van artikel 2:344
e.v. BW een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken wordt ingesteld en
dat de enquBte zich mede uitstrekt over de periode dat door een toezichthouder
een 'stille curator' is benoemd (zie § 5.4) en/of de noodregeling van toepassing
is:2 De geheimhoudingsplicht kan wel een rol spelen bij de uitvoering van de

53
enquete.

5           Taken en bevoegdheden van de toezichthouders

Met uitzondering van de bevoegdheden van de STE krachtens de Wmz 1996 zijn
de taken en bevoegdheden van DNB en de STE krachtens de Wtb respectievelijk
de Wte 1995 in grote lijnen identiek. De taken en bevoegdheden kunnen
onderscheiden worden in bevoegdheden jegens
1      de instellingen die onder de reikwijdte van de desbetreffende toezichtswet

vallen, zoals de inlichtingen- en onderzoeksbevoegdheid, de waarschuwingsbe-
voegdheid en de intrekkingsbevoegdheid; en

2 andere nationale of internationale toezichthouders, zoals de bevoegdheid tot
uitwisseling en inwinning van informatie bij een ieder die, kort gezegd, over
relevante gegevens beschikt en de samenwerking in Europees verband; en

48     H.R.B.M. Kummeling. Relatieve geheimhoudingsplichten trede), Tjeenk Willink, 1997, p. 10-14.
49          Zie de geheimhoudingsbepaling neergelegd in artikel 50 lid  I l  van de nchtlijn inzake icbe' s (Richtlijn

85/611/EEG ( vindplaats: hoofdstuk  1  noot 37), zoals gewijzigd door artikel 4 lid 7 van de BCCI-nchtlijn
(Richtlijn 95/26/EG (vindplaats: hoofdstuk I noot 44) en in artikel 25 lid 8 van de richtlijn beleggings-
diensten (Richtlijn 93/22/EEG (vindplaats: hoofdstuk I noot 42) en het advies van de Europese
Commissie van 8 augustus 1997 (bijlage bij Kamerstukken Il 1996-1997.24456, nr. 17).

5()      Aldus ook H.J. Sachse. Informatie-uitwisseling in het effectenverkeer. Preadvia roor de Vereniging
voor E»i'tenrecht 1999. Aspecten van Toezicht, Kluwer, Deventer, 1999. p. 109.

51 R.de Winterin zijn noot bij JB 1997/140 en H.J. Sachse. informatie-uitwisseling in heteffectenverkeer.
Pread,·ies ,·oor de  Vereitiging roor  Effectenreclit 1999. Aspecten van Toezicht. Kluwer. Deventer.
1999, p. 107/108.

52        De  noodregeling  komt  niet  in  de  Wtb  en  de  Wte  1995  voor.  maar  wei  in  de  Wtk  1992
(kredietinstellingen) en de Wtv 1993 (verzekeraars).

53 Zie uitspraak Hoge Raad van 15 januari 1997 inzake Vie d'Or (JOR 1997/30 m.nt. Kortmann:
N./ 1997/368 m.nt. Maeijer).
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3   de minister van financien om hem desgevraagd bepaalde informatie te
verstrekken.

Op de toezichthoudende taken en bevoegdheden alsmede op de plicht informatie
te verstrekken wordt in de volgende paragrafen ingegaan. In § 6 komt de
bevoegdheid tot het opleggen van een boete of een dwangsom aan de orde. Deze
bevoegdheid zullen DNB en de STE met ingang van 1 januari 2000 kunnen
uitoefenen.

5.1 Inliclitingenbevoegdheid

Edn van de pijlers voor het uitoefenen van toezicht is de bevoegdheid om
inlichtingen in te winnen en een onderzoek uit te voeren. Aangezien de inlichtingen-
bevoegdheid in het kader van de Wmz 1996 beperkt is (zie hoofdstuk 2 § 2.4.1.6),
zeker in vergelijking met de bevoegdheden op grond van de Wtb en de Wte  1995,
komen alleen de inlichtingenbevoegdheid op grond van laatstgenoemde wetten
aan de orde.

5.1.1 Inlichtingenbevoegdheid op grand van de Wtb

DNB heeft op grond van artikel 19 Wtb een algemene inlichtingen- en onderzoeks-
bevoegdheid teneinde na te gaan of een beleggingsinstelling voldoet aan de bij
of krachtens de Wtb gestelde regels. De bevoegdheid is algemeen en ruim, omdat
onder beleggingsinstelling in artikel 19 Wtb niet alleen verstaan wordt een
vergunninghoudende of van de vergunningplicht vrijgestelde beleggingsinstelling,
maar ook een instelling die (nog) geen vergunning heeft aangevraagd.54 De
bevoegdheid strekt zich ook uit tot buitenlandse icbe's voorzover het betreft de
controle op de naleving van de regels op grond waarvan deelnemingsrechten in
een buitenlandse icbe in Nederland mogen worden verhandeld (zie hoofdstuk 2
§ 3.1.1).55

Van de in artikel 19 Wtb gegeven bevoegdheid wordt ook gebruik gemaakt
om inlichtingen in te winnen bij besloten beleggingsinstellingen. Dergelijke
instellingen vallen niet onder de vergunningplicht, omdat de deelnemingsrechten
niet buiten een besloten kring aangeboden of verhandeld worden. Van Everdingen

56

54     Kamerstukken II 1989-1990,21 127, nr. 7, p. 4.
55 Zie artikel 20 Wtb dat bepaalt dat artikel 19 Wtb van overeenkomstige toepassing is ten aanzien

van een beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 17. voor zover het betreft het toezicht op de
naleving van het bij of krachtens artikel 17 bepaalde.

56          D.C.C. van Everdingen, De omvang van de controlebevoegdheid van DNB t.a.v. beleggingsinstel-
lingen die binnen een besloten kring handelen. V&0. februari 1995, p. 16-18.
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stelt dat de uitleg die DNB aan de reikwijdte van de inlichtingen- en onderzoeksbe-
voegdheid geeft te extensief is en geen steun vindt in de wetsgeschiedenis indien
de bevoegdheid wordt uitgeoefend jegens een beleggingsinstelling van wie
redelijkerwijs niet vermoed wordt dat zij de bepalingen van de Wtb overtreedt.
In het oorspronkelijke wetsvoorstel Wtb bevatte artikel 19 een lid waarvan de eerste
volzin luidde: 'Onze minister kan bij een ieder van wie redelijkerwijs wordt
vermoed dat hij zonder vergunning of vrijstelling buiten een besloten kring als
beleggingsinstelling handelt, inlichtingen vragen ten einde zulks na te gaan'.57 Uit
de toelichting met betrekking tot het laten vervallen van dit voorgestelde lid kan
mijns inziens inderdaad opgemaakt worden dat bedoeld werd de inlichtingenbe-
voegdheid uitsluitend uit te laten strekken tot die beleggingsinstellingen waarvan
vermoed wordt dat zij ten onrechte nog geen vergunning hebben aangevraagd.

Tegenover de inlichtingenbevoegdheid van DNB staat de inlichtingenplicht en
mede;verkingsplicht van degenen aan wie door DNB inlichtingen worden
gevraagd.58 Degenen bij wie door DNB een onderzoek wordt ingesteld, zijn verplicht
inzage te verlenen in alle boeken. bescheiden of andere informatiedragers en alle
medewerking te verlenen die nodig is voor een goede uitvoering van dat
onderzoek. 59 Indien een derde de desbetreffende boeken en dergelijke onder zich
heeft, is de derde verplicht deze desgevraagd over te leggen.60 Wanneer DNB, al
dan niet op grond van haar inlichtingenbevoegdheid, vaststelt dat een beleggingsin-
stelling haars inziens ten onrechte niet over een vergunning beschikt en deze
vaststelling aan de instelling in kwestie meedeelt, is een dergelijke mededeling,
blijkens een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven,61 geen

57     Kamerstukken II 1988-1989.21 127. nrs. 1-2. p. 8.
58      Artikel 19 lid 2 Wtb.
59     Het niet voldoen aan de inlichtingen- en medewerkingsplicht is een economisch delict (artikel

39 Wtb jo artikel  1 onder 2 WED). Zie in dit verband ook het arrest van het Europees Hof voor
de Rechten van de Mens van 17 december  1996 (JB  1997/80: NJ 1997/699 m.nt. Knigge), waar
het hof bepaalde dat informatie verkregen op grond van een (strafrechtelijk gesanctioneerde)
wettelijke inlichtingenplicht in een bestuurlijke (toezichts)fase niet gebruikt mag worden als
bewijs in een strafrechtelijke tase. Zie ook R. A. Fibbe. Juridisch  Up to Date. 9 ·april \998. p.
20-24; E.E.V. Lenos, De sociale en fiscale inlichtingenplicht en het zwijgrecht sinds Saunders.
NJB, 2 mei  1997, p 795-800: M. de Werd. Nieuwe bewijs- en handhavingsproblemen na het
Saunders-arrest, Ju,·isprudeittie Bestutirsre,·ht, 18 april 1997, p. 342-354:0.L.O. de Witt Wijnen.
Bewijsvoering in vennootschappelijke procedures, Rechispleging in her Ondernemitigsrecht,
Kluwer, Deventer, 1997. p. 106 e.v.

60      Artikel 19 leden 3 en 4 Wtb.
61        College van Beroep vcior het bedrij fsleven van 29 augustus  1995 AB 1995/525 m.nt. Van der

Veen. Zie ook M.R. Mok. Mededeling houdende welsuitleg is geen besluit. TVVS, 1 995. P.

284/285. Zie in dit verband ook C A.J.M. Kortmann. Weg met het Awb-besluit, RM Themis.

1998/6. p 19()/191  (en de reactie daarop van E.J. Daalder. Laten we het besluit gewoon niaar
houden. RM ThonE. 1998/6, p. 192/193) diewijstophetvoorde Awb cruciale begrip 'besluit

dat. w'aar het ga.it om de toepasselijkheid v.in de bepalingen overbez.waaren beroep. zijns inzien*
meet- problemen oproept dan oploht. Hij geett hierhij niede als v<,orbeeld dat een mededeling
dat een vergunning vereist is veelal geen beschikking ih. terwijl een mededeling dat geen
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besluit waartegen de instelling beroep kan instellen.62 De enkele vaststelling van
DNB in een situatie dat geen vergunningaanvraag is ingediend, is niet aan te merken
als een besluit zoals bedoeld in artikel 33 Wtb en artikel 1:3 Awb.63 De enige

mogelijkheid die DNB heeft indien zij meent dat een beleggingsinstelling niet over
de vereiste vergunning beschikt en ook niet van plan is een vergunning aan te
vragen, is het doen van aangifte bij de ECD. Ook een verzoek van DNB tot het
verstrekken van nadere inlichtingen ex artikel 19 Wtb werd door het College -
oordelend in diezelfde zaak - niet aangemerkt als een besluit in de zin van artikel
1:3 Awb.64 Het College overweegt

'Om de effectiviteit van het toezicht te verzekeren is in artikel 19 van de Wtb
(..) voorzien in de verplichting de door de toezichthouder gevraagde medewer-
king te verlenen. Deze verplichting geldt krachtens de wet, niet krachtens enig
bestuursbesluit. Dat de wet haar toepasselijkheid in concreto afhankelijk heeft
gesteld van een verzoek van de toezichthouder doet daaraan niet af. (..) Het
vorenoverwogen neemt evenwel niet weg dat een toezichthouder als verweerster,
zijnde een bestuursorgaan (..) zijn verzoek gepaard kan doen gaan met
rechtsoordelen die (..) van substantiele betekenis zijn voor de rechtszekerheid
van de aangezochte (rechts)persoon omtrent zijn rechtspositie. In zeer
bijzondere gevallen kan het geven van een dergelijk rechtsoordeel worden
aangemerkt als het verrichten van een op zichzelf staande publiekrechtelijke
rechtshandeling die bij de naar de materie bevoegde bestuursrechter kan worden
aangevochten.'

Seerden vraagt zich in zijn commentaar bij deze uitspraak af of het in de toelichting
bij de Derde Tranche Awb ingenomen standpunt dat bij de uitoefening van de
toezichtsbevoegdheden van afdeling 5.2 Awb (toezicht op de naleving) in het
algemeen sprake is van feitelijke handelingen, wel juist is. Men zou, zo meent hij,
kunnen stellen dat er sprake is van een publiekrechtelijke rechtshandeling in de
zin van artikel 1:3 Awb, 'zeker daar waar een burger om medewerking wordt
gevraagd en de medewerkingsplicht van artikel  5:20 Awb steeds in concreto en
ook steeds op andere wijze door de toezichthouder zal moeten worden vastgesteld.'
In casu was artikel 5:20 Awb mijns inziens niet van toepassing. In tegenstelling
tot artikel 29 lid 2 Wte 1995 (zie § 5.1.2) bevat artikel 19 Wtb niet een verwijzing

vergunning nodig is, dat vaak wel blijkt te zijn.
62    Artikel 33 Wtb.
63        Zie over het bestuurlijk oordeel in relatie tot artikel  1:3 Awb en de eventuele mogelijkheden voor

belanghebbenden om een handhavingsbesluit uit te lokken alsmede de (nog) niet duidelijke koers
die de rechter volgt (dogmatiek versus rechtsbescherming): F.J. van Ommeren en G.A. van der Veen.
Het Awb-bes/uit. Ars Aequi Cahiers Staats- en bestuursrecht. decl 8, 1999, p. 35-37.

64 Uitspraak College van Beroep voor het bedrijfsleven 21 juli 1998, JB 1998/223 m.nt. Seerden;
AB 1998/437 m.nt. Van der Veen; UCB 1998/54 m.nt. Daalder.
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naar onder meer artikel 5:20 Awb. Bovendien blijkt uit de parlementaire
geschiedenis dat in de wetgeving inzake het toezicht op de financiele sector 'veelal
geen sprake is van toezicht op de naleving als bedoeld in afdeling 5:2 Awb.,65 Wat
de reden geweest is om de verwijzing naar de Awb wel in artikel 29 Wte 1995

op te nemen en niet ook in artikel 19 Wtb blijkt niet uit de wetsgeschiedenis.

5.1.2  nlichtingenbevoegdheid  op  grond van de  Wte  1995

In het kader van de controle en naleving van de bij of krachtens de Wte  1995

gestelde regels mag de STE inlichtingen (doen) inwinnen die redelijkerwijs nodig
zijn voor de uitoefening van de taken en bevoegdheden die de STE op grond van
de Wte 1995 heeft.66 Deze bevoegdheid mag uitgeoefend worden bij, kort gezegd,

effectenuitgevende instellingen, effecteninstellingen, houders van een gekwalificeer-
de deelneming, degenen die deel uitmaken van een groep waartoe een effecteninstel-
ling behoort en houders van een effectenbeurs.67 De omschrijving van de kring

bij wie inlichtingen ingewonnen mag worden is dermate ruim dat hieronder ook
uitgevende instellingen of effecteninstellingen vallen die buiten Nederland gevestigd
zijn. Of de STE haar inlichtingenbevoegdheid ook daadwerkelijk jegens dergelijke
instellingen kan uitoefenen hangt naar mijn mening af van de vraag of terzake een

verdrag of bilaterale afspraken met betrekking tot uitwisseling van gegevens en
inlichtingen bestaat (zie § 5.6 en § 5.6.3) en/of grensoverschrijdende verificatie
van toepassing is (zie § 5.9).

Aanvankelijk bevatte artikel  29 Wte  1995 de specifieke bevoegdheden  ter
uitvoering of ondersteuning van de inlichtingenbevoegdheid van de STE. Naar
aanleiding van de inwerkingtreding op 1 januari 1998 van de Derde Tranche Awb
is artikel 29 Wte 1995 zodanig gewijzigd dat een aantal in afdeling 5:2 Awb
gecodificeerde bevoegdheden van overeenkomstige toepassing is verklaard ten

65     Kamerstukken 1/, 25 280. nr. 3 p. 94. Zie ook Kamerstukken II 1998-1999,25 821, nr. 5, p.
5:  'De veronderstelling (..)dat afdeling 5.2 van de Awb van toepassing is op de toezichthoudende

instellingen uit de financiele wetgeving berust vermoedelijk op een misverstand (..). De financiele
wetgeving kent geen toezichthouders in deze betekenis, maar slechts toezichthoudende

instellingen, zoals de Stichting Toezicht Effectenverkeer, De Nederlandsche Bank en de
Verzekeringskamer. Zoals uiteengezet (..) zijn noch deze instellingen, noch de namens deze
instellingen optredende werknemers toezichthouders in de zin van de Awb. zodat afdeling 5.2
Awb niet van toepassing is. De toezichthoudende instellingen beschikken slechts over de
bevoegdheden, die bij de financiele wetgeving zijn toegekend.' alsmede Handelingen 11 (bij
kamerstukken 25 821) 22 april  1999, p. 73-4288 en p. 73-4291/4292.

66      Zie over de inlichtingenbevoegdheid van de STE onder meer: P.E.B. Corten en J. Mouthaan,
De onderzoeksbevoegdheden van de STE. Bank- en Effectenbedrijf, april 1998, p. 20-25: mei
1998, p. 24-28: juni 1998, p. 31 en deels als reactie hierop: H.J. Sachse. Inzagebevoegdheid
Stichting Toezicht Effectenverkeer bij banken, Bank-en Effectenbedrijf, oktober 1998. p. 34-35,

39.

67      Artikel 29 lid 1 Wte 1995.
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aanzien van de personen die belast zijn met onder meer het inwinnen van
inlichtingen.68 Van de hierna volgende bevoegdheden mag slechts gebruik gemaakt
worden voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van de toezichtstaak nodig
is.69 De met het toezicht belaste personen zijn bevoegd elke plaats7o te betreden
en mogen zich zonodig toegang verschaffen met behulp van de sterke arm. Zij
hebben een inzagerecht in zakelijke gegevens en bescheiden en mogen daarvan
kopieen maken.71 Evenals onder de Wtb geldt ook onder de Wte 1995 een
medewerkingsplicht. Een ieder is verplicht om aan de met het toezicht belaste
personen alle medewerking te verlenen die zij redelijkerwijs kunnen verlangen
ter uitoefening van hun bevoegdheden. 72

Voor tot een erkende effectenbeurs toegelaten effecteninstelling bevat de
Wte  1995  nog een specifieke bepaling  die  tot doel heeft te waarborgen  dat  de
toepasselijke beursregels inzake controle- en onderzoeksbevoegdheden niet door
de Wet persoonsregistraties wordt doorkruist. Indien een dergelijke effecteninstel-
ling krachtens de beursregels verplicht is ter medewerking aan de controle op de
nakoming van de beursregels gegevens te verstrekken uit een door de effecteninstel-
ling gehouden persoonsregistratie als bedoeld in de Wet persoonsregistraties, hoeft
voor die gegevensverstrekking niet de (op grond van de Wet persoonsregistraties
vereiste)73 toestemming van de geregistreerde gevraagd te worden.74

Onder de Wte rees de vraag of de inlichtingenbevoegdheid van de STE zich
ook uitstrekt tot het verkrijgen van inzage in geldrekeningen die door een client
worden aangehouden bij een kredietinstelling die tevens werkzaam is als
effecteninstelling. Het betrof geldrekeningen die niet in een directe relatie stonden
tot het in opdracht van die client door de kredietinstelling in haar hoedanigheid
van effecteninstelling verrichte effectentransacties. De president van het College

68     In artikel 29 lid 2 Wte 1995 zijn de artikelen 5:12, 5:13, 5:15, 5:16, 5:17 en 5:20 Awb van
overeenkomstige toepassing verklaard ten aanzien van de personen die belast zijn met het
inwinnen van inlichtingen of met de uitoefening van andere taken en bevoegdheden die de STE
heeft op grond van  het  bij of krachtens de Wte 1995 bepaalde. De oorspronkelijke leden  2  Um
5  van artikel 29 Wte  1995 zijn vervallen (Staatsblad 1997/510 en Staatsblad 1997/580). De
wijziging betekent niet dat het toezicht is komen te rusten op de natuurlijke personen die door
de STE met de uitvoering van het toezicht zijn belast. De STE is de toezichthoudende instantie
en voldoet dan ook niet aan de omschrijving van toezichthouder in artikel 5:11 Awb waar alleen
natuurlijke personen worden aangemerkt als toezichthouder (zie ook noot 65). Zie met betrekking
tot de wijziging van artiket 29 Wte  1995 naar aanleiding van de Aanpassingswet Derde Tranche
Awb: Kamerstukken U, 25 280, nr. 3, p. 94/95.

69      Artiket 29 lid 2 Wte 1995 jo artikel 5:13 Awb.
70 Met uitzondering van een woning zonder toestemming van de bewoner (artikel 29 lid 2 Wte

1995 jo artikel 5: 15 lid 1 Awb).
71       Artikel 29 lid 2 Wte 1995 jo artikel 5:17 Awb.
72         Artikel 29 lid 2 Wte  1995 jo artikel 5:20 Awb jo artikel  184 WvSr (zie m.n. Kamerstukken II,

1994-1995, 23 700, nr. 5, p. 68/69 (3e tranche Awb).
73 Zie artikel 11 lid 1 Wet persoonsregistraties.
74      Artikel 30 Wte 1995.
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van Beroep voor het bedrijfsleven beantwoordde deze vraag negatief. 5 De plicht
tot het verlenen van inzage was door de (in artikel 21 lid 5 Wte opgenomen)

woorden 'die op de uitoefening van zijn beroep of bedrijf betrekking hebben'

beperkt, welke beperking in de visie van de president opgevat kon worden als het
beroep of bedrijf van effecteninstelling.76 In de eerste mij bekende uitspraak

gewezen op grond van het huidige artikel 29 Wte 1995 waarin de hiervoor vermelde
zinsnede niet meer voorkomt, overweegt de president

'dat verzoekster [= kredietinstelling tevens effecteninstelling -cgr] er kennelijk
voor heeft gekozen zowel het bankbedrij f als het effectenbedrijf uit te oefenen
in 66n en dezelfde rechtspersoon. De president ziet in de tekst van artikel 29
Wte  1995, noch in de parlementaire geschiedenis aanknopingspunten voor de
opvatting dat verweerster [= STE-cgr] bij de uitoefening van haar taken een
onderscheid zou moeten maken tussen beide, nauw met elkaar verweven,
vormen van bedrijfsuitoefening. Naar het oordeel van de president zou
verweerster aldus een wezenlijke belemmering ondervinden in de uitoefening
van de haar bij de wet opgedragen taak'.

17

Dat beide 'nauw met elkaar verweven vormen van bedrijfsuitoefening' op grond
van de regels ter voorkoming van belangenconflicten strict gescheiden uitgeoefend
moeten worden (zie hoofdstuk 3 § 4.4.1.1) en elk een 'eigen toezichthouder'
hebben,78 is derhalve niet relevant voor de reikwijdte van de inlichtingenbevoegd-
heid van de STE. Overigens zij opgemerkt dat in de eerste procedure het verzoek
om inlichtingen betrekking had op een onderzoek naar mogelijk misbruik van
voorwetenschap door een client van de instelling, terwijl in de laatstvermelde

procedure inlichtingen verzocht werd in verband met een onderzoek naar de
betrouwbaarheid van kandidaat-bestuurders in het kader van een vergunningaan-
vraag (zie hoofdstuk 3 § 4.1). Door een recente uitspraak van het College van
Beroep voor het bedrijfsleven lijkt ook een einde gekomen te zijn aan de
mogelijkheid om tegen informatieverzoeken gebaseerd op de Wte 1995 bezwaar

75 Zie hiervoor § 5.1.1 waar het College van Beroep voor het bedrijfsleven besliste dat een verzoek
tot het verstrekken van inlichtingen. in casu op grond van artikel 19 Wtb, geen besluit is in de
zin van artikel 1:3 Awb. In de onderhavige zaak is de president kennelijk wei uitgegaan van
een besluit in de zin van artikel 1:3 Awb.

76 Uitspraak president College van Beroep voor het bedrijfsleven van 8 november  1995, n.g.  Zie
M.C.M. van Dijk in TWS, 1997, p. 240 noot 36: P.E.B. Corten en J. Mouthaan in Bank- en
Effectenbedrijf, april 1998. p. 22/23. M.R. Mok in TWS, 1996, p. 21; H.J. Sachse in Bank-

en Effectenbedrijj, oktober 1998. p. 34/35.
77 Uitspraak president College van Beroep  voor het bedrijfsleven  van 3 augustus   1998  (KG

1998/288: JOR  1998/169; UCB 1998/60), besproken door H.J. Sachse in Bank- en E ectenbedrtif.
oktober 1998, p. 36 en door F.M.A. 't Hart in TrE, 1999, p. 9.

78 Het bankbedrijf staat onder toezicht van DNB en het effectenbedrijf staat onder toezicht van de STE.
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en beroep in te stellen.79 Hoewel het College in 1992 zich niet kon vinden in het
door de STE aangevoerde verweer dat de verplichting tot het verstrekken van
inlichtingen rechtstreeks voortvloeit uit de wet en dat haar verzoek derhalve geen
rechtsgevolg teweegbrengt en niet aangemerkt kan worden als een besluit in de
zin van artikel 1:3 Awb,80 heeft het College dat verweer nu tot de zijne gemaakt.
Steun voor deze (gewijzigde) opvatting vindt het College in de wetsgeschiedenis,
te weten die van artikel 5: 13 Awb, terwijl de president van hetzelfde College nog
geen halfjaar tevoren zich eveneens gesteund voelde door de wetsgeschiedenis,
maar dan die van artikel 5:16 Awb,81  voor zijn oordeel dat een inlichtingenverzoek
gebaseerd op (in casu artikel 29 van) de Wte 1995 een Awb-besluit is.82 NU was
het wel zo dat het College zich in beide uitspraken boog over een informatieverzoek
op grond van het huidige artikel 36 Wte  1995 (zie § 5.7) en de president oordeelde
over een informatieverzoek op grond van artikel 29 Wte  1995. De verschillen tussen
enerzijds artikel 29 Wte 1995 en anderzijds artikel 36 Wte 1995 en artikel 19 Wtb
(zie § 5.1.1) zijn dat artikel 29 Wte  1995 (1) niet expliciet een verplichting tot het
verschaffen van inlichtingen bevat en (2) expliciet bepaalt dat ten aanzien van de
personen die belast zijn met het inwinnen van inlichtingen onder meer de artikelen
5:16  Awb en artikel   5:20  Awb van overeenkomstige toepassing  zijn.   Deze
verschillen betekenen naar mijn mening niet dat het College anders zou of zal
oordelen ten aanzien van een informatieverzoek op grond van artikel 29 Wte 1995.
Het College wijst voor zijn gewijzigde opvatting namelijk ook naar de uitspraak
van ziln president:

79       Uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven van 2 maart 1999 (JOR 1999/64 m.nt.
Grundmann-van  de Krol; AB  1999/168  m.nt.  Van der Veen), tevens besproken door B.M.  van  Beek,
Besluit offeitelijk handelen?, TvE. 1999. p. 42/43. Zie ook H.J. Sachse. Informatie-uitwisseling in
het effectenverkeer. Preadvies voor de Vereniging i,oor E ctenrecht 1999. Aspecten van Toezicht,
Kluwer, Deventer,  1999. p.  123- 126.

80          Uitspraak van het College van Beroep voor het bedrij fsleven van 17 december  1992 (UCB 1992/78
m.nt. Simon).

81 Relevant achtte de president de door regeringscommissaris Scheltema tijdens de mondelinge
behandeling in de Tweede Kamer (in het kader van artikel 5: 16 Awb) gemaakte opmerking inhoudend
dat 'een toezichtshandeling, bijvoorbeeld een verzoek om informatie, onder omstandigheden een
besluit kan zijn. Als dat mondeling gebeurt, is dat niet het geval en ook meen ik dat niet ieder briefje
met  'misschien zou je die informatie kunnen verschaffen' een besluit is. Maar als er een vordering
wordt gedaan op basis van deze artikelen dan is dat een besluit en daartegen is bezwaar en beroep
mogelijk' (Handelingen 11,31 januari 1996, p. 49-3664). Aan deze opmerking kende het College,
zoals het zelf stelt, geen doorstaggevende betekenis toe in zijn beoordeling of het informatieverzoek
vatbaar is voor bezwaar en beroep. Welke betekenis daaraan door het College weI toegekend werd,
is mij niet duidelijk nu het College met geen woord rept over artikel 5:16 Awb. Het College
onderschrijft kennelijk niet, zoals Van der Veen het in zijn noot bij de uitspraak van de president
van 28 oktober 1998 uitdrukte, dat de derde tranche van de Awb met haar wetsgeschiedenis hier
de hoogste ogen gooit bij art. 5:16 Awb.'

82 Uitspraak president van het College van Beroep  voor het bedrijfsleven van 28 oktober  1998  (AB
1999/64 m.nt. Van der Veen; JOR 1999/63; UCB 1998/73).
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'(..) is het College, anders dan in zijn uitspraak van 17 december  1992 en anders
dan zijn president in de uitspraak van 28 oktober 1998, van oordeel dat de
omstandigheid dat een verzoek als bedoeld in artikel  36 Wte 1995 leidt tot de
toepasselijkheid van de verplichting, neergelegd in het tweede lid van dat
artikel, niet meebrengt dat het enkele doen van het verzoek op basis van het
oordeel dat daartoe de bevoegdheid bestaat, moet worden aangemerkt als een
publiekrechtelijke rechtshandeling, als bedoeld in artikel 1:3, eerste lid, Awb.'

Overigens valt uit de ontstaansgeschiedenis van de Aanpassingswet derde tranche
Awb83 niet op te maken waarom wat de financiele toezichtswetten betreft alleen

in (artikel 29 van) de Wte 1995 een expliciete verwijzing naar de artikelen 5:12,
5:13, 5:15-5:17 en 5:20 Awb is opgenomen. Deze door de wetgever gemaakte keuze

heeft, naar ik aanneem, een juridisch relevante betekenis. De vraag die voor mij
onbeantwoord blijft is welke. Voor het antwoord op de vraag of bezwaar en beroep
openstaat maakt het kennelijk voor het College geen verschil of een verzoek

gebaseerd is op artikel 36 Wte 1995, op artikel 29 Wte 1995 of op artikel 19 Wtb
(zie § 5.1.1). Nu dus aangenomen mag worden dat tegen informatieverzoeken geen
bezwaar en beroep openstaat rijst de vraag welke wegen nog bewandeld kunnen
worden indien degene die verzocht wordt informatie te verstrekken zich daarmee
niet kan verenigen. In bovenvermelde procedure had appellante gesteld dat de
juridische oordelen van de STE alleen nog in rechte ter discussie gesteld konden
worden  'door zich bloot te stellen aan een strafrechtelijke vervolging', namelijk
door te weigeren aan het informatieverzoek te voldoen. Vanaf 1 januari 2000 kan
de STE een dwangsom of een boete opleggen (zie § 6). Wordt tegen de oplegging
van een dwangsom of boete beroep ingesteld bij de rechtbank Rotterdam die
eveneens vanaf 1 januari 2000 aangewezen zal zijn voor zaken in eerste aanleg,

84

dan kan de vraag van de juridische grondslag voor het gedane informatieverzoek
mijns inziens aan de rechter ter beoordeling voorgelegd worden. Als alternatief
kan gedacht worden aan een kort geding procedure, een procedure die ook gevoerd
is na de hiervoor vermelde uitspraak van het College van Beroep voor het
bedrijfsleven (zie § 5.7).

5.2 Aanwijzingsbevoegdheid

Zowel DNB als de STE hebben de bevoegdheid aanwijzingen te geven indien niet
aan   de Wtb respectievelijk  de  Wte 1995 wordt voldaan.85 De aanwijzings

83          Staaish/ad  1997/510 jo  1997/580
84 Zie artikel 44 Wte 1995.
85     Vergelijk in dit verband ook de uitspraak van de president van het College van Beroep voor

het  bedrijfsleven   van 8 februari   1998   (KG   1998/69)  waar een verzoek om voorlopige
voorzieningen naar aanleiding van een op grond van artikel  14 Wtk 1992 gegeven aanwijzing
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bevoegdheid is een middel om de naleving van de van toepassing zijnde regels
te bevorderen zonder dat bijvoorbeeld tot intrekking van de vergunning wordt
overgegaan. De aanwijzingsbevoegdheid van DNB strekt zich uit tot een vergun-
ninghoudende beleggingsinstelling of de bewaarder indien deze aan de beleggingsin-
stelling is verbonden,86 terwijl de bevoegdheid van de STE om een aanwijzing te
geven zich uitstrekt tot diverse categoriean instellingen.

De aanwijzingsbevoegdheid van de STE valt uiteen in de bevoegdheid om
(1) rechtstreeks en (2) indirect een aanwijzing te geven aan een in overtreding zijnde
instelling. Met betrekking tot effectenuitgevende instellingen wier effecten aan
een erkende effectenbeurs in Nederland zijn genoteerd en effecteninstellingen die
zijn toegelaten tot een dergelijke effectenbeurs, is de bevoegdheid een indirecte.
Het gaat dan om situaties waarin de desbetreffende beursregels niet nageleefd
worden. Niet de betrokken instelling, maar de desbetreffende beurshouder wordt
op het niet naleven van de beursregels geattendeerd, waarna de STE aan die
beurshouder een aanwijzing kan geven betreffende een door die beurshouderjegens
de instelling te volgen gedragslijn 'met het oog op een adequate functionering van
de effectenmarkten of de positie van de beleggers op die markten'.87 De STE kan
de aanwijzingsbevoegdheid niet uitoefenen indien het gaat om de naleving van
de regels inzake beschermingsconstructies.88 Deze bevoegdheid berust uitsluitend
bij de minister van financien. Uit de toelichting blijkt dat niet iedere overtreding
van de beursregels door een uitgevende instelling een aanwijzing aan de
effectenbeurs tot gevolg zal hebben en dat een aanwijzing onder meer kan inhouden
dat de beurshouder de notering van de effecten van de in overtreding zijnde
uitgevende instelling moet laten vervallen. 89

Bij de directe aanwijzingsbevoegdheid gaat het om situaties waarin de regels
bij of krachtens de Wte  1995 niet nageleefd worden. Een directe bevoegdheid tot
het geven van een aanwijzing om binnen een door de STE te stellen termijn een
bepaalde gedragslijn te volgen, heeft de STE jegens
-     in het Wtk-register ingeschreven instellingen die van de vergunningplicht

op grond  van  de Wte  1995 zijn uitgezonderd; 90

niet ontvankelijk werd verklaard.
86       Artikel 21  Wtb.
87          Artikelen 6 lid  1  en  24 lid 2  sub b Wte  1995.  Het door de beurs niet opvolgen van een aanwijzing

kan intrekking van de beurserkenning tot gevolg hebben (artikel 26 Wte  1995).
88 Zie artike! 2 Overdrachtbesluit Wte 1995.
89      PG Wre / 995, 1996, p 227/228 respectievelijk p. 369. Indien de aanwijzing zodanig gebonden is

dat aan de beurshouder geen enkele beoordelingsruimte wordt gelaten om niet tot het laten vervallen
van de notering over te gaan, kan de uitgevende instelling als belanghebbende tegen het aanwijzingsbe-
Sluit bezwaar maken  bij  de STE met vervolgens beroep op de administratieve  rechter (PG Wte  1995,

1996, p. 369)

90      Artikel 12 lid 2 Wte 1995.
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-    effecteninstellingen uit een EU/EER-staat die in Nederland de notifica-
tieprocedure hebben doorlopen;

91

- Nederlandse effecteninstellingen die op grond van hun Europees paspoort
effectendiensten verrichten in een andere EU/EER-staat; 92

- effectenuitgevende instellingen wier effecten niet aan een erkende effecten-
beurs in Nederland zijn genoteerd;91

-      effecteninstellingen (al dan niet toegelaten tot een erkende effectenbeurs in
Nederland) die van de STE een vergunning hebben verkregen.

94

Een tot de laatstgenoemde categorie instellingen gegeven aanwijzing kan gepubli-
ceerd worden indien (a) de effecteninstelling in kwestie naar het oordeel van de
STE niet of onvoldoende aan een aanwijzing gevolg heeft gegeven en (b) de STE
de publicatie noodzakelijk acht met het oog op de doelstellingen van de Wte 1995.

95

De bevoegdheid tot publicatie van de aanwijzing ontstaat pas nadat tegen het besluit
tot publicatie geen voorziening meer openstaat.96 Daarnaast bestaat voor de STE

de mogelijkheid om jegens de betrokken effecteninstelling de maatregel van stille
curatele toe te passen97 (zie § 5.4).

Een verschil tussen de aanwijzingsbevoegdheid van DNB en de STE is dat
het niet opvolgen van een aanwijzing van DNB een expliciete grond is voor
intrekking van de vergunning, terwijl het niet opvolgen van een aanwijzing van
de STE in de meeste gevallen een economisch delict is.98 Vanaf 1 januari 2000

91 Artikel 12 lid 2 Wte 1995.
92          Artikelen   13  lid 6 en   15  lid  2  Wte  1995.
93     Artikel 28 Wte 1995.
94          Artikel  28  Wte  1995.
95     Artikel 28 lid 4 sub b Wte 1995.
96      Artikel 28 lid 7 Wte 1995.
97     Artikel 28 lid 4 sub a Wte 1995.
98 Zie artikel 15 sub f Wtb respectievelijk artikel 1 onder 2 WED. Het niet opvolgen van de

aanwijzing ex de artikelen 6,12 lid 2,13 lid 6,24 lid 2 en 28 Wte  1995 is een economisch delict.

Opmerkelijk is dat overtreding van artikel 15 lid 2 Wte 1995 (aanwijzing aan een in Nederland
gevestigde effecteninstelling die op grond van haar Europees paspoort in een andere EU/EER-staat
effectendiensten verricht en zich niet houdt aan de aldaar geldende regels) in de opsomming
van economische delicten ontbreekt, maar wei gesanctioneerd kan worden middels een bestuurlijke
boete of dwangsom (artikel 48b en 48c Wte  1995). Het niet opvolgen van een aanwijzing (a)
ex  artikel  6 kan intrekking  van de beurserkenning tot gevolg hebben (artikel  26 Wte   1995).  (b)
ex  artikel  12  lid 2 Wte 1995 heeft tot gevolg dat het de effecteninstelling verboden is als zodanig
werkzaam te zijn (artikelen  12 lid 4 Wte 1995: overtreding is economisch delict), (c) ex  13  lid
6  Wte 1995 heeft tot gevolg  dat de instelling  niet  meer door middel  van het bijkantoor
effectendiensten mag verrichten (artikel 13 lid 8 Wte 1995; overtreding is economisch delict).
(d) ex  15 lid 2 Wte 1995 heeft tot gevolg dat de effecteninstelling niet meer grensoverschrijdende
effectendiensten mag verrichten (artikel 15 lid 3 Wte 1995), (e) ex artikel 24 lid 2 kan intrekking
van de beurserkenning tot gevolg hebben (artikel 26 Wte  1995) en (f) ex artikel 28 kan tot gevolg
hebben publicatie van de aanwijzing (artikel 28 lid 4 sub b Wte  1995) en/of oplegging van de
maatregel van stille curatele (artikel  28  lid 4  sub a Wte 1995, overtreding is economisch delict),
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kan zowel op het niet opvolgen van een aanwijzing van DNB als van de STE een
bestuurlijke boete of dwangsom opgelegd worden" (zie ook § 6).

5.3 Waarschuwingsbevoegdheid

Door middel van een openbare kennisgeving kunnen DNB en de STE (potentiele)
beleggers waarschuwen tegen instellingen die in strijd met de Wtb dan wel de Wte
1995 effecten of effectendiensten aanbieden dan wel een effectenbeurs in Nederland
houden.'(*} De publicatie kan met name ten aanzien van instellingen die vanuit het
buitenland opereren een nuttig additioneel handhavingsmiddel zijn, omdat 'aangifte
door de toezichthouder bij de ECD (..) niet steeds het gewenste effect sorteert'. lot

Het gaat hier om een discretionaire bevoegdheid en niet om een verplichting.

'Een verplichting van de toezichthouder zou immers niet passen bij de aard
van het voorziene toezicht.  Het gaat hier om een sector waarin risico' s bewust
door beleggers worden aanvaard, waaruit volgt dat het toezicht op deze sector
beperkter van aard is dan in andere sectoren. Daarom mag het publiek er niet
zonder meer van uitgaan dat een openbare waarschuwing zal worden gegeven.
Voor de goede orde wordt voorts opgemerkt dat aan het niet geven van een
openbare kennisgeving in voorkomend geval door derden geen rechten kunnen
worden ontleend'. 102

Van de waarschuwingsbevoegdheid is in het verleden een aantal malen gebruik
gemaakt. In enkele (door gedupeerde beleggers aangespannen) kort geding
procedures tegen een effectenbemiddelaar tegen wie door de STE was gewaar-
schuwd, werd het niet laten horen van enig protest tegen de waarschuwing dan
wel het niet verzoeken van een rectificatie door de president meegewogen in zijn
oordeel of sprake was van overtreding van het bemiddelingsverbod:03 Overigens
zag een andere effectenbemiddelaar tegen wie eveneens gewaarschuwd was zijn
vordering tot rectificatie stranden. '04 Het hof Amsterdam daarentegen acht het niet

99      Artikel 33b en 33c Wtb respectievelijk artikel 48b en 48c Wte 1995.
100   Artikel 25 Wtb en artikel 32 Wte 1995. De STE publiceert de 'zwarte' lijst ook op de eigen

website.
10\    Kamerstukken II 1995-1996, 24 843, nr. 1, p. 10.
102    PG Wte 1995. 1996. p. 323). Zie voor een bijna gelijkluidende toelichting bij artikel 25 Wtb:

Kamerstukken 11 1989-1990,21 127, nr. 7, p. 4.
103       Uitspraak 2 maart 1995 president rechtbank Amsterdam, KG 1995/204 (besproken door onder

meer D.C. Buijs, Overeenkomst met effectenbemiddelaar zonder vergunning, TV'l/S, 1995, p.
284; C.M. Grundmann-van de Krol, Bemiddelingsovereenkomst zonder vereiste Wte-vergunning:
teruggave inleggeld in kort geding, Juridisch Up to Date, 9 maart 1995, p. 9-12; F.M.A.'t Hart,
Bemiddeling zonder Wte-vergunning. V&0, juWaugustus  1995, p. 80-81). Uitspraak 24 september
1998 president rechtbank Utrecht, JOR 1998/148 m.nt. Grundmann-van de Krol.

104 Vonnis president rechtbank Amsterdam van 22 december  1994. n.g rolnr. KG94/3096G.
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protesteren tegen een door de STE gepubliceerde waarschuwing niet relevant voor
het antwoord op de vraag of betrokkene vergunningplichtig was. 105

5.4 Stille curatele

De mogelijkheid om een stille bewindvoerder'06 aan te stellen wanneer een instelling
in een kritieke fase verkeert is een toezichtsmaatregel die bij zowel een beleggings-
instelling als bij een effecteninstelling die van de STE een vergunning heeft
verkregen, toegepast kan worden.

DNB kan, indien bijzondere gebeurtenissen een adequate functionering van
de beleggingsinstelling of de bewaarder in gevaar brengen en DNB van oordeel
is dat versterking van de organen van de beleggingsinstelling of de bewaarder
wenselijk is, aanzeggen dat alle of bepaalde organen, zoals de algemene vergadering
van aandeelhouders, het bestuur en/of de raad van commissarissen, van de
beleggingsinstelling of van de bewaarder hun bevoegdheden alleen mogen
uitoefenen na goedkeuring door 66n of meer door DNB aangewezen personen (stille
curator(en)) en met inachtneming van de opdrachten van de stille curator(en). 1()7

De aanzegging wordt niet gepubliceerd en wordt om die reden dan ook 'stille'
curatele genoemd. De maatregel van stille curatele leidt niet tot aantasting van
de bevoegdheden binnen de beleggingsinstelling. De bevoegdheden blijven
gehandhaafd met dien verstande dat voor bepaalde handelingen de instemming
nodig is van de stille curator(en). De stille curator heeft derhalve niet de108

bevoegdheid namens de beleggingsinstelling op te treden. Uit de wetsgeschiedenis
blijkt dat het niet waarschijnlijk is dat de maatregel betrekking zal hebben op de
ava, zeker niet indien de aandelen 'ruim gespreid zijn' en de maatregel haar stille
karakter zou verliezen bij een openbare vergadering van aandeelhouders.'ci Gespreid
aandelenbezit zal zich met name voordoen bij beleggingsinstellingen. De maatregel
zou dan ook haar doel voorbijschieten indien, na op de hoogte gesteld te zijn van

105 Uitspraak hof Amsterdam  van  14 januari  1999, JOR  1999/35  m.nt.  Grundmann-van de Krol: NJ kort

1999/31.
106      Zie  over de positie  van de stille bewindvoerder of stille curatele in vergelijking  met  een

bewindvoerder in een sursdance van betaling: S.C.J.J. Kortmann en M.A.J.G Janssen, Enkele
aspecten van overheidstoezicht op verzekeraars, Overheid en Onderneming, tussen publiek en
privaat onderneinen. Serie Onderneming en Recht, deel 10,1998, p. 116.

107   Artikel 22 Wtb. Zie ook A.L. Leuftink en C.J. Groffen, Enkele kanttekeningen bij de "stille
curatele onder de Wtb, TVVS, 1994, p. 266-269.

108    Kamerstukken Il 1988-1989,21 127, nr. 6. p. 8. Zie in dit verband ook de wetsgeschiedenis van de
invoering van de  maatregel  van stille  curatele  in de Wtk 1978 (Kamerstukken il 1970-1971.11 068.
nr. 3, p. 21 en nr. 4. p. 4: Kamerstukken // 1974-1975,11 068, nr. 5, p. 20/21 en Kamersmkke„ //
1975-1976,1 1 068, nr. 9. p. 7-9).

109 Vergelijk Kamerstukken 11 1974-1975,11 068, nr. 5, p. 21.
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de aanzegging dat de ava onder curatele is gesteld, de deelnemers/aandeelhouders
het vertrouwen verliezen en 'eieren voor hun geld kiezen'.

Bij 'bijzondere gebeurtenissen die een adequate functionering in gevaar
brengen' wordt gedacht aan een situatie waarin 'de infrastructuur van de
beleggingsinstelling of de bewaarder gevaar loopt', bijvoorbeeld 'bij verdenking
van een bestuurder van onwettige handelingen, niet geregelde opvolging bij
overlijden of ziekte van een bestuurder': ici Leuftink en Groffen voegen daaraan
toe

'alle gevallen waarin de scheiding tussen het vermogen van de bestuurders
en het vermogen van de beleggers gevaar loopt. Hiervan zal sprake zijn indien
het interne vennootschapsrechtelijke controlemechanisme onvoldoende functio-
neert. Dit zal zich onder andere voordoen als de controle van de algemene
vergadering van aandeelhouders of van de raad van commissarissen op het
bestuurniet meer (goed) functioneert, bijvoorbeeld als gevolg van belangenver-
strengeling. C..) Belangenverstrengeling zal zich overigens gemakkelijker kunnen
voordoen indien de beleggingsinstelling de rechtsvorm heeft van een n.v. en
is toegerust met bestuurs- en beschermingsconstructies, waardoor een kleine
groep personen de zeggenschap in de beleggingsinstelling heeft. Men kan hier
denken aan het bestaan van prioriteitsaandelen en aan certificering van
aandelen'."'

De maatregel van stille curatele is beperkt in tijd en kan ten hoogste voor de duur
van een jaar worden opgelegd. Sinds de inwerkingtreding van de Wtb is door DNB
een aantal malen van de aanzeggingsbevoegdheid gebruik gemaakt. Leuftink en
Groffen maken  in 1994 melding  van drie vastgoedfondsen, terwijl uit het

112

jaarverslag over 1996 blijkt dat in dat jaar in twee gevallen door DNB een 'stille
curator' is aangesteld. In 66n geval kon binnen enkele maanden de curator van
zijn taak worden ontheven omdat de situatie bij de betrokken beleggingsinstelling
was verbeterd. In het andere geval bleek dat de aanstelling van de curator geen
uitzicht kon bieden op verbetering van de bij de beleggingsinstelling in kwestie
geconstateerde gebreken. Om die reden heeft DNB de curator van zijn taak ontheven

en de vergunning van de instelling ingetrokken.
113

Door de inwerkingtreding van de Wet Herijking Wte  1995  kan ook jegens
effecteninstellingen aan wie door de STE een vergunning is verleend het instrument

1 10      Kamerstukken II 1988-1989,21 127, nr. 3, p. 3: Kamerstukken 11 1988-1989,21 127, nr. 6,
P. 8.

111 A.L. Leuftink en C.J. Groffen, Enkele kanttekeningen bij de "stitle curatele" onder de Wlb, TV'l/S,
1994, p. 267.

112 VHS, Ravast en de Nieuwe Maasstad.

1 13 Jaarverslag 1996 van DNB, p  141.
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van stille curatele toegepast worden. Stille curatele kan, zoals in § 5.2 bij de
behandeling van de aanwijzingsbevoegdheid al aan de orde is gekomen, toegepast
worden nadat de effecteninstelling in kwestie naar het oordeel van de STE niet
of onvoldoende aan de aanwijzing gevolg heeft gegeven en de STE toepassing
van de maatregel van stille curatele noodzakelijk acht met het oog op de doeleinden
van de Wte 1995. Aangezien de bevoegdheid tot het geven van een aanwijzing
uitgeoefend mag worden bij overtreding van (een van) de op effecteninstellingen
van toepassing zijnde regels, is ook het opleggen van de maatregel van stille curatele
in al die gevallen in beginsel mogelijk. Het is overigens niet zo dat de STE eerst
een aanwijzing moet geven alvorens de maatregel van stille curatele opgelegd kan
worden. Ook zonder eerst over te gaan tot het geven van een aanwijzing is
toepassing van stille curatele mogelijk indien de STE van oordeel is dat onverwijld
maatregelen noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld in het geval van een 'integriteitscri-
sis'.'14 De regeling van de stille curatele voor effecteninstellingen wijkt in zoverre
af van die voor beleggingsinstellingen dat de maatregel voor ten hoogste twee jaar
kan worden opgelegd en telkens voor een periode van een jaar kan worden

115

verlengd. Aan handelingen verricht in strijd met de maatregel van stille curatele
zijn tevens civiele sancties verbonden (zie hoofdstuk 6 § 2.1).

5.5 Intrekkingsbevoegdheid

Een ontheffing, een vergunning, een verklaring van geen bezwaar of een erkenning
kan worden ingetrokken.'16 Afgezien van het feit dat een intrekking op verzoek
van de houder altijd mogelijk is en ook meestal ingewilligd zal worden, is de
intrekkingsbevoegdheid voor DNB en de STE een belangrijk administratief middel
voor het doen naleven van de toepasselijke regels. De verwachting bestaat dat van
de intrekkingsbevoegdheid minder gebruik gemaakt zal (hoeven te) worden door
de inwerkingtreding van de bepalingen die aan DNB en de STE de bevoegdheid
geven tot het opleggen van een boete of dwangsom (zie § 6).
Zowel in de Wtb als in de Wte 1995 wordt een limitatieve opsomming gegeven
van omstandigheden op grond waarvan tot intrekking kan worden overgegaan.

114       Artikel  28  lid 5  Wte   1995.  Zie ook Kamerstukken il 1997-1998,25 670. nr. 6, p. 4.
115 Artikel 28 lid 6 sub c Wte 1995.

116 Artikel  15 Wtb en de artikelen  19,20 en 26 Wte  1995.
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Met uitzondering van de intrekking van een (ontheffing van de) beurserkenning
117

zijn de intrekkingsgronden grotendeels identiek.
Intrekking is mogelijk indien
1          de gegevens ofbescheiden die zijn verstrekt ter verkrijging van de ontheffing,

de vergunning of de verklaring van geen bezwaar zodanig onjuist of onvolledig
blijken dat op het verzoek een andere beslissing zou zijn genomen indien
bij de beoordeling van de aanvraag wel de juiste omstandigheden volledig
bekend waren geweest;

118

2      de werkzaamheden waarvoor de vergunning of de ontheffing is verleend,
niet meer verricht worden of, in het geval van een verklaring van geen
bezwaar, de houder niet meer een gekwalificeerde deelneming heeft;"9

3         de houder (of de aan een beleggingsinstelling verbonden bewaarder) niet meer
voldoet aan de  bij of krachtens de Wte 1995 respectievelijk Wtb gestelde
regels, beperkingen of gegeven voorschriften; 120

4       een beleggingsinstelling of de aan die instelling verbonden bewaarder niet
of niet genoegzaam uitvoering heeft gegeven aan een aanwijzing of aan de
maatregel van stille curatele; 121

5 zich omstandigheden voordoen of feiten bekend worden op grond waarvan
de ontheffing, de vergunning of de verklaring van geen bezwaar geweigerd

117       Artikel  26 Wte 1995 bepaalt dat een beurserkenning  of een ontheffing  van de beurserkenning
kan worden ingetrokken indien  ( 1)  voor het houden  van de desbetreffende effectenbeurs
onvoldoende waarborgen worden geboden met het oog op een adequate functionering van de
el'fectenmarkten of de positie van de beleggers op die markten of (2) de effectenbeurs niet of
niet genoegzaam de bij of krachtens de Wte 1995 gestelde regels of gegeven voorschriften naleeft.
gestelde beperkingen in acht neemt of gegeven aanwijzingen opvolgt. Alleen de minister van
financien is bevoegd een beurserkenning of ontheffing van de beurserkenning in te trekken (zie
artikel 40 Wte 1995).

118      Artikel  15 subb Wtb met betrekking tot intrekking van een vergunning, artikel  19 lid  1  sub b
Wte  1995 met betrekking tot intrekking van een ontheffing  of een vergunning en artikel  20  sub
b Wte  1995 met betrekking tot intrekking van een verklaring van geen bezwaar.

119      Artikel  15 sub d Wtb met betrekking tot intrekking van een vergunning, artikel  19 lid  1  sub d
Wte  1995 met betrekking tot intrekking van een ontheffing of een vergunning en artikel  20  sub
d Wte  1995 met betrekking tot intrekking van een verklaring van geen bezwaar.

120     Artike!  15 sub e Wtb met betrekking tot intrekking van een vergunning, artikel  19 lid  1  sub e
Wte  1995 met betrekking tot intrekking van een ontheffing of een vergunning en artikel 20 sub
e en f Wte  1995 met betrekking tot intrekking van een verklaring van geen bezwaar.  Zie ook
de  uitspraken  president  College  van  Beroep voor het  bedrijfsleven  van  19 april 1996 (UCB
1996/32: KG 1996/169; JOR 1996/86 m.nt. Grundmann-van de Krol) en 30 december 1998
(JOR 1999/90), waarbij een verzoek tot schorsing van het besluit van de STE tot intrekking
van de vergunning werd afgewezen.

121 Artikel 15 sub f Wtb.
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zou zijn indien die feiten of omstandigheden bij de verlening bekend geweest
zouden zijn of zich toen hadden voorgedaan. 122

Een voorbeeld van laatstgenoemde intrekkingsgrond is het na de vergunningverle-
ning door de toezichthouder kennisnemen van omstandigheden met betrekking
tot de bedrijfsvoering van de desbetreffende vergunninghouder, die

' belangrijke belangenvermenging tussen de vergunninghouder en
zijn clienten zou kunnen opleveren. Dergelijke omstandigheden
kunnen leiden tot een gerede twijfel inzake de bonafiditeit van de
vergunninghouder in de uitoefening van zijn bedrij f, ook al is er op
het tijdstip waarop de toezichthouder kennisneemt van bedoelde
omstandigheden geen enkele feitelijke reden om de bonafiditeit van
de betrokken vergunninghouder in twijfel te trekken'. 123

Uit dit bij de parlementaire behandeling van de Wte gegeven voorbeeld blijkt dat
'omstandigheden die kunnen leiden tot gerede twijfel inzake de bonafiditeit' voor
het intrekken van de vergunning voldoende is. Aan een beleggingsinstelling wordt
een vergunning geweigerd indien 'waarschijnlijk is dat ernstig gevaar bestaat dat
de belangen van de deelnemers zullen worden geschaad of dat in strijd met het
bij of krachtens de Wtb bepaalde zal worden gehandeld',114 terwijl een vergunning
aan een effecteninstelling geweigerd wordt indien de betrouwbaarheid niet buiten
twijfel staat. 125 De betrouwbaarheidseis met betrekking tot effecteninstellingen
is derhalve strakker geformuleerd. Gezien de consequenties die aan een intrekking
van een vergunning zijn verbonden welke niet op 66n lijn te stellen zijn met die
verbonden aan een weigering van een vergunning, rijst de vraag of'omstandigheden
die kunnen leiden tot gerede twijfel inzake de bonafiditeit' een dergelijk zwaar
middel rechtvaardigen, althans met betrekking tot beleggingsinstellingen. Voor
een beleggingsinstelling lijkt mij - gelet op de mogelijke verliezen voor de
deelnemers door het staken van de activiteiten tengevolge van de intrekkings-
beschikking en gelet op de minder strakke formulering van de betrouwbaarheidseis
- dat meer nodig is dan omstandigheden die kunnen leiden tot gerede twijfel inzake

de betrouwbaarheid. Naar mijn mening zou in een dergelijke situatie het opleggen
van de maatregel van stille curatele een middel kunnen zijn om na te gaan of die
omstandigheden daadwerkelijk leiden tot gerede twijfel. Ook ten aanzien van

122    Artikel 15 sub c Wtb met betrekking tot intrekking van een vergunning, artikel 19 lid 1 sub c
Wte  1995 met betrekking tot intrekking van een ontheffing of een vergunning en artikel 20 sub
c Wte  1995 met betrekking tot intrekking van een verklaring van geen bezwaar.

123   PG Wte 1995, 1996, p. 279.
124 Artikel 2 lid 2 Btb.

125 Artikel 10 lid 2 Bte 1995.
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effecteninstellingen lijkt de maatregel van stille curatele een betere dan intrekking
van de vergunning, vooral indien het gaat om een effecteninstelling met relatief
veel werknemers en clienten. Intrekking kan dan disproportioneel zijn. 126 Bovendien
blijkt uit de wetsgeschiedenis dat de maatregel ook, of misschien wel juist, bedoeld
is in het geval van een 'integriteitscrisis' (zie § 5.4).

Ondanks het feit dat de opsomming van de intrekkingsgronden limitatief is,
kan een vergunning mijns inziens ook ingetrokken worden indien deze onjuist was
en de verkrijger van de vergunning dit wist of behoorde te weten. Zo oordeelde
de president van het College van Beroep voor het bedrij fsleven 127 in het kader van
de Wet op de kansspelen dat een besluit tot intrekking van een verleende vergunning
gegrond kan zijn op

'het in literatuur en rechtspraak algemeen aanvaarde uitgangspunt dat, los van
specifieke intrekkingsbepalingen in enige bijzondere wet, een bestuursorgaan
de bevoegdheid niet kan worden ontzegd een begunstigende beschikking in
te trekken indien deze onjuist was en de geadresseerde dit wist of behoorde
te weten.'

In casu was volgens de president niet voor twijfel vatbaar dat de vergunning-
verlening in strijd was met het sedert enkele jaren gepubliceerde beleid en ook
niet was ingegeven door bijzondere omstandigheden die eventueel tot een afwijking
van dat bekendgemaakte beleid zouden nopen.

'Dienaangaande is van belang dat (..) verweerders beleid (..) telkens (..) is
bekendgemaakt, waarmee is voldaan aan de eisen die de art. 3:40 en 3:42 Awb
ter zaken stellen. Daaruit volgt dat verweerders beleidsregels in werking zijn
getreden en een beroep op onbekendheid daarmee niet kan slagen.(..) Derhalve
moet ervan worden uitgegaan dat zij op het moment van afgifte van de hier
aan de orde zijnde vergunning (..) hadden moeten begrijpen dat sprake was
van een fout met betrekking tot de  in de vergunning vermelde geldigheidsduur.'

Hoewel het uitgangspunt is dat tot intrekking wordt overgegaan indien dEn van
de hiervoor genoemde omstandigheden zich voordoet, zijn er situaties waarin een
onmiddellijke intrekking niet wenselijk of noodzakelijk is. Indien bijvoorbeeld
vaststaat of de verwachting gewettigd is dat een vergunninghouder binnen
afzienbare tijd weer aan de vergunningvereisten zal kunnen voldoen, kan de
toezichthouder de intrekking opschorten.

128

126 Zie ook artikel 3:4 Awb.

127     Uitspraak van 9 juli  1998, KG 1998/250.
128   Kamerstukken 11 1988-1989,21 127, nr. 3, p. 22; PG Wte 1995, 1996, p. 278.
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Een intrekking van een vergunning zal tot gevolg hebben dat de instelling
haar activiteiten zal moeten staken en alle lopende zaken zal dienen af te wikkelen.
Voor een beleggingsmaatschappii geldt in beginsel dat DNB de rechtbank verzoekt
de beleggingsmaatschappij te ontbinden:29 Uit de toelichting blijkt dat bij het
opstellen van deze bepaling kennelijk alleen gedacht is aan beleggingsmaatschappij-
en die zijn opgericht naar Nederlands recht.'3  Voor een beleggingsfo,ids geldt dat
het vermogen binnen een door DNB te bepalen termijn moet worden vereffend,
waarbij het mogelijk is dat DNB een of meer vereffenaars aanwijst die aan DNB
verantwoording moeten afteggen. 13' De Wtb bevat een expliciete bepaling op grond
waarvan een ontheffing van de verplichting tot vereffening van het fonds verleend
kan worden. '32 Voorwaarde voor een ontheffing is dat het beleggingsfonds  zich
omzet in een besloten beleggingsinstelling, dat wil zeggen dat de werkzaamheden
worden voortgezet binnen een besloten kring. Hoewel de Wtb geen analoge bepaling
bevat vooreen beleggingsmaatschappij, kan DNB eenzelfde resultaat bewerkstelli-
gen door geen verzoek tot ontbinding in te dienen. 133

Voor een effecteninstelling geldt dat alle lopende overeenkomsten binnen
een door de STE te bepalen termijn worden afgewikkeld.134 Opmerkelijk is dat
de verplichting tot afwikkeling van alle lopende overeenkomsten strikt genomen
ook van toepassing is op degene wiens ontheffing is ingetrokken. De ontheffing
waarop in artikel  19  Wte 1995 wordt gedoeld,  is de ontheffing van de prospectus-
plicht (zie hoofdstuk 2 § 4.1.2.2) en van de plicht tot periodieke informatieverschaf-
fing (zie hoofdstuk 2  § 4.1.3.2).135  Het komt mij  voor dat hier wellicht sprake is
van een vergissing die te verklaren is uit de wetsgeschiedenis. Onder de Weh was
het nog mogelijk om een ontheffing van de vergunningplicht te verlenen. De
intrekkingsbepaling van de Weh omvatte dan ook de intrekking van een ontheffing
van de vergunningplicht en niet de intrekking van een ontheffing van de prospec-
tusplicht. 136 Onder de Wte is de mogelijkheid tot het verlenen van een ontheffing
van de vergunningplicht vervallen. In de intrekkingsbepaling van de Wte is de
ontheffing van de prospectusplicht en van de plicht tot het verschaffen van
periodieke informatie opgenomen zonder nadere toelichting met betrekking tot
deze - ten opzichte van de Weh - inhoudelijke wijziging. 137 Afgezien van de vraag

129 Artikel 16 lid 2 Wtb.

130       De toelichting verwijst namelijk naar de bepalingen van boek 2 BW (Kamerstukken 11 1988-1989,

21 127, nr. 3, p. 22).
131 Artikel 16 lid 3 Wtb.

132 Artikel 16 lid 4 Wtb.

133 Zie Kamerstukken li 1988-1989,21 127, nr. 3. p. 22.
134 Artikel 19 lid 3 Wte 1995.

135 Zie artikel 19 lid 1 Wte 1995: 'een op grond van de artikelen 4 en 5 verleende ontheffing'.
136     Artikel  12 lid 2 Weh jo de artikelen 8 en  1 1  Weh. De verplichting tot het periodiek verschaffen

van informatie bestond niet onder de Weh.
137 Artikel 14 Wte.
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welke lopende overeenkomsten een effectenuitgevende instelling zou moeten
afwikkelen na bekendmaking van de intrekking van de ontheffing, lijkt mij dat
de consequenties daarvan niet te overzien zijn.

5.6 Informatie-uitwisseling

In de diverse toezichtswetten is de bevoegdheid opgenomen om informatie te
verstrekken aan een rechter-commissaris en om informatie uit te wisselen met
nationale en buitenlandse toezichthouders. Daarnaast zijn enkele bilaterale
in formatie-uitwisselingsverdragen gesloten:38 In de Overdrachtsbesluiten 139 is

neergelegd dat de STE en DNB alleen met goedkeuring van de minister van
financian schriftelijke afspraken mogen maken met buitenlandse bevoegde
autoriteiten ten behoeve van de informatie-uitwisseling. Deze goedkeuring kan
slechts worden onthouden indien de afspraak op gespannen voet staat met door
Nederland gesloten informatie-uitwisselingsverdragen of indien het algemeen belang
zich daartegen verzet. Worden de schriftelijke afspraken gemaakt met staten
waarmee Nederland nog geen informatie-uitwisselingsverdrag gesloten heeft, dan
moet in die afspraken een bepaling opgenomen worden dat na totstandkoming van
een informatie-uitwisselingsverdragde gemaakte afspraken opnieuw ter goedkeuring
voorgelegd worden aan de minister teneinde die afspraken aan het verdrag te
toetsen. De door de toezichthouders gemaakte afspraken in het kader van de Wte
1995  en  de Wmz 1996 worden gepubliceerd in de Staatscourant. 140

138  Zie met name: H.J. Sachse, Informatie-uitwisseling in het effectenverkeer. Preadvies \,oor de
Vereniging voor Effectenrecht 1999. Aspecten van toezicht, Kluwer, Deventer, 1999, p. 89 e.v.

139       Wtb:  artikel  3  leden  2  en  3  van het Besluit van  14   augustus 1990 (Staatsblad 1990/448); Wte
1995: artikel 3  le(len 2 tot en met 5  van het Besluit van 8 december 1995 1Staatsblad 1995/624):
Wmz 1996: artikel 3 sub b tot en met sub e van het Besluit van 14 mei 1997 (Staatsblad
1997/209).

140 De publicatieplicht in de Staatscourant van de schriftelijk gemaakte afspraken betreffen alleen
afspraken met een algemeen karakter (toelichting bij de desbetreffende artikelen). Zie het
'Multilateral Memorandum of Understanding on the Exchange of Information and Surveillance
of Securities Activities' (Staatscourant 16 februari 1999), besproken in TvE, 1999, p. 19 en
over MOU's in het algemeen: H.J. Sachse, Informatie-uitwisseling in het effectenverkeer.
Preadvies voor de  Vereniging  voor  Egectenrecht  1999.  Aspecten vanToezicht. Kluwer.Deventer.
1999, p. 134/135.
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5.6.1 Informatie-uitwisseling op grond van de Wtb en de Wte 1995

Door de Informatie-uitwisselingswet'4' is in de diverse toezichtswetten een uniforme
regeling ingevoerd die het voor de toezichthouders mogelijk maakt om informatie
uit te wisselen met nationale en buitenlandse toezichthouders. De behoefte tot
uitwisseling van informatie komt voort uit de 'steeds grotere vervlechting van de
diverse financiele sectoren, de internationalisering van de financiele markten, de
steeds verdergaande tendens tot vorming van financiele conglomeraten, fusies en
overnames'.142 In de informatie-uitwisselingswet wordt een onderscheid gemaakt
tussen (1) het aan een andere nationale of buitenlandse toezichthouder verstrekken
van informatie die verkregen is bij de vervulling van de eigen toezichthoudende
taak en (2) het op verzoek van een buitenlandse toezichthouder inwinnen van
informatie die niet op grond van de eigen toezichthoudende taak is of kan worden

verkregen. De informatie-inwinning ten behoeve van een buitenlandse toezichthou-
der komt in § 5.7. aan de orde.

DNB en de STE mogen, mits aan de hieronder weergegeven voorwaarden
is voldaan, 'eigen dossier'-informatie (informatie verkregen bij de uitvoering van
de eigen wettelijke toezichthoudende taak) verstrekken aan nationale of buitenlandse

143overheidsinstanties die 'belast zijn met het toezicht op financiele markten of
op natuurlijke personen en rechtspersonen die op die markten werkzaam  zijn'. 144

Het begrip financiele markten is niet nader in de wettekst gedefinieerd. Uit de
toelichting blijkt dat het begrip drie deelsectoren omvat: (1) het bankwezen, (2)
het verzekeringswezen en (3) het effectenwezen inclusief de activiteiten van

145

beleggingsinstellingen. De bevoegdheid is derhalve niet beperkt tot verstrekking
van informatie aan een toezichthouder behorend tot de eigen deelsector (sectorale

141 Wet van 17 maart 1994, houdende opneming in de Wet toezicht kredietwezen  1992, de Wet

toezicht verzekeringsbedrijf, de Wet toezicht beleggingsinstellingen en de Wet toezicht
effectenverkeer van bepalingen betreffende de informatie-uitwisseling tussen Nederlandse en
buitenlandse instanties die belast zijn met het toezicht op financiele markten of op natuurlijke
personen en rechtspersonen die op die markten werkzaam zijn (Staaisblad 1994/235 en  1994/299).
Zie ook C.M. Grundmann-van de Krol, (Inter)nationale informatie-uitwisseling tussen
toezichthouders financidle sector, Bb. 23 juli 1993, p 127-129: M.R. Mok, Wetsvoorstellen
informatie-uitwisseling in financiele toezichtswetten en vervanging Wet toezicht verzekeringsbe-
drij f. TVVS. augustus 1993, p. 204/205.

142   PG Wte /995, 1996, p. 127.
143     Letterlijk: 'aan Nederlandse of buitenlandse overheidsinstanties  of aan Nederlandse  of

buitenlandse van overheidswege aangewezen instanties.' De aanwijzing dient te blijken  uit een
expliciete wettelijke bepaling of een uitdrukkelijke bevoegdverklaring in het kader van de
desbetreffende toezichtswetgeving (PG 1Vte /995, 1996. p. 134).

144 Artikel 27 Wtb en artikel 33 Wte 1995.

145   PG Wte 1995, 1996, p. 131.
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informatieverstrekking):46 maar strekt zich ook uit tot informatieverstrekking aan
een toezichthouder behorend tot 66n van de dde hiervoor genoemde deelsectoren
(,inter-sectorale informatieverstrekking):41 De uitoefening van de bevoegdheid
tot informatie-uitwisseling is niet afhankelijk van een daartoe door een andere
toezichthouder gedaan verzoek. Het initiatief kan ook uitgaan van de toezichthouder
die over de informatie beschikt. 148

De (inter-)sectorale informatie-uitwisseling mag niet plaatsvinden indien aan
din van de volgende voorwaarden is voldaan:
1        het doel waarvoor de informatie zal worden verstrekt is onvoldoende bepaald;
2      het beoogde gebruik van de informatie past niet in het kader van het toezicht

op de financiele markten of op die markten werkzame (rechts)personen;
3       de informatieverstrekking verdraagt zich niet met de Nederlandse wet of de

openbare orde;
4      de geheimhouding van de informatie is niet in voldoende mate gewaarborgd;
5     de informatieverstrekking is of kan in strijd komen met de belangen die de

Wtb respectievelijk de Wte 1995 beoogt te beschermen; of
6       onvoldoende is gewaarborgd dat de informatie niet zal worden gebruikt voor

een ander doel dan waarvoor deze wordt verstrekt.

De voorwaarden zijn zodanig dat de toezichthouder in een concreet geval steeds
zal moeten nagaan of een van de voorwaarden zich voordoet. Dit betekent onder
meer dat getoetst moet worden of de toezichthouder aan wie informatie verstrekt
wordt, gehouden is tot geheimhouding van de verstrekte informatie en hoever die
geheimhoudingsplicht reikt. Deze vraag moet door de toezichthouder die de
informatie verstrekt beantwoord worden in het licht van de geheimhouding waaraan
zowel hijzelf (zie § 4) als de andere betrokken toezichthouder is onderworpen.
Het is echter niet noodzakelijk dat de geheimhouding waaraan de ontvangende
toezichthouder is onderworpen, identiek is aan de geheimhouding die voor de
verstrekkende toezichthouder geldt. Wel moet sprake zijn van een

'toereikende equivalentie. Daarbij zal de toezichthouder die inlichtingen
verstrekt, moeten nagaan in hoeverre die inlichtingen door de ontvangende

146 De sectorale informatieverstrekking zal altijd plaatsvinden met een buitenlandse toezichthouder
aangezien de Nederlandse toezichtsstructuur zodanig is dat per deelsector ddn toezichthouder
bevoegd is. Het uitwisselen van toezichtsinformatie binnen den deelsector. bijvoorbeeld het
effectenwezen. is dan ook een i,Iternatic,nale informatie-uitwisseling.

147 De inter-sectorale informatieverstrekking kan plaatsvinden met /owel een nationale als een
buitenlandse toezichthouder. Zo kan de STE informatie aan DNB verstrekken  ( nationale inter-
sectorale informatieverstrekking)ofaande SEC (internationale inter-sectorale intormatieverstrek-
king).

148   PG Wte /995.1996. p. 134.

420



Toezichthouders: taken en bevoegdheden

toezichthouder aan derden kunnen c.q. moeten worden verstrekt bijvoorbeeld
omdat een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak daartoe dwingt'.

149

De wet bevat een bepaling die voorziet in de situatie dat een buitenlandse toe-
zichthouder aan wie informatie is verstrekt, een verzoek indient om de verstrekte
informatie voor een ander doel te gebruiken dan waarvoor deze oorspronkelijk
is gegeven:50 Een dergelijk verzoek mag alleen ingewilligd worden wanneer het
nieuwe doel niet in strijd is met 66n van de hiervoor genoemde voorwaarden of
- gelet op het nieuwe doel - ook op een andere wijze vanuit Nederland verkregen
zou kunnen worden. Betreft het andere doel een strafrechtelijk onderzoek, dan
moet tevens met de minister van justitie overleg gevoerd worden

'zowel omtrent de consequenties (..) voor eventueel voorgenomen strafrechtelij-
ke onderzoeken of mogelijk onderhanden zijnde onderzoeken als omtrent de
mogelijkheden en de begrenzingen van de wederzijdse hulp- en bijstandmo-
gelijkheden in het kader van internationale afspraken op het terrein van het
strafrecht. (..) Indien de Minister van Justitie meent dat het niet juist zou zijn
om toe te staan dat de uitgewisselde informatie strafrechtelijk wordt aangewend,
dan zal de Nederlandse toezichthouder het verzoek daartoe weigeren. De
grondslag daarvoor is dan dat het toestaan van dat verzoek zich niet zou

, 151
verdragen met de Nederlandse openbare orde .

Met betrekking tot dan soort informatie bestaat een verptichting tot uitwisseling
tussen uitsluitend de Nederlandse toezichthouders. 152

DNB, de STE en de VK zijn
verplicht elkaar gegevens en inlichtingen te verstrekken die betrekking hebben
op de deskundigheid en betrouwbaarheid van - kort gezegd - bestuurders en (mede)
beleidsbepalers van onder hun toezicht staande instellingen (zie hoofdstuk 2 § 3.3.1
en hoofdstuk 3  § 4.1). De informatieplicht bestaat alleen  (1) met betrekking tot
informatie die is verkregen bij de vervulling van de eigen wettelijke toezichthou-
dende taak en niet is verkregen onder geheimhouding van een buitenlandse
toezichthouder en (2) voor zover de toezichthouder van oordeel is dat de informatie
van belang (zou kunnen) zijn voor het uitoefenen van toezicht door die andere
toezichthouder. Met het oog op de afstemming en informatie-uitwisseling tussen
de toezichthouders over getoetste personen is een gezamenlijk indexverwijzingssys-
teem opgezet waardoor de toezichthouders kunnen nagaan ofeen persoon al eerder
aan een betrouwbaarheidstoets is onderworpen.

153

\49   PG Wte 1995. 1996. p. 136.

150 Artikel 27 lid 2 Wtb en artikel 33 lid 2 Wte 1995.

151 PG Wte 1995, 1996. p. 136/137.

152 Artikel 278 leden 4 en 5 Wtb en artikel 34 leden 4 en 5 Wte 1995.

153 Brief minister van financien van 29 maart 1999 (BGW99/431M).
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Door de implementatie van de BCCI-richtlijn 154 hebben DNB en de STE
expliciet de bevoegdheid gekregen om toezichtsinformatie te verstrekken aan de
rechter-commissaris die toezicht houdt op het beheer en de vereffening van een
failliete boedel van een beleggings- of effecteninstelling. 155 Uitgezonderd is echter
informatie die betrekking heeft op instellingen of ondernemingen die betrokken
zijn (geweest) in een reddingsoperatie van de gefailleerde instelling of afkomstig
is van een andere nationale of buitenlandse toezichthouder die met de informatiever-
strekking niet heeft ingestemd.156 De door de rechter-commissaris ontvangen
informatie valt onder de geheimhoudingsplicht. 157

5.6.2 Informatie-uitwisseling op grond van de Wmz 1996

De  STE  mag op grond van artikel  10 van de  Wmz 1996 gegevens en inlichtingen
die  ingevolge de toepassing  van  de  Wmz  1996 zijn verkregen uitwisselen  met
buitenlandse bevoegde autoriteiten mits die autoriteiten gehouden zijn tot
geheimhouding van de ontvangen gegevens of inlichtingen. Gegevens of
inlichtingen die de STE van een buitenlandse bevoegde autoriteit heeft verkregen,
mogen uitsluitend gebruikt worden voor de toepassing van de Wmz 1996.

5.6.3 Verdragen inzake informatie-uitwisseling

Nederland heeft met de Verenigde Staten van Amerika en met het Verenigd
Koninkrijk van Groot-Brittannie en Noord-Ierland verdragen gesloten inzake de
wederzijdse administratieve bijstand bij uitwisseling van informatie op het gebied
van effecten, opties en termijncontracten. Kort weergegeven houden de158

154 Richtlijn 95/26/EG (vindplaats: zie hoofdstuk I noot 44), geYmplementeerd in de Wet van 25
september 1996 (Staatsblad 1996/537 en 1996/538).

155 Artikel 26a Wtb en artikel 332 Wte 1995.

156      Artikel 268 lid 2 Wtb jo artikel 24 lid  3  Wtb en artikel 33a lid 2 Wte  1995 jo artikel  31  lid 4
Wte 1995 alsmede PG Wte /995,1996, p. 170.

157       Artikel  26a  lid  3  Wtb jo de artikelen  19  lid 5  en 24  Wtb en  artike!  33a  lid  3 Wte  1995 jo artikel
31 Wte 1995.

158 Overeenkomst tussen Nederland en de VS inzake wederzijdse administratieve bijstand bij het
uitwisselen van informatie op effectengebied, 's-Gravenhage. 11 december 1989, inwerkingtreding
1 juli 1992 (Tractatenblad 1990/11. 1990/61 en 1992/91: Kamerstukke,1 1. 11 636 en
Kamerstukken //7/, 21  899). Zie over deze Overeenkomst onder meer: D.R. Doorenbos, Fimincieel
strafrecht. Serie Monografieen vanwege het Van der Heijden Instituut, deel 40. Kluwer. Deventer.
1922. p. 244-248. Overeenkomst tussen Nederland en de VS inzake wederzijdse administratieve
bijstand bij de uitwisseling van informatie op het gebied van opties en termijncontracten.
Washington.  29 april  1993,  inwerkingtreding  1  februari 1994 (Tractatenblad 1993/86.1993/183
en 1994/23: Kamerstukken //U. 23 495). Verdrag tussen Nederland en Verenigd Koninkrijk
van Groot Brittannie en Noord-Ierland inzake wederzijdse bijstand en uitwisseling van informatie
op het gebied van effecten. termijncontraten en opties. Londen, 20 juli 1994; inwerkingtreding
1 juli 1995 (Tractatenblad 1994/182 en 1995/228. Kamerstukken 1/II. 24 102). Zie over beide
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Overeenkomsten en het Verdrag in dat de bevoegde autoriteiten gehoor geven aan
elkaars verzoek om informatie, tenzij sprake is van een weigeringsgrond,
bijvoorbeeld strijd met het algemeen belang. Een verzoek om informatie dient aan
te geven voor welk doel de informatie zal worden gebruikt. Dat doel zal steeds
betrekking moeten hebben op aangelegenheden die relevant zijn voor het toezicht
op het effectenverkeer, zoals handel met voorkennis of koersmanipulatie. De
bevoegde autoriteiten zijn in beginsel verplicht tot geheimhouding van de verstrekte
gegevens. Voor de toepassing van de Overeenkomsten met de VS zijn - wat
Nederland betreft - DNB en de STE de bevoegde autoriteiten voor beleggings-
instellingen respectievelijk het overige effectengebied.159 Voor de toepassing van
het Verdrag met Groot-Brittannie en Noord-Ierland geldt hetzelfde met dien
verstande dat ook de minister van financien bevoegde autoriteit is voor zover het
gaat om de bevoegdheden om effectenbeurzen te erkennen en vrijstellingen aan
effecteninstellingen te verlenen.160 Teneinde aan deze en andere - nog te sluiten
- verdragen uitvoering te kunnen geven, is in de diverse toezichtswetten voorzien
in de mogelijkheid dat de desbetreffende toezichthouders informatie kunnen
inwinnen. Hierop wordt in de volgende paragraaf ingegaan.

5.7 Informatie-inwinning ter uitvoering van verdrag

Ten behoeve van een buitenlandse toezichthouder kunnen DNB en de STE
rechtstreeks bij een persoon of instelling inlichtingen inwinnen of een onderzoek
instellen. Het gaat hierbij om informatie die (1) bij een onder toezicht gestelde
berust, maar die de toezichthouder op grond van zijn eigen wettelijke taak niet
opgevraagd heeft of niet zou kunnen opvragen of (2) aanwezig is bij een persoon
of instelling die niet onder toezicht is gesteld en om die reden niet op grond van
de eigen taak door de toezichthouder kan worden verkregen:6! De bevoegdheid
tot informatie-inwinning mag uitsluitend uitgeoefend worden (a) ter uitvoering
van een informatie-uitwisselingsverdrag of een bindend besluit van een
volkenrechtelijke organisatie met betrekking tot een van de deelsectoren en (b)
ten behoeve van een buitenlandse toezichthouder die in zijn land belast is met het

Overeenkomsten: H.J. Sachse. Informatie-uitwisseling in het effectenverkeer. Preadvies rnor
de Vereniging voar Effectelirecht 1999. Aspecten van Toezicht,  Kluwer. Deventer.  1999, p
128-133.

159 Kamerstukken 1/11. 1993-1994.23495.
160 Tractatenblad 1995/228 sub J.

161      PG H'te 1995,1996, p.  1 39. Zieook H.J. Sachse. Informatie-uitwisseling in het effectenverkeer.
Preadties l'r,or de Vete,liging roor E#i,c'te,irec·ht 1999. Aspecten van Toezicht. Kluwer. Deventer.
1999, p. 127/128 die aandacht besteedt aan de vraag of en in hoeverre de voor de buitenlandse
toezichthouder ingewonnen informatie gebruikt mag worden voor eigen toezichtsdoeleinden.
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toezicht op dezelfde deelsector als DNB (toezicht op beleggingsinstellingen)
respectievelijk de STE (toezicht op het effectenverkeer). 162

De kring van perso,ten Of instellingen bij wie informatie ingewonnen of een
onderzoek kan worden ingesteld is niet beperkt tot de onder toezicht gestelden,
maar omvat

'een ieder waarvan redelijkerwijs kan worden vermoed dat hij over gegevens
of inlichtingen beschikt die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van
de wettelijke regelingen als hiervoor bedoeld'. 163

Uit de toelichting blijkt dat het weliswaar 'in de rede ligt' dat de toezichthouder
degene bij wie inlichtingen worden ingewonnen op de hoogte zal stellen van het
doel van de informatie-inwinning, maar dat de toezichthouder de vrijheid heeft
om het doel niet mee te delen. Daarbij wordt dan vooral gedacht aan die gevallen
waarin het voor de buitenlandse toezichthouder 'nog van groot belang is dat het
onderzoek in alle vertrouwelijkheid kan worden voortgezet'.

164

Degene aan wie gegevens wordt gevraagd of bij wie een onderzoek wordt
ingesteld, is verplicht hieraan mee te werken.165 De verplichting om gegevens en
inlichtingen te verstrekken en alle medewerking aan een onderzoek te verlenen
houdt niet alleen in dat mondeling of schriftelijk op vragen antwoord gegeven moet
worden, maar ook het overleggen aan de toezichthouder van (afschriften van)
boeken, bescheiden of andere informatiedragers.166 Dit laatste is echter beperkt

tot inzage in zakelijke gegevens en bescheiden. DNB of de STE kunnen toestaan
dat een functionaris van de buitenlandse toezichthouder in kwestie in Nederland
deelneemt aan de uitvoering van het verzoek om informatie. 167

Nu  het hier - althans bezien vanuit de Wtb en de Wte  1995  - gaat om een
bevoegdheid en geen verplichting tot informatie-inwinning, staat het DNB of de
STE in beginsel vrij om van die bevoegdheid geen gebruik te maken. Echter, de
bevoegdheid is nu juist in de desbetreffende toezichtswetten opgenomen om
uitvoering te kunnen geven aan, kort gezegd, verdragsverplichtingen. Uit de
toelichting zou opgemaakt kunnen worden dat de bevoegdheid tot informatie-
inwinning niet uitgeoefend hoeft dan wel mag worden ter uitvoering van die
verdragen waarin niet 'de beginselen die ten algemene voor informatieverstrekking
gelden' opgenomen zijn en die niet de

162 Artikel 27b Wtb en artikel 36 Wte 1995.

163 Artikel 27b lid 1 Wtb en artikel 36 lid 1 Wte 1995.

164   PG Wte 1995. 1996, p. 140.
165   Zie ook de noot bij de meewerkingsplicht in § 5.1.1.
166   PG Wle 1995, 1996, p. 340.

167 Artikel 27c Wtb en artikel 37 Wte 1995.
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'ruimte bevatten voor de weigering van een verzoek indien zo'n verzoek
onvoldoende bepaald is of indien de uitvoering van dat verzoek strijdig is met
de openbare orde of de Nederlandse wet'. I 68

Interessant is de vraag hoe DNB of de STE moet handelen wanneer zij op grond
van een verdrag dat niet de hiervoor vermelde waarborgen bevat, een verzoek om
informatie ontvangen. Sachsemg merkt ten aanzien van deze eerder door mij gestelde

vraag op dat die beginselen 'adequaat gedekt worden' door de weigeringsgronden
van artikel 33  lid  1  Wte  1995  (zie § 5.6.1 ). De vraag die ik hier opwerp ziet echter
op de voorfase, namelijk of nog niet bij de toezichthouder aanwezige informatie
op verzoek van een buitenlandse toezichthouder ingewonnen mag worden welk
verzoek gebaseerd is op een verdrag die niet 'de beginselen die ten algemene voor

informatieverstrekking gelden' bevat. Hoewel ik met Sachse van mening ben dat
de toezichthouder in een dergelijk (wellicht hypothetisch) geval geen gehoor aan
het verzoek zou moeten geven, is hier wel sprake van een spanningsveld.

Inmiddels is een aantal uitspraken gepubliceerd die betrekking hebben op
(de voorloper van) artikel 36 Wte  1995.  In  § 5.1.2 is al ingegaan op de kwestie
of een informatieverzoek een besluit is in de zin van de Awb. In een voorlopige
voorzieningenprocedure kwam de vraag aan de orde wanneer aan een door de STE
ten behoeve van de SEC gedaan verzoek om inlichtingen voldaan moest worden.

17()
In de onderhavige zaak moest voor een bepaalde datum     aan de STE inlichtingen
verstrekt worden terzake van bankrekeningen gehouden door een met naam en
toenaam genoemde persoon of op naam van 'any of the entities controlled or
beneficially owned by him.' Met name dit laatste punt zorgde voor onduidelijkheid.
De president zag in artikel  36 Wte  1995 geen aanknopingspunt voor de opvatting
dat - nu de gevraagde informatie op een aantal punten onvoldoende bepaald was
- pas aan het verzoek gevolg gegeven hoefde te worden nadat alle gevraagde
inlichtingen bepaald en gepreciseerd waren. 171 In een tweetal kort geding procedures
nioest de president van de rechtbank Amsterdam zich uitspreken over de vraag
of een in Nederland gevestigde kredietinstelling gehouden is om informatie die
Zij onder zich heeft maar die zich fysiek bevindt in een van haar buitenlandse
bijkantoren, in casu in Griekenland respectievelijk op de Nederlandse Antillen.
te verstrekken aan de STE. In beide procedures ging het om een door de SEC aan
de STE op grond van de in § 5.6.3 genoemde Overeenkomst gedaan verzoek

168      PG  Wte  /995.1996,  p.  139.
169 H.J. Such<e, Informatie-uitwisseling in het effectenverkeer. Preadries 1·4,01 cle Vei·eniging ,·i,or

Elli'ctenret·111 1999. A,pecten van Toezicht. Kluwer. Deventer. 1999. p.  134 noot  146.
17()     Zieartikel 36 lid 2 Wte 1995 dat bepaalt dat degene bij wie inlichtingen ingewonnen wc,rden

\'erplicht i, deze te m'er5trekken binnen de door de STE te stellen termijn
171 Pre0ident College van Berciep Foor het bedrij fsle\·en. 12 december 1996 ( (/CB 1996/1(18: KG

1997/132).
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inlichtingen in te winnen. In de eerste procedure overwoog de president dat de
Overeenkomst geen werking heeft buiten het eigen territorium 'voor zover een

op die Overeenkomst gebaseerd verzoek om inlichtingen in strijd komt met
rechtsregels van andere (niet-verdrags-)staten'.172 In casu zouden de werknemers
van het buitenlandse bijkantoor het Griekse bankgeheim schenden en derhalve
volgens de Griekse wet strafbaar zijn indien zij de gevraagde inlichtingen zouden
verschaffen. In de tweede procedure oordeelde de president dat - nu in genoemde
Overeenkomst de werking expliciet beperkt was tot de 'Kingdom of the Netherlands

in Europe' - de op de Nederlandse Antillen bevindende gegevens onder het
souvereine beslissingsrecht van de Nederlandse Antillen vallen ongeacht het feit
dat de in Nederland gevestigde kredietinstelling 'die de gegevens onder zich heeft
in een land is gevestigd dat met de Verenigde Staten van Arnerika een bilateraal
verdrag heeft gesloten op grond waarvan die gegevens kunnen worden opge-

, 173

vraagd . Met andere woorden, de Nederlandse Antillen en de VS kunnen eigen
regelingen treffen op grond waarvan informatie uitgewisseld kan worden. Waarom

de president in de eerste procedure niet tot dezelfde overweging gekomen is, is
mij niet duidelijk. De vraag of Griekenland nu wel of niet een bankgeheim heeft,
lijkt mij irrelevant voor het antwoord op de vraag of de Overeenkomst werking
heeft buiten Nederland en de VS. Bovendien was het verzoek gericht tot de
kredietinstelling in Nederland die mijns inziens ook de mogelijkheid zou moeten
hebben de gegevens bij haar bijkantoor op te vragen, tenzij het buiten Griekenland

brengen van bancaire gegevens op grond van de Griekse wet verboden is. Overigens
neem ik aan dat het Griekse bankgeheim niet zo ver gaat dat aan de hoofdvestiging
geen enkel inzagerecht toekomt.

5.8 Informatieplicht toezichthouders

Naar aanleiding van de deconfiture van levensverzekeringsmaatschappij Vie d'Or
bleek dat de mogelijkheden voor de minister om van de toezichthouder (i.c. de
VK) informatie te verkrijgen door de wettelijke geheimhoudingsbepalingen (te)

beperkt waren, hetgeen ertoe geleid heeft dat een wetsvoorstel ter verruiming van
die mogelijkheden werd ingediend. Het wetsvoorstel is inmiddels tot wet verheven
en  is sinds  van 29 oktober  1999 in werking:74 Op grond  van deze wet heeft de

172       Uitspraak president rechtbank Amsterdam van 20 mei 1999 (JOR 1999/180), besproken door F.M.A.

't Hart in TrE, 1999, p. 63/64.
173       Uitspraak president rechtbank Amsterdam van  30 september 1999 (JOR 1999/232).besproken door

F. M.A. 't Hart in TvE, 1999, p 125/126.
174     Wet van 2 juli  1999 tot aanpassing van de Wet toezicht beleggingsinstellingen. de Wet toezicht

effectenverkeer  1995, de Wet toezicht kredietwezen  1992, de Wet toezicht verzekeringsbedrijf  1993
en de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf in verband met het mogelijk maken van onderzoek
naar de toereikendheid van deze wetgeving of van de wijze waarop de toezichthouders deze wetgeving
uitvoeren of hebben uitgevoerd (Staatsblad 1999/342;  1999/431).
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minister van financien de bevoegdheid aan de toezichthouders gegevens en
inlichtingen te vragen die naar zijn oordeel nodig zijn voor (1) een onderzoek naar
de toereikendheid van de desbetreffende wet of (2) de wijze waarop de toezichthou-

der die wet uitvoert of heeft uitgevoerd, (3) indien dat ter wille van het bedrijfseco-
nomisch toezicht nodig blijkt.175 De beperking dat de gegevens alleen mogen worden
gevraagd en verstrekt wanneer dat ter wille van het bedrijfseconomisch toezicht
nodig blijkt komt voort uit de desbetreffende Europese richtlijnen. 176 De toezicht-
houders zijn in beginsel verplicht de gevraagde inlichtingen te verstrekken, doch
uitsluitend met betrekking tot instellingen die onder hun toezicht staan.177 Worden
door de minister gegevens of inlichtingen gevraagd die onder de wettelijke
geheimhoudingsplicht vallen,178 dan zijn DNB en de STE in drie gevallen niet
verplicht deze informatie te verstrekken. 179

Allereerst bestaat geen verplichting indien de informatie betrekking heeft
of herleidbaar is tot afzonderlijke (rechts)personen behalve wanneer het gaat om
een afzonderlijke beleggings- of effecteninstelling (1) waaraan een vergunning
is verleend of waarvan de vergunning is ingetrokken of vervallen en (2) waaraan

surseance van betaling is verleend of die in staat van faillissement is verklaard

of op grond van een rechterlijke uitspraak is ontbonden. 180

'Hoewel de geheimhoudingsplicht van de toezichthouders dooreen deconfiture
op zich niet wordt doorbroken, wordt ten aanzien van de Minister van Financian

een uitzondering gemaakt voor gegevens en inlichtingen die betrekking hebben

op of herleidbaar zijn tot instellingen die failliet zijn, waarover de noodregeling
is uitgesproken c.q. waaraan surstance van betaling is verleend of die op grond

175     Zie met betrekking lot de Wtb en de Wte 1995: artikel 33a Wtb respectievelijk artikel 48a Wte
1995 (PG Wte 1995,  1996, p.  151-163). Zie ook J.L. Boxum, Wie controleert de controleur?

Toezicht op de Verzekeringskamer, TVVS, oktober  1996, p. 277-281. A.P.W. Duijkersloot, Naar
een verdere doorbreking van het geheim van Apeldoorn, NJB. 1996, p. 1499-1501; H.R.B.M.
Kummeling, Relatieve geheimhoudingsplichten, Tjeenk Willink, Deventer, 1997, p. 16 e.v.:
M.R. Mok, Geheimhoudingsverplichtingen financiele toezichtswetten en de Algemene
Rekenkamer.  TVVS, mei  1996, p. 139/140; J.G.L. van Nus, Over torens van toezicht en hun

scheefgroei. SEW, november 1997, p. 392-399; H.J. Sachse, Informatie-uitwisseling in het
effectenverkeer. Pread\,ies voor de Vereniging voor Effectenrecht 1999, Kluwer. Deventer,

1999, p.  103- 113; C.A. Schreuder, Informatieplichten van financiele toezichthouders, Tijdschrift
Privatisering, jaargang 3, nr. 2, p. 6-8.

176 Zie noot 49.

177   PG Wte 1995, 1996, p. 156.
178     Gegevens of inlichtingen die vallen onder artikel  19 lid 5 Wtb of artikel 24 Wtb respectievelijk

artikel  31   leden   1  en  2  Wte  1995  (zie  ook  §  4).

179  Gelet op de formulering van de desbetreffende artikelen lijkt hier sprake te zijn van een
discretionaire bevoegdheid, terwijl uit de toelichting blijkt dat het niet de bedoeling is dat de

gevraagde informatie verstrekt wordt indien zich een van de drie gevallen voordoet (zie PG Wte

/995,1996, p. 156/157 en 159).
180 Artikel 33a lid 2 sub a Wtb en artikel 48a lid 2 sub a Wte 1995.
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van een rechterlijke uitspraak zijn ontbonden (voor de volledigheid wordt
opgemerkt dat dit niet omvat vrijwillige liquidatie). Noodregeling, sursdance
van betaling en faillissement komen op grond van wettelijke
publikatieverplichtingen altijd in de openbaarheid. Publiciteit is in dat geval
een gegeven voor de betrokken onder toezicht staande instelling.(..) Overigens
spreekt voor zich dat bij de uitoefening van de onderzoeksbevoegdheid van
de Minister van Financien steeds de vereiste prudentie in acht wordt genomen.
Zo zal een onderzoek qua timing en publiciteit niet de effectieve afhandeling
van een noodregeling, waaronder bijvoorbeeld eventuele overname-onderhande-
lingen, behoren te doorkruisen'. 181

Ten tweede hoeft geen informatie verstrekt te worden die betrekking heeft op
ondernemingen of instellingen die betrokken zijn (geweest) bij een poging een
beleggings- of effecteninstelling in staat te stellen haar bedrijf voort te zetten. 182

De ratio van deze uitzondering is dat de animo om een onderneming over te nemen
vermindert bij publiciteit. De derde uitzondering heeft betrekking op informatie
verkregen van een buitenlandse toezichthouder, tenzij die toezichthouder
uitdrukkelijk heeft ingestemd met verstrekking van de gegevens aan de minister
van financien. 183

Bij het formuleren van een verzoek om inlichtingen zal de minister rekening
houden met de hierboven vermelde drie uitzonderingen. Het kan echter voorkomen
dat de toezichthouder in kwestie in tegenstelling tot de minister meent dat een van
de uitzonderingen van toepassing is. In een dergelijk geval kan de toezichthouder
tegen het besluit van de minister bezwaar aantekenen en eventueel beroep instellen.
De behandeling van het beroep zal met gesloten deuren plaatsvinden. 184 De minister
is bevoegd de aan de hem verstrekte informatie te laten onderzoeken door een derde
die volledig in zijn opdracht en onder diens verantwoordelijkheid werkt. Dit sluit
uit, zo valt in de toelichting te lezen, dat de Algemene Rekenkamer - gelet op de
in de Grondwet verankerde onafhankelijke positie van de Rekenkamer - een
dergelijk onderzoek zou kunnen verrichten. 185 Expliciet is opgenomen dat de
verstrekte informatie uitsluitend gebruikt mag worden voor het vormen van een
oordeel over de toereikendheid van de Wtb respectievelijk de Wte  1995  of de wijze
waarop  DNB  of de  STE  de Wtb respectievelijk de  Wte 1995 uitvoert of heeft
uitgevoerd. 186 Zowel de minister als de eventueel ingeschakelde derde zijn aan

181 PG Wte 1995 1996, p 157.
182 Artikel 338 lid 2 sub b Wtb en artike! 488 lid 2 sub b Wte 1995.

183 Artikel 33a lid 2 sub c Wtb en artikel 48a lid 2 sub c Wte  1995.

184 Artikel 33  lid 2  Wtb en artikel 44 lid  2 Wte  1995. Zie ook Kamerstukken Il 1995-1996.24 456.

nr. 7, p. 8. Opgemerkt zij dat artikel 44 lid 2 Wte 1995 door de invoering van de wet inzake
bestuurlijke boete en dwangsom (zie § 6) mijns inziens ten onrechte is 'weggevallen'

185      Artikel  338 lid  3 Wtb en artikel 488 lid  3  Wte  1995  alsmede PG Wte 1995, 1996, p. 160.
186 Artikel 332 lid 4 Wtb en artikel 48a lid 4 Wte 1995.
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dezelfde geheimhoudingsplicht gebonden als de toezichthouder die de informatie
heeft verstrekt. Datzelfde geldt voor de niet toepasselijkheid van de Wet
openbaarheid van bestuur en de Wet nationale ombudsman op de door de
toezichthouder aan de minister verstrekte informatie.187 WeI mogen de uit de
verstrekte informatie getrokken conclusies aan het parlement meegedeeld en de
conclusies in algemene zin gepubliceerd worden.188 Deze beperkte mogelijkheid
om informatie aan het parlement door te geven, leidde tot indiening van een -
volgens Kummelinglwo staatsrechtelijk bezien overbodig - amendement waarbij
het de minister toegestaan zou worden de door een toezichthouder verstrekte
informatie vertrouwelijk aan het parlement mee te delen.190 De minister was echter

van mening dat de Europese richtlijnen zich verzetten tegen de door het amendement

voorgestelde uitbreiding waardoor het gesloten systeem van geheimhouding zou
worden doorbroken.

'Immers de hier aan de orde zijnde toezichtswetten en ook het onderhavige
wetsvoorstel gaan, mede op grondslag van de Europese richtlijnen, uit van een
gesloten systeem van geheimhouding, waarbij iedere uitzondering op de
geheimhoudingsplicht uitdrukkelijk in de regelgeving is neergelegd'.

191

Om die reden werd de verdere behandeling van het wetsvoorstel aangehouden totdat
nader advies was uitgebracht door zowel de Europese Commissie als de Raad van
State.'92 De adviezen hebben geleid tot intrekking van het amendement. 193

5.9 Samenwerking toezichthouders

De samenwerking tussen toezichthouders kan onderscheiden worden in de
samenwerking tussen (1) Nederlandse toezichthouders onderling en (2) Nederlandse
toezichthouders met toezichthouders uit een andere EU/EER-staat.

187 Artikel 33a leden 5 en 7  Wtb en artikel 48a leden 5 en 7 Wte  1995.

188 Artikel 338 lid 6 Wtb en artikel 48a lid 6 Wte 1995.

189     H.R.B.M. Kummeling, Relatieve geheimhoudingsplichten.Tjeenk Willink, Deventer, 1997.
p. 28.

190      Amendement van het lid Witteveen-Hevinga c.s.,  18 februari 1997 (Kamerstukken II 1996-1997.

nr. 15).

191       Zie toelichting bij het amendement.
192   Handelingen TK, 18 februari 1997. p. 51-3877 en p. 51-3879.
193    Handelingen TK 3 november 1998. 19-1145.
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5.9.1 Samenwerking in nationaal verband

Zowel de Wtb als de Wte 1995 bevatten voor de situatie dat een beleggings- of
effecteninstelling deel uitmaakt van een groep waartoe ook andere onder toezicht

staande instellingen behoren een opdracht aan DNB en de STE om, voor zover
noodzakelijk ten behoeve van de uitoefening van toezicht, samen te werken met
andere Nederlandse toezichthouders:w De samenwerking kan bestaan uit het voeren
van overleg en het maken van afspraken of regelingen over het stellen van
gemeenschappelijke regels, over het coordineren van werkzaamheden uit hoofde
van het toezicht dat ieder van de betrokken toezichthouder uitoefent op een
onderdeel van de groep en over het uitwisselen van gegevens en inlichtingen (zie
ook § 5.6.1). Samenwerkingsafspraken kunnen van algemene aard zijn dan wel
op ad hoc basis. Tussen DNB en de VK bestaat sinds enige tijd een Protocol waarin
de afspraken zijn vastgelegd die DNB en de VK gemaakt hebben met betrekking
tot onder meer hun advisering aan de minister van financien voor het afgeven van
een verklaring van geen bezwaar (vvgb (zie hoofdstuk 3 § 8)) aan een financiele
holding en de daaraan te verbinden voorwaarden.'95 Tussen DNB en de STE bestaat
een dergelijk protocol niet. Voor deelnemingen in beleggingsinstellingen is geen
vvgb vereist. Mocht voor beleggingsinstellingen alsnog het vvgb-systeem ingevoerd
worden (zie hoofdstuk 2 § 3.3.1) dan verdient het mijns inziens aanbeveling dat
DNB ook de instantie wordt die dergelijke verklaringen mag afgeven. Onder de
Wtk 1992 en de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 hebben DNB respectievelijk
de VK een adviserende rol bij het verlenen door de minister van financien van
een vvgb. De STE daarentegen is zelf bevoegd een vvgb te verlenen. In het kader
van de samenwerking in groepssituaties lijkt het ongewenst dat DNB de minister
'slechts' adviseert met betrekking tot het verlenen van een vvgb met betrekking
tot een onder haar toezicht vallende beleggingsinstelling, terwijl de STE zelfbeslist
over het verlenen van een vvgb met betrekking to een onder haar toezicht vallende
effectinstelling. Hoe dan ook, het vvgb-systeem is voor beleggingsinstellingen (nog)
niet ingevoerd.

In de nota 'Institutionele vormgeving van het toezicht op financiele marktsec-
tor' heeft de minister van financien zijn visie gegeven hoe in de nabije toekomst
de toezichtsstructuur die nu nog sectoraal, dat wil zeggen voor iedere sector (bank-,
verzekerings- en effectensector waaronder de beleggingsinstellingen) een

194      Artikel 278 leden  I  tot en met 3 Wtb en artikel 34 leden  1  tot en met 3  Wte 1995. Gewezen zij
hier op het ruime groepsbegrip in de zin van de Wte 1995 (artikel  I  sub g Wte  1995: zie over
dit groepsbegrip hoofdstuk  1§10).

195 Het huidige Protocol dateert van 8 januari 1997 (Stautscourant 31 januari 1997). Zie over het eerste

Protocol  ( 1990) en  het iweede Protocol  ( 1994):  J. de Leeuw, Financiele c·ong/omeraten. Serie  Bank-
en Effectenbedrij f nr. 38. NIBE. 1996. p. 85-93.
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toezichthouder (DNB, de VK en de STE), georganiseerd is, vorm zou moeten
krijgen.196 De reden voor een herbezinning  is, kort gezegd, het adequaat kunnen
inspelen op nieuwe toezichtsvragen die rijzen door de opkomst van financiele
conglomeraten en de mede daarmee samenhangende vervlechting van financiele
diensten en producten. Gedacht werd aan instelling van een Raad voor Financiele
Toezichthouders (RET), waarbij de huidige structuur van het toezicht per sector
weliswaar gehandhaafd blijft, maar waarbij een aanvulling plaatsvindt in die zin
dat DNB, de VK en de STE via hun deelname aan de RFI' vorm en inhoud kunnen

geven aan, kort gezegd, het sectoroverstijgende toezicht. Bij Besluit van 7 juli  1999
is de RFT, vooruitlopend op een wetsvoorstel dat de instelling, taken en bevoegdhe-
den van de RFI' zal (moeten) verankeren, ingesteld.'97  De drie toezichthouders
vormen gezamenlijk de RET. Valt in de Nota wel op te maken welke taken de RFI'
heeft of krijgt, minder duidelijk is mijns inziens hoe de bevoegdheden en
verantwoordelijkheden zijn verdeeld. De toezichthouders zijn en blijven, zo begrijp
ik, elk verantwoordelijk voor het toezicht op hun eigen sector, maar hebben een

gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de invulling van die (door de minister
na advies van de toezichthouders aan te wijzen) onderwerpen die sectoroverstijgend
zijn. De uitvoering van dit, in gezamenlijk overleg, in te vullen beleid ten aanzien
van die sectoroverstijgende onderwerpen berust op ieder van de toezichthouders

met betrekking tot ieders (sectorale) toezichtsterrein. Bij deze opzet rijst een aantal

vragen:

(1)   is de aanwijzing van de sectoroverstijgende onderwerpen waaraan de RET

invulling moet geven privatief in die zin dat een afzonderlijke toezichthouder
niet meer autonoom invulling daaraan mag of kan geven;

(2)    heeft de RFI' of (andere) belanghebbenden middelen om op te treden indien
een toezichthouder in strijd met de gemaakte afspraken toch een andere koers
vaart: en

(3)    wordt het door de RET uitgezette beleid gepubliceerd zodat de justitiabelen
daarvan kennis kunnen nemen en zich ook in voorkomend geval daarop
kunnen beroepen.

198

196 Kamerstukken 11 1998-1999,26 466, nr. 1. Zie ook H.G. van Everdingen, Enige opmerkingen over
de structuur van het toezicht op de financiele sector. Preadvies vm,r de Vereniging v(,(}r Effectenrecht
/999. Aspecten van Toezicht. Kluwer. Deventer. 1999, p. 3-33: J.S.L.M. Hillen in Ti,E 1999. p. 40
en F.R.H. van der Leeuw, Institutionalisering van de structuur van het toezicht op de financiele
marktsector, V&O,1999, p. 78-80.

197 Bijlage bij Kamerstukken 11 1998-1999,26 466, nr. 2.

198 Zie artikel 3:40 Awb.
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Het in het vooruitzicht gestelde wetsvoorstel waarin de 'verantwoordelijkheid van
ieder der drie instellingen voor de sectoroverstijgende verantwoordelijkheden'
vastgelegd zullen worden, zal hierover ten minste uitsluitsel moeten geven. 199

Volledigheidshalve wordt kort melding gemaakt van een ander samenwer-
kingsverband: het Financieel Expertise Centrum (FEC) waaraan onder meer wordt
deelgenomen door DNB, de VK, de STE, het FIOD en de ECD.2(»Door de instelling
van het FEC zal fiscale en financiele kennis gebundeld worden.

5.9.2 Samenwerking in Europees verband

Niet de Wtb,  maar wel de Wte 1995 bevat daarnaast expliciet een opdracht aan
de toezichthouder (i.c. de STE) om bij de uitoefening van het toezicht samen te
werken met de desbetreffende toezichthouders uit een andere EU/EER-staat door
in voorkomende gevallen overleg met hen te plegen.20' Deze verplichte samenwer-
king komt voort uit de richtlijn beleggingsdiensten waarin met het oog op de
wederzijdse erkenning van de vergunning- en toezichtsstelsels is bepaald dat de
toezichthouders dienen samen te werken.202 De bevoegdheid om, zoals de richtlijn
voorschrijft, informatie uit te wisselen is in § 5.6. e.v. beschreven.203 Daarnaast
voorziet de Wte 1995 in de mogelijkheid van grensoverschrijdende verificatie zowel
in het geval de STE aan haar verstrekte gegevens wil (laten) verifieren in een andere
EU/EER-staat als in het geval een toezichthouder uit een andere EU/EER-staat
aan hem verstrekte gegevens in Nederland wil (laten) verifieren. 204

Een Raadgevend Comitd voor het effectenbedri/f zal ingesteld worden,
bestaande uit vertegenwoordigers van de lid-staten en onder voorzitterschap van
een vertegenwoordiger van de Europese Commissie. Het Comitt zal de Europese
Commissie bijstaan bij het vaststellen van uitvoeringsmaatregelen en aanpassingen
van de richtlijnen die in het kader van nieuwe ontwikkelingen in de financiele sector

noodzakelijk zijn. 205

199 Zie Kamerstukken 11 1998-1999, 26 466, nr. 3, p. 5 en p. 7.

200     Het FEC is ingesteld bij Besluit van 31 december 1998 (Staatscourant 16 februari 1999). Zie over
het FEC: H.J. Sachse, Informatie-uitwisseling in het effectenverkeer. Preadvies voor de Vereniging
roor Effectenrechz 1999. Aspecten van Toezicht. Kluwer, Deventer, 1999, p. 102/103; C.M.
Grundmann-van de Krol in TvE, 1999, p. 19.

201 Artikel 35 Wte 1995.

202    Artikel 23 lid 3 van Richtlijn 93/22/EEG (vindplaats: hoofdstuk 1 noot 42).
203    In het kader van de verplichte samenwerking tussen de effectentoezichthouders uit de EU/EER

zijn twee werkgroepen ingesteld waarin door deskundigen rapporten zijn opgesteld over een
doelmatige informatie-uitwisseling (zie Jaarverslag 1996 van de STE, p. 31).

204 Artikelen 38 en 39 Wte 1995.

205 Zie artikel 1 respectievelijk de considerans van het Voorstel voor een richtlijn van het Europees
Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 93/6/EEG van de Raad van 15 maart  1993
inzakedekapitaaltoereikendheidvanbeleggingsondernemingenenkredietinstellingenen Richtlijn
93/22/EEG van de Raad van 10 mei 1993 betreffende het verrichten van diensten op het gebied
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5.10 Informatieverstrekking uit politieregisters

Het Besluit politieregisters is zodanig gewijzigd dat de toezichthouders de206

mogelijkheid hebben informatie te verkrijgen uit de politieregisters. Op grond van
artikel 14a van het besluit kunnen desgevraagd gegevens uit een politieregister
verstrekt worden mits die gegevens nodig zijn voor het door de diverse toezichthou-
ders uit hoofde van onder meer de Wtb en de Wte  1995 uit te voeren betrouwbaar-
heidsonderzoek van (mede)beleidsbepalers. De verstrekking van de gegevens mag
uitsluitend plaatsvinden door het openbaar ministerie (OM) en voor zover de
verstrekking 'verenigbaar is met een doeltreffende opsporing en vervolging van
strafbare feiten' door het OM. Het OM beoordeelt of en onder welke voorwaarden
de naar hun aard gevoelige gegevens uit de politieregisters beschikbaar kunnen
worden gesteld. Bij de beoordeling worden de belangen van toezicht afgewogen
tegen de belangen van opsporing, vervolging en privacy.

207

Aan de verstrekking kunnen voorwaarden worden gesteld, zoals een beperking
om de gegevens aan derden door te geven. Blijkens de toelichting kan bij de
gegevensverstrekking niet de voorwaarde worden verbonden dat de gegevens niet
aan een andere nationale toezichthouder doorgegeven mogen worden indien een
wettelijke plicht tot informatie-uitwisseling bestaat (zie §  5.6.1).208 Met het oog

op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (privacy) van de betrokkenen

mogen de verstrekte gegevens niet langer dan een halfjaar door de toezichthouders
worden bewaard, tenzij het OM toestemming verleent de bewaartermijn te
verlengen. Een reden voor het verlenen van een verlenging van de bewaartermijn
kan bijvoorbeeld zijn het feit dat nog een procedure loopt.

2()9

6 Bestuurlijke boete en dwangsom

De toezichthouders zijn met ingang van 1 janauri 2000 uitgerust met een nieuw
sanctiemiddel: de bestuurlijke boete en dwangsom.28 Hoofddoel van de wet is

van beleggingen in effecten (PbEG C 253.29 september 1995, p. 19-21).
206 Besluitvan 19 november 1997 tot wijziging van het Besluit politieregisters (Staatsblad 1997/549).
107   Kamerstukken II 1997-1998.25 670, nr. 5. p. 2.
208 Stacitsblad 1997/549, p. 7
209 Staatsblad 1997/549. p. 8.
210      Wet van 28 oktober 1999 'Opneming in de Wet toezicht beleggingsinstellingen. de Wet toezicht

effectenverkeer 1995.de Wet toezichtkredietwezen 1992, de Wet toezicht natura-uitvaartverzeke-
ringsbedrijf. de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993. de Wet inzake de wisselkantoren, de
Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen  1996 en de Wet financiele
betrekkingen buitenland 1994. ,·an bepalingen betreffende handhaving door middel van een
dwangsom of een bestuurlijke boete en van bepalingen betreffende de rechtsgang (Stilarsblmi
1999/509 en  1999/588).  Zie over deze wet onder meer: A.P.W. Duijkersloot, De introductie
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het aan de toezichthouders verschaffen van de bevoegdheid om dwangsommen
en bestuurlijke boetes op te leggen indien de in de wet expliciet aangegeven

bepalingen van onder meer de Wtb, de Wte  1995, de Wmz  1996 en de Wfbb  1994
worden overtreden en om opgelegde sancties te publiceren.11' De invoering van
bestuurlijke sancties wordt gezien als een doeltreffend additioneel handha-

vingsinstrument in die gevallen waarin bijvoorbeeld het intrekken van een
vergunning een te zwaar middel is. De hoogte van de op te leggen dwangsom dient
in een redelijke verhouding te staan tot de zwaarte van het geschonden belang en
de beoogde werking van de dwangsomoplegging.212 Ten behoeve van de vaststelling
van de hoogte van de bestuurlijke boete zijn de overtredingen in tariefgroepen en
de normgeadresseerden (financiele instellingen) in categorieen naar draagkracht
ingedeeld, zodat in beginsel sprake zal zijn van een vast boetetarief. Introductie
van de mogelijkheid tot het opleggen van dwangsommen en bestuurlijke boetes
heeft niet tot gevolg dat overtredingen niet meer strafrechtelijk gesanctioneerd
zijn. Wel is het zo dat cumulatie van een bestuurlijke boete en een - op grond van
de WED op te leggen - strafsanctie niet mogelijk is.213 Dit betekent dat de
mogelijkheid van de toezichthouders om een bestuurlijke boete op te leggen vervalt
indien voor dezelfde overtreding door het OM strafvervolging is ingesteld.
Andersom vervalt het recht tot strafvervolging wanneer voor een overtreding door
een toezichthouder een bestuurlijke boete is opgelegd. De toezichthouders hebben
met het OM hierover afspraken gemaakt die neergelegd zijn in een convenant. 214

Consequentie van het aan de toezichthouders geven van de bevoegdheid tot het
opleggen van bestuurlijke sancties, is dat uitvoering van de wettelijke toezichtstaken
en strafrechtelijke handhaving in 66n hand komen.215 Om te voorkomen dat

van de bestuurlijke boete en de dwangsom in de financiele toezichtswetgeving, NTB, 1998, p.
199-209; E.P.M. Joosen en R.A. Pattiselanno. Sancties en rechtsgang in het Effectenverkeersrecht.
Dossiernr. 23, juni 1998, p. 64-67; F.G.H. Kristen, Schuldeffectenin strafrechtelijkeffectenrecht,
Verwijtbare uitholling van schuid?, Ars Aequi Libri, Nijmegen, 1998, p. 59-63; M.R. Mok,
Bestuurlijke handhaving financiele wetgeving, TVVS, 1998, p. 87/88; F.L. Tanke en J.N.A.
Dijkman, Bestuurlijke dwangsom en boete, TvE, 1999, p. 80-85.

211 De identiteit van de betrokkkene en het overtreden voorschrift kunnen openbaar gemaakt warden

(zie artikel 33m Wtb, artikel 48m Wte 1995, artikel 13L Wmz 1996 en artikel 9k Wfbb 1994).
212 Zie artikel 5:32 Awb waarnaar in de voorgestelde bepalingen wordt verwezen.
213 Zie Kamerstukken II 1997-1998,25 821, nr. 3, p. 6, waar uiteengezet wordt wanneer een keuze

voor een bepaalde bestuursrechtelijke dan wei strafrechtelijke weg bindend is ('una via systeem').
214       Convenant van 23 december 1999 betreffende de afstemming over de keuze tussen de oplegging van

bestuurlijke boeten of strafrechtelijke afdoening bij bepaalde overtredingen van de financiele wetgeving
(Bijlage bij Persbericht 99/308 van 28 december 1999 van het ministerie van Financien (Staaiscourant
2000/4)).

215 Bovendien hebben bepaalde toezichthouders, met name de S'IE, een uitgebreide regelgevende
bevoegdheid (zie NR 99) waardoor een deel van de regelgeving, het toezicht en de handhaving
bij den orgaan berusten. Zie over dit principiele punt onder meer H.G. van Everdingen, Enige
opmerkingen over de structuur van het toezicht op de financiele sector. Preadvies voor de
Vereniging voor Effectenrecht 1999. Kluwer. Deventer,  1999, p. 9- 1 1.
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'men rechter wordt in eigen zaak, is het (..) wei noodzakelijk dat de interne

organisatie bij het bestuursorgaan zo wordt in[ge]richt dat een functionaris
die een overtreding constateert niet tevens beoordeelt of een dwangsom of een

bestuurlijke boete moet worden opgelegd (functiescheiding)'.216

De wet bevat derhalve bepalingen die voorschrijven dat de werkzaamheden in
verband met het opleggen van een dwangsom of een boete moeten worden verricht

door personen die niet betrokken zijn geweest bij het vaststellen van de overtreding
en het daaraan voorafgaand onderzoek. Edn van de vragen die vanaf de indiening
van het wetsvoorstel is gesteld is de verenigbaarheid van de bepalingen inzake

de bestuurlijke boete en dwangsom met het Verdrag van de Rechten voor de Mens
mede in het licht van het Saunders-arrest van het Europese Hof waarvan de

reikwijdte in de verschillend beoordeeld wordt. 217

7   Rechtsgang

De inwerkingtreding van de wet inzake de dwangsom en de bestuurlijke boete heeft

ook een wijziging gebracht in de rechtsgang. De rechtbank Rotterdam is aangewezen
als centrale rechtbank voor zaken in eerste aanleg. Hoger beroep is opgedragen
aan het College van Beroep voor het bedrijfsleven.218 Deze rechtsgang is niet alleen

van toepassing met betrekking tot besluiten tot het oplegggen van een dwangsom

of een bestuurlijke boete, maar ook met betrekking tot op grond van de financiele
wetgeving door de minister van financien en/of de toezichtshouders genomen

besluiten.

116   Kamerstukken 11 1997-1998.25 821, nr. 3. p. 5.
117    Kame,·stukken II 1997-1998,25 821, nr. 4, p. 7/8. Zie ook de noot 59.
218 Zie artikel 20 Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie.

435



HOOFDSTUK 6

Gevolgen van overtreding van effectenrechtelijke regels

1           Inleiding

Het Nederlandse effectenrecht bevat een groot scala van regelingen dat dient om
de effectenmarkten' ordelijk te laten verlopen in het belang van de deelnemers

op die markten. De kapitaalverschaffers (beleggers) spelen hierbij een eminente
rol. Immers, zonder beleggers geen handel en geen markt. De regels voor het houden
van een effectenbeurs, de informatie-eisen voor aanbiedingen van effecten en de

vergunningplicht voor effecteninstellingen zijn mede of voornamelijk bedoeld om
die beleggers vertrouwen te geven in een ordelijk verloop van de effectenmarkten
en om die beleggers te beschermen tegen de spelbrekers op die markten (zie
hoofdstuk 1 § 4). De cruciale vraag is nu welke consequenties verbonden zijn aan
schending van dat vertrouwen en indien de schending ten koste is gegaan van
bepaalde beleggers, welke middelen de gedupeerden ten dienste staan.

Veel van de in de vorige hoofdstukken beschreven regels zijn strafrechtelijk
gesanctioneerd: Daarnaast beschikken de toezichthouders over een aantal
administratieve sancties en hebben zij de bevoegdheid een bestuurlijke boete of
dwangsom op te leggen. Deze bevoegdheden van de toezichthouders zijn in
hoofdstuk 5 aan de orde gekomen. Aangezien door middel van straf- en administra-
tieve sancties gedupeerde beleggers in beginsel niet schadeloos gesteld kunnen
worden (veroordeling wel behulpzaam in civiele procedure), blijven deze sancties

hier buiten beschouwing. In dit hoofdstuk zullen in vogelvlucht de civielrechtelijke
sancties de revue passeren die (1) expliciet zijn opgenomen in de wetten en
regelingen die in de vorige hoofdstukken beschreven zijn, (2) toegekend zijn in

de jurisprudentie en (3) in de literatuur mogelijk geacht worden.

2 Civielrechtelijk gesanctioneerde bepalingen

In de Wtk 1978 kwam een bepaling voor (artike147) op grond waarvan bepalingen
in overeenkomsten die door kredietinstellingen met derden in strijd met de
bepalingen van de Wtk 1978 waren gesloten, buiten toepassing bleven. In de huidige

1 De effectenmarkten waaronder te verstaan zijn zowel de handel op de openbare markt
(beurshandel) als de handel op de onderhandse markt (buitenbeurshandel).

2       Zie artikel 1 onder 2' en onder 3' WED.
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Wtk  1992 komt een dergelijke bepaling niet meer voor. Een toelichting voor het
schrappen van artikel 47 Wtk 1978 ontbreekt in de wetsgeschiedenis van de Wtk
1992. Naar aanleiding hiervan heeft de Seribre opgemerkt

'De gevolgen  van het in strijd met het bij of krachtens de Wtk 1992 bepaalde
afsluiten van overeenkomsten zullen nu naar de regels van het gemene civiele
recht moeten worden vastgesteld. Dit is een voor de rechtspraktijk wezenlijk
punt. Indien men de gevolgen van nietigheid/vernietigbaarheid onder het BW
vergelijkt met de sancties van art. 47 Wtk  1978, en als men ervan uitgaat dat
onder de Wtk  1978 de regeling van art. 47 derogeert aan  die van artikel  3:40
BW, is de uiteindelijke conclusie dat met het vervallen van artikel 47 de sancties
eerder zwaarder dan lichter zijn geworden':

Recente jurisprudentie wijst, zoals in § 3 e.v. zal blijken, inderdaad in de richting
dat aan het ontbreken van een expliciete bepaling omtrent de civielrechtelijke
gevolgen van overtreding niet de conclusie verbonden mag worden dat een
overtreding geen enkel civielrechtelijk gevolg zou hebben. Van belang daarbij is
- mede met het oog op artikel 3:40 lid 3 BW - welke aard of strekking de betrokken
wet(sbepaling) heeft. In een aantal wetten is beoogd geen civielrechtelijk gevolg
te verbinden aan overtreding van de bepalingen uit die wet. Dit valt hetzij te lezen
in de wet zelf (Wfbb  1994) of in de toelichting (Wif 1993) hetzij  af te leiden uit
de formulering van de desbetreffende bepalingen (Wet Mot). Behalve de in
hoofdstuk 4§5 beschreven rapportagevoorschriften ter uitvoering van artikel 7
Wfbb 1994, bevat de Hjbb 1994 ook een artikel dat de basis vormt voor het geven
van voorschriften en regels die een verbod kunnen inhouden tot het zonder
vergunning verrichten van daarbij aangeduide handelingen: Datzelfde artikel
bepaalt dat de geldigheid van meerzijdige rechtshandelingen verricht in strijd met
een dergelijk verbod niet wordt aangetast.5 In de toelichting bij de Wif 1993
(hoofdstuk 4 § 6.1) is opgemerkt dat overtreding van de identiteitsbepalingen niet
op  grond  van  de  Wif 1993 leidt tot nietigheid of vernietigbaarheid  van  de
uitgevoerde transactie.6 De transactie  zel f wordt immers niet door de Wif  1993
verboden. De Wet Mot (hoofdstuk 4 § 6.2) verplicht een voorgenomen of verrichte
ongebruikelijke transactie te melden. De wet schrijft niet voor dat een voorgenomen
ongebruikelijke transactie moet worden opgehouden of geweigerd.7 Uit de

3            V.P.G. de Seriere, Enige opmerkingen over de Wet toezicht kredietwezen  1992, NK  1994, p.  14.
4           Zie artikel 6 lid  1  Wfbb  1994.
5         Vergelijk artikel 6 lid l Wfbb 1994 met artikel 3:40 BW. Zie ook Ka,nerstukken 11 1993-1994,

23 484, nr. 3, p. 11.
6      Kamerstukken 11 1992-1993,23 008. nr. 3, p. 5: 23 008, nr. 6, p. 6,14 en 15; 23 008, nr. 10,

P. 5.

1      Kamerstukken II 1992-1993,23 009, nr. 6, p.  1 1.
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formulering van de meldingsplicht valt niet af te leiden dat een ongebruikelijke
transactie die reeds verricht is op grond van de Wet Mot nietig of vernietigbaar
is. Ook hier geldt dat het verrichten van de ongebruikelijke transactie niet - althans
niet door de Wet Mot - wordt verboden. Slechts in enkele van de in de voorgaande
hoofdstukken behandelde wetten is overtreding van bepaalde bepalingen expliciet
civielrechtelijk gesanctioneerd. Het betreffen (1) de Wtb, (2) de Wte 1995 en (3)
de Wmz 1996. Die expliciet civielrechtelijk gesanctioneerde bepalingen zouden
naar mijn mening gezien kunnen worden als, zoals De Seriare opmerkte ten aanzien

van artikel 47 Wtk 1978, een afwijking van de algemene sanctie van artikel 3:40
BW.

2.1 Civiele sancties in de Wtb

In de situatie dat DNB bij een beleggingsinstelling een 'stille curator' heeft benoemd

(zie  hoofdstuk 5  §  5.4) en gehandeld is zonder voorafgaande goedkeuring  van  de
curator, verbindt de Wtb daaraan een civiele sanctie: persoonlijke aansprakelijkheid
van degenen die de handeling als (het onder curatele gestelde) orgaan van de
beleggingsinstelling of de bewaarder hebben verricht voor de daaruit voor de

beleggingsinstelling of bewaarder voortvloeiende schade. Leuftink en Groffen
merken over deze aansprakelijkheid op dat degenen die hun stem uitbrengen voor
een besluit dat in strijd is met de instructies van de stille curator ofjuist weigeren
hun stem uit te brengen om een door de stille curator gewenst besluit te nemen,

aansprakelijk zullen zijn. In hun visie zal ook een individuele aandeelhouder die
in een ava - voor zover de ava onder curatele is gesteld (zie hoofdstuk 5 § 5.4)
- tegen de instructies van de stille curator zijn stem uitbrengt aansprakelijk zijn.

'We zien hier dat aandeelhouders, die in beginsel gerechtigd zijn bij het
uitbrengen van hun stem hun individuele belangen voorop te stellen, aansprake-

lijk kunnen worden gehouden voor de wijze waarop zij hun stem uitbrengen
tijdens een algemene vergadering van aandeelhouders'.8

Naast de aansprakelijkheid van degenen die de handeling als orgaan heeft verricht,
kan door de beleggingsinstelling de ongeldigheid van de desbetreffende handeling
ingeroepen worden indien de wederpartij wist dat de vereiste goedkeuring van
de stille curator ontbrak of daarvan niet onkundig kon zijn.9 Terecht merken
Leuftink en Groffen op dat de door het bestuur van de beleggingsinstelling (1)
in te stellen vordering tot schadevergoeding tegen degenen die gehandeld hebben

8           A.L. Leuftink en C.J. Groffen, Enkele kanttekeningen bij de 'stilie curatele" onder de Wtb. 71/VS,

oktober 1994. p. 268.
9       Artikel 22 lid 2 sub d Wtb.
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in strijd met de maatregel van stille curatele en (2) in te roepen ongeldigheid jegens
een niet te goeder trouw zijnde wederpartij, weinig soelaas biedt indien het bestuur
onwillig is. Dit laatste is zeker niet onwaarschijnlijk indien het gaat om handelingen
van het onder curatele gestelde bestuur, het orgaan bij uitstek dat door de maatregel
meestal onder curatele gesteld zal zijn. Zij pleiten dan ook voor een aanvullende
wettelijke voorziening die dit manco verhelpt, bijvoorbeeld toekenning aan de stille
curator van de bevoegdheid tot het instellen van bepaalde vorderingen namens
de beleggingsinstelling of 'ambtshalve'. 10

Een andere civielrechtelijke sanctie die de Wtb kent is de nietigheid van een
zodanige statuten- of reglementswijziging van een Nederlandse icbe dat de instelling
niet meer als icbe kwalificeert (zie hoofdstuk 2 § 3.4.3.2). Op verzoek van het
openbaar ministerie benoemt de rechter een bewindvoerder om de gevolgen van
de nietige handeling ongedaan te maken." Van der Grinten en Kortmann menen
dat de bepaling in feite overbodig is, omdat een door de wet verboden statuten-
of reglementswijziging op grond van artikel 2:14 BW reeds nietig is. Daarnaast
achten zij de bepaling dat de rechter een bewindvoerder benoemt teneinde de
gevolgen van de nietige rechtshandeling ongedaan te maken 'zonderling', omdat
nietigheid meebrengt dat de wijziging niet van kracht is en de oude versie zijn
geldigheid heeft behouden:2 Wellicht kan men het ook zo zien dat de Wtb-wetgever
een bepaling heeft opgenomen die ten tijde van de totstandkoming van de Wtb
wel relevant was, maar door de invoering in  1992 van artikel 2: 14 BW voor een
icbe/beleggingsmaatschappij   en van artikel   3:40   lid   2   BW   voor  een   icbe/-
beleggingsfonds haar betekenis heeft verloren.

Wanneereen vergunning van een beleggingsmaatschappij wordt ingetrokken,
verbindt de Wtb daaraan het gevolg dat DNB de rechter verzoekt de instelling te
ontbinden (zie hoofdstuk 5 § 5.5). Dit gevolg zou hoogstens aangemerkt kunnen
worden als een indirecte civiele sanctie. De primaire sanctie op overtreding van
de Wtb door een vergunninghoudende beleggingsinstelling is de intrekking van
de vergunning en niet de daaropvolgende ontbinding.

2.2 Civiele sancties in de Wte 1995

Afgezien van de in § 2.1. beschreven civiele sancties die van toepassing zijn indien
gehandeld wordt in strijd met de maatregel van stille curatele,13 verbindt de Wte

10         A.L. Izuftink en C.J. Groffen, Enkele kanttekeningen bij de stille curatele onder de Wtb, TI/1/S,  1994.
p. 268/269.

11      Artikel I I  lid 2 Wtb.
12      W.C.L. van der Grinten en S.C.J.J. Kortmann, De Wet toezicht beleggingsinstellingen (Wtb).

Civieirechtelijke  gevolgen  van  handelen  in  strijd  met  effectenregelgeving.  Sene Monografiean
vanwege het Van der Heijden Instituut, deel 51, Kluwer, Deventer. 1996, p. 26.

13    Artikel 261id 6 sube Wte 1995.
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1995 - in navolging van de Wtk 1992 - ook aan overtreding van de regels inzake

gekwalificeerde deelnemingen (zie hoofdstuk 3 § 8) een civielrechtelijk gevolg.
14

Besluiten die mede tot stand gekomen zijn door het uitoefenen van enige

zeggenschap verbonden aan een gekwalificeerde deelneming in een
effecteninstelling waarvoor geen verklaring van geen bezwaar (vvgb) is verleend

of waarbij de aan de verleende vvgb verbonden beperkingen niet in acht zijn
genomen, kunnen op vordering van de STE door de rechter worden vernietigd.
De rechter vernietigt het besluit indien het anders zou hebben geluid of in het geheel
niet zou zijn genomen wanneer de desbetreffende zeggenschap niet zou zijn
uitgeoefend. De gevolgen van de vernietiging worden eveneens door de rechter
'voor zover mogelijk' geregeld. Vernietiging van het besluit kan worden voorkomen
indien voor het tijdstip van de uitspraak alsnog de vereiste vvgb door de STE wordt
verleend dan wel de niet in acht genomen beperkingen worden ingetrokken. Uit
deze sanctionering en uit de bepaling die inhoudt dat een verboden gekwalificeerde
deelneming - dat wil zeggen een deelneming waarvoor niet de vereiste vvgb is
verleend - binnen een door de STE te bepalen termijn ongedaan gemaakt moet
worden," leiden Van der Grinten en Kortmann af dat overtreding van het verbod
van  artikel  16  lid  1  Wte  1995 niet leidt tot nietigheid of vernietigbaarheid  van  de

rechtshandeling waarbij een gekwalificeerde deelneming wordt verworven of
vergroot.16 Of deze uitkomst inderdaad steun biedt aan de door hen verdedigde

stelling dat hetzelfde geldt of zou moeten gelden voor overtreding van andere

verboden   uit   de   Wte    1995,   valt mede gelet   op de sindsdien verschenen
jurisprudentie te betwijfelen.17 Naar mijn mening kan ook betoogd worden dat met
het expliciet opnemen van deze civielrechtelijke sanctie impliciet beoogd is
toepasselijkheid van artikel 3:40 BW op deze bepalingen uit te sluiten. Hierbij
moet wel opgemerkt worden dat de ongedaanmakingsverplichting van
rechtshandelingen en de vernietigbaarheid van besluiten verricht respectievelijk
genomen in strijd met het vvgb-systeem een relatief lange historie hebben en
voortkomen uit een andere (oude) context. I 8

14      Artikel 16 lid 9 Wte 1995.
15          Artikel  16  lid  8  Wte  1995.
16   W.C.L. van der Grinten en S.C.J.J. Kortmann, De Wet toezicht effectenverkeer (Wte),

Civietrechtelijke gevolgen van handelen in strijd met e#ectenregelgeving Serie Monografieen
vanwege het Van der Heijden Instituut. deel 5 L Kluwer, Deventer,  1996, p.  19/20.

17      Zie § 3 e.v. alsmede A. Franken, Civielrechtelijke gevolgen van handelen in strijd met effectenregel-
geving - recente ontwikkelingen, V&0,1999, p. 57-61.

18          Zie artikel  13  lid 4 Wet toezicht credietwezen 1952 (Staatsblad 1952/35) respectievelijk artikel
25 lid 9 Wet toezicht kredietwezen 1978 (ontwerp artikel 17 lid 2: Kamerstukken Il 1970-1971.

11 068).
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2.3 Civiele sancties in de Wmz 1996

De Wmz 1996 voorziet voor het geval dat niet overeenkomstig de bepalingen  van
de Wmz 1996 is gemeld (zie hoofdstuk 2 § 2.4.1 e.v.) in een aantal civielrechtelijke
maatregelen die volgens Van der Grinten 'extravagant en in strijd met grondregels
van het vennootschapsrecht zijn'. Het gaat, zo stelt hij, over aandelen die regelmatig
zijn verkregen. De wetsovertreding bestaat niet in het verkrijgen, doch in het niet
tijdig melden. 19

Aanvankelijk  was  in het ontwerp-Wmz, de voorloper van  de  Wmz  1996,
slechts voorzien in strafsancties en niet in een regeling van civiele sancties. Door
aanvaarding van een daartoe strekkend amendement werd alsnog een bepaling
opgenomen op grond waarvan ook civielrechtelijke sancties mogelijk geworden
zijn.20 Een dergelijke regeling werd noodzakelijk geacht omdat getwijfeld werd
of van strafsancties wel voldoende preventieve werking zou uitgaan, ook en vooral
ten opzichte van buitenlandse meldingsplichtigen. Bovendien werd van belang
geacht dat degenen die het meest rechtstreeks in hun belang worden getroffen,
zelf in rechte kunnen optreden.

21

Binnen drie maanden na kennisneming van de overtreding kunnen op vordering
van de vennootschap of van een of meer houders van aandelen22 die alleen of
gezamenlijk ten minste 5% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen door
de rechter maatregelen worden opgelegd.23 Deze zijn:
1      veroordeling van de meldingsplichtige tot melding overeenkomstig de Wmz

1996;

2        schorsing van de uitoefening van de stemmen waarover de meldingsplichtige
beschikt gedurende een door de rechter te bepalen periode van maximaal drie
jaar;

3     vernietiging van een besluit van de ava voor zover aannemelijk is dat dit
besluit niet zou zijn genomen indien de stemmen waarover de

19      W.C.L. van der Grinten, Illusies rond het Wetsvoorstel Melding Zeggenschap, NK juni 1991,
p. 133.

20      Zie voor een beschrijving van de ontstaansgeschiedenis van deze bepaling onder meer: D.R.
Doorenbos, Financieet strafrecht. Serie Monografieen vanwege het Van der Heijden Instituut,
deel 40. Kluwer, Deventer, 1992, p. 451-454; S. Perrick, Wet melding zeggenschap in ter beurze
genoteerde vennootschappen, Civietrechtelijke gevolgen van handelen in strijd met
elfectenregelgeving. SerieMonografieen vanwege het Van der Heijden Instituut, deel 51, Kluwer,
Deventer,   1996,   p.   31   e.v..  P.   Roos, Het wetsvoorstel melding zeggenschap  in ter beurze
genoteerde vennootschappen, WPNR, 7 september 1991, p. 537. Zie voor algemene literatuur
over de Wmz (1996) de desbetreffende noten bij hoofdstuk 2 § 2.5.1.

21     Kamerstukken U 1995- 1996.24 626, nr. 3, p. 8.
22 Onder aandelen dient hier mede te worden verstaan: certificaten van aandelen en rechten ingevolge

een overeenkomst tot verkrijging van aandelen of certificaten van aandelen (zie artikel 1 lid
3 sub a Wmz 1996).

23 Zie artikel 9 leden  1  tot en met 3  Wmz  1996.
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meldingsplichtige beschikt niet zouden zijn uitgeoefend en schorsing van
het ava-besluit totdat over de vernietiging onherroepelijk is beslist;

4     bevel aan de meldingsplichtige om zich gedurende een door de rechter te
bepalen periode van maximaal vijfjaar te onthouden van het verkrijgen van
zeggenschap in de zin van de Wmz 1996. 24

De tweede en vierde maatregel gelden niet voor aandelen (mede omvattend: certifi-
eaten van aandelen en rechten op verkrijging van (certificaten van) aandelen) 'die
ten titel van beheer door een ander dan de meldingsplichtige worden gehouden,
tenzij de meldingsplichtige bevoegd is om zich deze aandelen te verschaffen of
te bepalen hoe de daaraan verbonden stemmen worden uitgeoefend'.25 Indien de
vordering betrekking heeft op zeggenschap in de zin van de Wmz 1996 waarover
de meldingsplichtige niet zelf als aandeelhouder, pandhouder of vruchtgebruiker
beschikt (middellijke zeggenschap (zie hoofdstuk 2 § 2.4.1.2)), moet de eiser tevens

degene aan wie de zeggenschap rechtstreeks toekomt, oproepen 'zo die aan eiser
bekend is'.26 Huizink meent dat door de invoering van de bestuurlijke boete en
dwangsom (zie hoofdstuk 5 § 6) aan civiele sancties minder behoefte zal bestaan.27
Hoewel inderdaad de vraag gesteld zou kunnen worden, zoals Huizink doet, of
de civiele (vennootschapsrechtelijke) sancties in het licht van het doel van de Wmz
1996 effectief zijn, is nu juist vanwege de twijfel of van strafsancties voldoende
preventieve werking zou uitgaan, tevens gekozen voor een civielrechtelijke
sanctionering.

In de literatuur is onder meer gewezen op het niet sluitende systeem van de
maatregelen en op de niet altijd even duidelijke vennootschapsrechtelijke
consequenties van een of meer van de maatregelen die opgelegd kunnen worden.
Uit beide categorieen een voorbeeld. Roos wijst op het feit dat verwerping door
de ava van een voorstel door de tegenstemmen van een aandeelhouder die in strijd

24         Artikel  9  lid  4  Wmz  1996.  Zie  over de civietrechtelijke sancties onder meer J.B. Huizink,
Civielrechtelijke sancties ingevolge de Wet Melding Zeggenschap 1996, Corporate Governance
zoor juristen, Kluwer, Deventer, 1998, p. 119-140; S. Perrick. Wet melding zeggenschap in
ter beurze genoteerde vennootschappen. Civielrechtelijke gevolgen van handelen in strijd met
ejfectenregelgeving. Serie Monografieen vanwege het Van der Heijden Instituut, deel 51, Kluwer,
Deventer,  1996, p. 31 -54.

25         Artikel 9  lid 5  Wmz  1996. Zie over de betekenis en (on)zin  van deze bepaling die ook in de
Wmz voorkwam (artikel  13 lid 5): S. Perrick. Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde
vennootschappen. Civielrechtelijke gevolgen van handelen in strijd met effectenregelgeving

Serie Monografieen vanwege het Van der Heijden Instituut, decl 51, Kluwer, Deventer,  1996,
p. 40/41 en 50/51.

26         Artikel 9 lid 9 Wmz  1996.
27     J.B. Huizink, Civielrechtelijke sancties ingevolge de Wet melding Zeggenschap 1996, Corporate

Governance voor juristen, Kluwer, Deventer,  1998, p.  135.

443



Hoofdstuk 6

met de wet niet heeft gemeld, niet vernietigd kan worden.28 De minister van
financien meent evenwel dat geen sprake lijkt van een lacune in het stelsel van
sancties omdat een blokkade, opgeworpen door een in overtreding zijnde
meldingsplichtige, doorbroken kan worden door de voorstellen na oplegging van
de maatregel van schorsing van het stemrecht opnieuw aan de ava voor te leggen.29

Perrick geeft aan dat niet duidelijk is welk gevolg de maatregel van schorsing van
het stemrecht heeft voor de toepassing van wettelijke of statutaire quorumeisen.

Hij neemt aan dat de aandelen waarop door de maatregel geen stemrecht kan worden

uitgeoefend voor de toepassing van de quorumeis als niet geplaatst dienen te worden

aangemerkt. Zou dit niet zo zijn, dan zou dit zijns inziens kunnen betekenen dat
de aandeelhouder ondanks de schorsing van zijn stemrecht toch invloed op de
besluitvorming kan uitoefenen doordat besluiten niet genomen kunnen worden
zolang de schorsing van zijn stemrecht duurt.1' Met Perrick meen ik dat artikel
2:24d BW analogisch toegepast moet worden indien door de - krachtens de wet,
in casu de Wmz 1996, opgelegde - schorsingsmaatregel geen stemrecht uitgeoefend
mag worden en dat derhalve bij de vaststelling van de quorumeis geen rekening
wordt gehouden met die aandelen waarop de maatregel van schorsing van het
stemrecht van toepassing is.

3           Jurisprudentie en literatuur

De mogelijkheden die een gedupeerde belegger heeft, hangt uiteraard af van het
antwoord op de vraag door wie en door welke overtreding van de effectenrechtelijke
regels hij gedupeerd is. In de navolgende volgende wordt in grote lijnen aangegeven
welke mogelijkheden jegens wie in de rechtspraak gehonoreerd en in de literatuur
genoemd zijn ten aanzien van overtreding van bepalingen die niet expliciet in wet
zelf van een civielrechtelijke sanctie zijn voorzien.

3.1 Relatie belegger - effectenuitgevende instelling

De gronden die in aanmerking komen voor aantasting van een effectentransactie
die verricht is in strijd met de voor een effectenuitgevende instelling geldende regels

28        P. Roos, Het wetsvoorstel melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen. WPNR,

7 september 1991. p. 538.
29    Kamerstukken i 1991-1992,21 492. nr. 38, p. 4.
30          S. Perrick. Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen. Civielrechte/ijke

gevolgen van  handelen  in  strijd met effectenregelgeving. Serie Monografteen vanwege het Van
der Heijden Instituut, deel 51, Kluwer, Deventer, 1996. p.41/42.
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van de Wtb of Wte  1995 zijn strijd met de wet, bedrog of dwaling.31 Schaafsma
ontvouwt in zijn preadvies van  1986 voor de Vereeniging "Handelsrecht" met
betrekking tot overtreding van artikel 4 Weh (dat grotendeels overeenkomt met
het huidige artikel 3 Wte  1995) de volgende gedachten:

De Wet Effectenhandel bepaalt niet, en in de Memorie van Toelichting wordt
niet besproken wat civielrechtelijk zal gelden als een aanbieding plaatsvindt
in strijd met het verbod - is de "aanbieding" dan nietig of vernietigbaar?
Aangezien het verbod geldt ter bescherming van beleggers, mag worden
aangenomen dat de emissie vernietigbaar zal zijn. Maar wat zal dan vernietigd
worden? Als een N.V. bijvoorbeeld aandelen aan toonder emitteert, is te denken
aan het besluit tot uitgifte, het aanbod van aandelen aan het publiek, en de
toekenning van aandelen; iedere belegger accepteert het hem toegekende aandeel
en stort het daarop verschuldigde bedrag. Ter bescherming van de belegger
lijkt nodig en voldoende dat de toekenning - en zo men wil de door acceptatie
daaruit voortkomende overeenkomst - wordt vernietigd, en dat de belegger
"zijn geld terugkrijgt". In die gedachtengang blijft het besluit tot uitgifte, en
de toekenning van aandelen aan andere beleggers onaangetast. Blijft het aandeel

toegekend aan de belegger die met succes nietigheid heeft ingeroepen dus
bestaan? Het lijkt wenselijk. Had de belegger het aandeel niet doorverkocht,
dan "valt het terug" aan de N.V.; had hij het wel doorverkocht, dan verandert
er voor de verkrijger te goeder trouw van dat aandeel niets, maar krijgt de
oorspronkelijke belegger ook niet "zijn geld terug". In het eerst bedoelde geval
zal de N.V. zich dan dienen te beraden of zij maatregelen dient te nemen:
verkoop van het teruggevallen aandeel of intrekking (..) Tenslotte lijkt nog
mogelijk dat de belegger schadevergoeding verlangt, uit overeenkomst of
onrechtmatige daad, bijvoorbeeld ter grootte van het verschil van het door hem
gestorte bedrag en de door hem ontvangen prijs bij verkoop van een aandeel,
of voor door hem gederfde rente".32

De Wind had in 1991 in zijn bespreking van de Weh voorgesteld om in het op dat
moment aanhangige wetsvoorstel Wte te bepalen dat rechtshandelingen in strijd
met de Wte binnen een bepaalde termijn vernietigbaar zijn en dat daarbij bepaald
zou kunnen worden dat de benadeelde partij een recht op schadevergoeding heeft. 33

Zijn voorstel is, zo blijkt uit de wettekst, niet overgenomen. Of dit niet gebeurd

31           Artikel 3:40 BW respectievelijk artikel 3:44 BW respectievelijk de artikelen 6:228.7:23 en  7:24
BW.

32      J.R.  Schaafsma.  Bescherming van  beleggers  ter beurze. Prea(tries van de Vereeniging" Handelsrecht" 1986,  Tjeenk  Willink,  Zwolle.  p.   122/123  en  p.  172  met  betrekking  tot
overtreding van de vergunningplicht (artikel 6 Weh).

33       E. de Wind. De Wet effectenhandel in de praktijk, NK april  1991, p. 98.
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is omdat de wetgever dit voorstel onwenselijk vond of overbodig achtte in verband
met artikel 3:40 BW, blijft helaas onbeantwoord.

In het in 1994 uitgebrachte preadvies voor de Vereniging voor Effectenrecht
is door Van der Grinten en Kortmann uitvoerig aandacht besteed aan de vraag of
op grond van artikel 3:40 BW aantasting mogelijk is.34 In dit advies bespreken zij
twee 'verdedigbare visies' op grond waarvan nietigheid of vernietigbaarheid van
de effectentransactie aangenomen zou kunnen worden. Die visies worden door
hen echter niet aangehangen. Zij stellen zich op het standpunt dat noch het verbod
van artikel 4 Wtb noch het verbod van artikel 3 lid 1 Wte (1995) de strekking
hebben de geldigheid van daarmee strijdige rechtshandelingen aan te tasten zoals
bedoeld in artikel 3:40 lid 3 BW. De wettekst en haar geschiedenis houden, zo
stellen zij, geen enkele aanwijzing in dat artikel 3 Wte (1995) een civielrechtelijk
effect beoogt.35 Hoewel Eisma met Van der Grinten en Kortmann van mening is
dat nietigheid van een overeenkomst die tot stand is gekomen na een met artikel
3 lid 1 Wte ( 1995) strijdig aanbod een te zware sanctie is, vraagt hij zich wel af
of voor toepassing van artikel 3:40 lid 3 BW niet meer vereist is dan het enkele
ontbreken in de (geschiedenis van de) wettekst van een aanwijzing dat artikel 3
lid 1 Wte ( 1995) een civielrechtelijk effect beoogt te hebben.

'Uit de formulering van art. 3:40, derde lid, lijkt de eis voort te vloeien van
een iets positievere aanduiding dat art. 3 WTE niet de strekking heeft om met
haar strijdige rechtshandelingen  aan te tasten. Een dergelijke positieve
aanwijzing ontbreekt in de wetstekst en de geschiedenis van haar
totstandkoming. Iets anders is dat art. 3 WTE niet het sluiten van een
overeenkomst verbiedt, doch slechts het doen van een aanbod van effecten
in bepaalde gevallen'.

36

In tegenstelling tot Van der Grinten en Kortmann meent Perrick dat wel sprake
is van een nietige overeenkomst wanneer in strijd met artikel 4 Wtb of artikel 3
lid 1 Wte ( 1995) is gehandeld.37 Deze sanctie treft zijns inziens ook het uitgiftebe-
sluit indien bij de uitgifte besloten is tot een aanbieding buiten een besloten kring

34 Het preadvies van W.C.L. van der Grinten, S.C.J.J. Kortmann en S. Perrick, getiteld
'Civielrechtelijke gevolgen van handelen in strijd met effectenregelgeving', is uitgebracht  in
1994 en is in geactualiseerde vorm gepubliceerd in de Serie vanwege het Van der Heijden
Instituut, deel 51, Kluwer, Deventer, 1996. Zie met name p. 6-15 en p. 22-25.

35        W.C.L. van der Grinten, S.C.J.J. Kortmann en S. Perrick, 'Civielrechte/Oke gevolgen van handelen
in strijd met ejIectenregelgeving', Serie vanwege het Van der Heijden Instituut, deel 51, Kluwer,
Deventer, 1996, p. 9.

36      S.E. Eisma, Civielrechtelijke gevolgen van handelen in strijd met effectenregelgeving. NV. mei
1995, p. 99. Zie ook de in § 3.2. te bespreken uitspraak van het hof Amsterdam van 14 januari
1999.

37     V.P.G. de Sentre en S. Perrick, Effecten (algemeen deel). Serie Bank- en Effectenrecht, deel
12, Kluwer, Deventer,  1991, p.  66-70 en p.  84-86.
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zonder dat aan de regels van de Wtb of Wte (1995) is voldaan, aldus Perrick in
1991. Dit standpunt heeft hij in een latere publicatie (1996) genuanceerd.

'Een bestuit 191 uitgifte van aandelen door een beleggingsinstelling kan naar
mijn mening nietig zijn wegens een verboden strekking, namelijk in het geval
het orgaan beoogt [cursivering-cgr] dat de aanbieding van de aandelen tot de

uitgifte waarvan het orgaan besluit in strijd met art. 4 WTB plaatsvindt. Dan
is de rechtshandeling van uitgifte (vgl. art.3:40 lid 2 BW) op grond van art.
16 lid 2 BW ook nietig'.38

Mijns inziens moet een onderscheid gemaakt worden tussen het interne uitgiftebe-
sluit en het effectenrechtelijk aanbod dat een externe handeling is (zie hoofdstuk
1 § 6.3.2).39 Wordt dit onderscheid niet gemaakt dan zou dat betekenen dat een
instelling die 'slechts' besluit om effecten uit te geven aan (rechts)personen buiten
een besloten kring al v66r het nemen van dat uitgiftebesluit een prospectus gereed
moet hebben dat voldoet aan de desbetreffende regels dan wel een ontheffing
moeten hebben verkregen. Ook de bij het nemen van een besluit tot uitgifte
bestaande intentie is mijns inziens niet voldoende om te concluderen dat het
uitgiftebesluit een effectenrechtelijk aanbod is in de zin van de Wtb/Wte 1995,
tenzij de intentie buiten een besloten kring kenbaar is gemaakt als een (uitnodiging
tot het doen van een) aanbod.

Behalve een eventuele aantasting van de effectentransactie kan ook, of vooral,
gedacht worden aan een actie op grond van onrechtmatige daad.  Een effectenuit-
gevende instelling die in strijd handelt met de bepalingen van de Wtb of de Wte
1995 handelt in beginsel onrechtmatig, immers in strijd met een wettelijke plicht.
Datzelfde geldt volgens Perrick indien een ter beurze genoteerde instelling die
bepalingen uit het FR niet naleeft die voortvloeien uit een publiekrechtelijk
voorschrift. Van een onrechtmatige daad is zijns inziens ook sprake indien de niet
uit een publiekrechtelijk voorschrift voortvloeiende bepalingen van het FR
overtreden worden, omdat daardoor gehandeld wordt in strijd met hetgeen volgens
ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt.4' Deze visie is (wellicht)
gebaseerd op een uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 18 april 1990, waarin
ten aanzien van een (mogelijke) overtreding van artikel 28h FR overwogen werd
dat:

38         S. Perrick, Capita selecta beleggingsinstellingen. Ont,t'ikke/ingen in het efectenverkeersrecht, Kluwer,
Deventer.  1996, p. 45 noot 42.

39         Vergelijk W.C.L. van der Grinten en S.C.J.J. Kortmann in genoemd Preadvies voor de Vereniging
voor Effectenrecht, p.  \0.

40     Artikel 6:162 e.v. BW.
41        S. Perrick, Het Fondsenreglement vande Vereniging voorde Effectenhandel, Ciriel rechtelijke

gevolgen van handelen in strijd inet effectenregelgering. Serie Monografieen vanwege het Van
der Heijden Instituut, deel 51, Kluwer, Deventer, 1996, p. 63/64,
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"het achterhouden van informatie met betrekking tot feiten of gebeurtenissen,
die de uitgevende instelling betreffen en waarvan moet worden aangenomen
dat hiervan een aanmerkelijke invloed op de koers zal uitgaan, in bepaalde
omstandigheden onrechtmatig kan zijn tegenover beleggers".42

Hoewel aan diverse elementen voldaan moet zijn voor het slagen van een
onrechtmatige daadsactie, is voor aansprakelijkheid van de effectenuitgevende
instelling jegens een gedupeerde belegger primair van belang of voldaan is aan
het relativiteitsvereiste:3 Met andere woorden, relevant is of de geschonden norm
strekt tot bescherming tegen de door de belegger geleden schade. Teneinde na te
gaan of hieraan is voldaan, zal eerst bekeken moeten worden om welke normen
het gaat. De normen die geschonden worden bij overtreding door een
effectenuitgevende instelling van de op haar van toepassing zijnde regels van de
Wtb of de Wte 1995, kunnen - globaal gesproken - onderscheiden worden in
1 het verbod om zonder vergunning deelnemingsrechten aan te bieden;

2 het verbod om zonder een prospectus dat voldoet aan de regels van de Wte

1995 effecten aan te bieden;
3  de plicht voor een vergunninghoudende beleggingsinstelling om een

prospectus dat voldoet aan de regels van de Wtb algemeen verkrijgbaar te
stellen; en

4      de plicht om periodiek informatie te publiceren.

De ratio van deze normen is dat aan de belegger zodanige informatie verstrekt wordt
dat hij op basis daarvan een goede inschatting kan (blijven) maken van het door
hem te lopen risico. Of een belegger daadwerkelijk gebruik maakt van de geboden
informatie doet niet ter zake. In verband met het relativiteitsvereiste is een uitspraak
van de rechtbank Assen relevant, waarin een bestuurder van een in overtreding
zijnde effectenbemiddelaar/rechtspersoon persoonlijk aansprakelijk werd gehouden
voor de door een belegger geleden schade ter hoogte van het totale ingelegde
bedrag.44 Over de vraag of het vergunningstelsel van  - in casu - de Wte voldoet
aan het relativiteitsvereiste en schending van het verbod om te handelen zonder

42        De niet gepubliceerde uitspraak van 18 april 1990 (Datex) is besproken door: A.F.M. Dorresteijn,
TWS, februari 1991, p. 47/48, G. Rietkerk, Koersgevoelige informatie. NK juli/augustus 1990, p.
185/186 en H.M. Vletter-van Dort, Koersgevoelige informatie: nu, terstond of later?, Dossier
Onderneming & Winst, nr. 3 1, 1998, p. 72/73.

43     Artikel 6:163 BW.
44 Uitspraak rechtbank Assen van 25 februari 1997, JOR 1997/55 m.nt. Grundmann-van de  Krol.

Zie ook de uitspraak  van de president van  de rechtbank  Haarlem van  27 oktober 1998 (JOR
1999/12 m.nt. Grundmann-van de Krol), waarin degenen die feitelijk leidinggaven aan een in
overtreding zijnde effecteninstelling op grond van onrechtmatige daad veroordeeld werden tot
betaling van schadevergoeding aan gedupeerde beleggers.
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vergunning strekt tot bescherming tegen de door een belegger geleden schade,
overwoog de rechtbank:

'In zijn algemeenheid kan niet worden aangenomen dat het - in strijd met een
wettelijke bepaling - handelen zonder vergunning, eo ipso in civielrechtelijk
opzicht onrechtmatig is. In het onderhavige geval is dat echter naar het oordeel
van de rechtbank weI het geval. De rechtbank acht daartoe van belang dat een
belangrijk doel bij de invoering van de Wte is geweest, het beschermen van
beleggers en spaarders tegen malafide aanbiedingen, onvoldoende informatie
en ondeskundig optreden door effectenbemiddelaars. Bij de Wte is de
verbetering van de positie van de beleggers dus als een zelfstandig doel
beschouwd. Hiermee staat buiten twijfel dat het vergunningenstelsel van de
Wte mede als doel heeft de bescherming van beleggers als (..). Aldus wordt
voldaan aan het relativiteitsvereiste, neergelegd in artikel 6:163 BW, dat -
zakelijk weergegeven - inhoudt dat de geschonden norm moet strekken tot
bescherming tegen de door de benadeelde geleden schade. Voorts acht de
rechtbank van belang dat niet gesteld of gebleken is dat (..) wel een vergunning
op grond van de Wte had kunnen krijgen. (..) De rechtbank komt dan ook tot
een bevestigend antwoord op de eerder gestelde vraag: door zonder de vereiste
vergunning op te treden als effectenbemiddelaar, heeft (..) onrechtmatig
gehandeld jegens (..).'

Hoe zwaar in het oordeel van de rechtbank heeft meegewogen dat de betrokken
effectenbemiddelaar niet alleen niet beschikte over de vereiste vergunning (formeel
criterium), maar ook geen vergunning had kunnen krijgen vanwege het niet willen
of kunnen voldoen aan de vergunningsvereisten en de regels voor
vergunninghouders (materieel criterium), is niet geheel duidelijk. Voor het
relativiteits- of causaliteitsvereiste45 is mijns inziens doorslaggevend dat ook of
wellicht zelfs uitsluitend aan het materiele criterium is voldaan.46 Gesteld zou
namelijk kunnen worden dat in het kader van een onrechtmatige daadsactie niet
zozeer de afwezigheid van de (formele) vergunning, maar het handelen zonder
materieel te voldoen aan de vergunningvereisten en/of de regels voor
vergunninghouders onrechtmatig is jegens een belegger en, zo deze daardoor schade
lijdt, kan leiden tot een schadevergoeding op grond van onrechtmatige daad. 47

45     Artikel 6:98 BW.
46      Vergelijk L.D. van Setten, De commissionair in effecten. Kluwer, Deventer,  1998, p. 41  noot 125.
47        Vergelijk H.0. Kerkmeester en L.T. Visscher, Causaal verband tussen onrechtmatige daad en schade:

een nieuw pleidooi voor de leer Demogue-Besier, WPNR. nr. 6378. p. 835-840.
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Nu het doel van de Wtb niet verschilt van die van de Wte (1995)48 lijkt het
aannemelijk dat ook aan het relativiteitsvereiste is voldaan in het geval de
effectenuitgevende instelling een vergunningplichtige beleggingsinstelling is (1)
die niet over een Wtb-vergunning beschikt en (2) aan wie ook geen vergunning
verleend zou zijn. Gewezen kan hier worden op een (niet-gepubliceerde) uitspraak
van de rechtbank Utrecht van 29 april 1998 waarin zowel de beleggingsinstelling
als haar bestuurder op grond van onrechtmatige daad aansprakelijk gehouden
werden voor de schade geleden door een belegger. De rechtbank oordeelde dat
in casu sprake was van (a) ernstig tekortschieten in de zorgplicht jegens de eisende

belegger mede in het licht van de in het prospectus vermelde informatie omtrent
de (door een bank) gegarandeerde participaties en (b) handelen in strijd met de
vergunningplicht ex de Wtb. Aan het relativiteitsvereiste zal wellicht ook zijn
voldaan indien (1) het verbod om effecten buiten een besloten kring aan te bieden
zonder een Wte-prospectus algemeen verkrijgbaar te stellen, is overtreden en (2)
de beleggers ook niet op andere wijze over relevante en ten minste gelijkwaardige
informatie (konden) beschikken. Het verbod heeft immers als doel de beleggers
te beschermen tegen onvoldoende informatie.

Voor beleggingsinstellingen is de situatie wat de informatieverstrekking aan
beleggers betreft formeel anders, maar materieel niet. De aanbieding van
deelnemingsrechten buiten een besloten kring is op grond van de Wtb niet verboden
zonder publicatie van een prospectus, maar zonder in het bezit te zijn van een Wtb-
vergunning. De prospectusplicht voor een beleggingsinstelling is een onderdeel
van de vergunningvereisten. Er kunnen zich twee situaties voordoen: (1) de
beleggingsinstelling publiceert geen prospectus dn heeft ten onrechte geen Wtb-
vergunning of (2) de beleggingsinstelling heeft een Wtb-vergunning en publiceert
in strijd met de Wtb-regels voor vergunninghoudende beleggingsinstellingen geen
actueer' prospectus. In het eerste geval kan mijns inziens de weg die de rechtbank
Assen geopend heeft, bewandeld worden. In het tweede geval wijkt het niet voldoen
aan de plicht het prospectus te actualiseren materieel niet of nauwelijks af van
schending van de periodieke informatieplicht. Beide verplichtingen - geen verboden

- beogen de beleggers ook na uitgifte van de effecten op de hoogte te houden van

48 Zie Kamerstukken II 1988-1989,21 127. nr. 3, p. 3/4: 'In het licht hiervan heeft de Wtb als
algemene doelstelling een adequate werking van de financiele markten en de bescherming van
de (potentiele) beleggers     op die markten.     (..) De bescherming van beleggers     in
beleggingsinstellingen past (..) geheel in het bredere overheidsbeleid om het vertrouwen van
beleggers en spaarders (..) in de financiele sector te bevorderen. (..) Door een regeling te treffen
voor beleggingsinstellingen beoogt de Wtb een verdere bijdrage te leveren aan de handhaving
van dit vet-trouwen. hetgeen voor beleggingsinstellingen essentieel is.'

49     Bij de vergunningaanvraag dient het prospectus aan DNB overgelegd te worden (zie artikel 7
lid 1 sub e Btb). Een beleggingsinstelling aan wie een vergunning is verleend, beschikt derhalve
wel over een prospectus.
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voor hen relevante informatie, dat wil zeggen informatie omtrent de (ontwikkeling
van de) waarde van hun effecten/beleggingen. In dat licht kan ik mij niet vinden
in de stelling van Van der Grinten en Kortmann dat bij schending van de periodieke
informatieplicht

'noch koper noch verkoper een vordering tot schadevergoeding tegen de
instelling zal hebben op grond van de stelling dat, wanneer de informatie wel
was  verstrekt,  hij de transactie  niet of slechts tegen een hogere of lagere  prij s
zou zijn aangegaan. Het risico dat Edn van hen onvoldoende door de instelling
was geinformeerd, draagt hij zelf'.50

Het zal de meeste beleggers bekend zijn dat op een effectenuitgevende instelling
informatieverplichtingen rusten die er juist toe strekken zijn belangen te
beschermen. Een koper of verkoper mag er mijns inziens dan ook op vertrouwen
dat de effectenuitgevende instelling voldoet aan haar wettelijke (strafrechtelijk
gesanctioneerde) informatieverplichtingen. Het niet voldoen aan die verplichtingen
lijkt mij dan ook niet voor risico van de belegger te komen.

Een - buiten het kader van de civielrechtelijke gevolgen van overtreding van
de Wtb of Wte 1995 vallende - vraag is of, en in hoeverre. een uitgevende instelling
die wel overeenkomstig de Wtb of Wte  1995 een prospectus publiceert en periodiek
informatie verschaft, aansprakelijk is wegens het niet verschaffen van een juist
en volledig beeld. In de literatuur is vooral aandacht besteed aan de
aansprakelijkheid van de lead manager voor misleidende informatie in het
emissieprospectus, met name naar aanleiding van de diverse procedures in de Co
op-zaaks' en de DAF-zaak.52 In enkele recente uitspraken is nog eens bevestigd
dat een effectenuitgevende instelling de plicht heeft - indien informatie aan
beleggers verschaft wordt - volledige en juiste informatie te verstrekken. 53

50   W.C.L. van der Grinten en S.C.J.J. Kortmann, De Wet toezicht effectenverkeer (Wte),
Civieirechtelijke  gevolgen  van  handelen  in  strijd  met  effectenregeigeving.  Serie  Monografieen
vanwege het Van der Heijden Instituut, deel 51, Kiuwer, Deventer.  1996, p.  14/15.

51          Zie naar aanleiding  van de uitspraak  van  de  Hoge Raad inzake  Co  op (NJ 1996/246  m.nt.
Verkade) onder meer de bespreking van M.J.G.C. Raaijmakers, ABN AMRO/'Vereniging
Coopag', AA,  1995, p. 219-227 en het proefschrift van M.A. Blom, Prospectusaansprakelijkheid
van de lead manager. Serie Monografieen vanwege het Van der Heijden Instituut, deel 53,
Kluwer, Deventer,  1996.

52        Uitspraak hof Amsterdam van 22 oktober 1998 (JOR 1999/46 m.nt. Kliebosch), eveneens besproken
door M.A. Blom, Prospectusaansprakelijk, Dossier nr. 38. oktober 1999. p. 23/24 en J.B. Huizink,
DAF: misleidende financiele informatie?, Dossier nr. 38. oktober 1999, p. 38-44.

53 Zie onder meer uitspraak Hof 's Hertogenbosch (VEB/Philips) van  15 mei  1996 (JOR 1996/70),
besproken door: M.H. Muller, Doorlopende publikatieverplichtingen van beursvennootschappen.
aansprakelijkheid voor onjuiste tussentijdse mededelingen, NV, september  1997, p. 242-243,
H.M. VIetter-van Dort, Koersgevoelige informatie: nu. terstond of later?. Dossier Onderne,Ming
& Winst. nr. 31,1998. p. 73-75 en A.J. de Vries in V&0,1996, p. 67-69 alsmede de uitspraak
rechtbank Rotterdam (Center Parcs)  van  3  oktober 1996 (JOR 1996/122 m.nt. Grundmann-van
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Bovendien kan het doen publiceren van een ondeugdelijk prospectus of van
misleidende (half)jaarcijfers door de Ondernemingskamer, oordelend in een
enquBteprocedure, aangemerkt worden als een ernstige tekortkoming die blijk geeft
van een beleid dat 'in strijd is met elementaire beginselen van verantwoord
ondernemerschap'.54

3.2 Relatie belegger - effecteninstelling

Zoals in hoofdstuk 3 naar voren is gekomen, dient een effecteninstelling te voldoen
aan een scala van regels die alle uiteindelijk gegeven zijn om een adequate
functionering van de effectenmarkten te handhaven en om de (potentitle) beleggers
op die markten te beschermen (zie hoofdstuk 1 § 4). Zowel in de literatuur als in
de rechtspraak is vooral de vraag behandeld of overeenkomsten gesloten met een
effecteninstelling die in strijd met de Wte (1995) handelt zonder een vergunning,
civielrechtelijk aantastbaar zijn. De meningen in de literatuur zijn, evenals met
betrekking tot overtreding van artikel 3 Wte 1995/artikel 4 Wtb, verdeeld.55 De

56
rechtspraak - bestaande uit drie mij bekende uitspraken van lagere rechters   en
een uitspraak van het hof Amsterdam57 - heeft geoordeeld overeenkomstig die
auteurs die zich op het standpunt stellen dat overtreding van de vergunningplicht
leidt tot nietigheid dan wel vernietigbaarheid van de met de effecteninstelling in

de Krol). Zie voor de uitspraak van de Hoge Raad inzake VEB/Philips van 7 november  1997
UOR 1998/9 m.nt.  Grundmann-van de Krol; NJ  1998/268  m.nt.  Maeijer) de  besprekingen door:
M.E. Honte in Staatscourant 22 november 1997, E. Mentink, Ontvankelijkheid bij collectieve
actie en een verzwaarde stelplicht bij mogelijk misleidende mededelingen door een onderneming,
Bb,  18 februari  1998, p. 50-52 en A&K februari  1998. p.  13- 16, D.A.M.H.W. Strik, V&O, januari
1998, p. 7/8 en L. Timmerman, TVVS. januari 1998, p. 20-22.

54 Zie onder meer de uitspraken van de Ondernemingskamer van 7 december 1989 (Bredero) (NJ
1990/242)). van 13 april 1995 (Heron (n.g.) besproken in de NK juni  1995, p.  129). van 2
november  1995 (Text Lite (JOR 1996/nulnummer, p. 26-44 m.nt. Van den Ingh) en Hoge Raad

4 juni 1997 (Ri,dW  1997/1 35C; JOR 1997/82 m.nt. Van den ingh; N./ 1997/67 1) en van 17 april
1997 (Bobel (JOR 1997/81 m.nt. Van den Ingh; NJ 1997/672))

55    Zie voor de desbetreffende auteurs behalve § 3.1. ook M.C.M. van Dijk, De Wet toezicht
effectenverkeer in vogelvlucht, TVVS, 1991, p. 207. die meent dat het - uitgaande van de
gedachte dat de wet beleggers beoogt te beschermen tegen onder meer malafide bemiddelaars
- voor de hand ligt dat de (niet-professionele) belegger die bijvoorbeeld ontdekt dat hij een
bemiddelingsovereenkomst gesloten heeft met een bemiddelaar die niet aan de gestelde eisen
voldoet, vernietiging van de bemiddelingsovereenkomst kan vragen.

56     Vonnis van 13 april 1994 van de rechtbank Middelburg (n.g.), vonnis van 2 maart 1995 van
de president rechtbank Amsterdam, KG 1995/204, besproken door D.C. Buijs, Overeenkomst
met effectenbemiddelaar zonder vergunning,  TVVS,   1995,  p.  284,  door C,M. Grundmann-van
de Krol. Bemiddelingsovereenkomst zonder vereiste Wte-vergunning: teruggave inleggeld in
kort geding. Juridisch  Up  to  Date, 9 maart 1995, p. 9-11 en door F.M.A.  t Hart, Bemiddeling
zonder Wte-vergunning, V&O, juli/augustus 1995, p. 80/81 envonnis vande president rechtbank
Utrecht van 24 september  1998. JOR 1998/148 m.nt. Grundmann-van de Krol.

57         Uitspraak hof Amsterdam van  14 januari \999 (NJKort 1999/31 JOR 1999/35 m.nt. Grundmann-van
de  Krol).
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kwestie gesloten overeenkomst en tot niet-gebondenheid van de belegger jegens
de effecteninstelling aan de ter uitvoering van die overeenkomst aangegane
effectentransacties. Met name de recente uitspraak van het hof Amsterdam van
14 januari 1999 verdient aandacht omdat het hof uitvoerig ingaat op artikel 3:40
lid 2 BW en concludeert tot nietigheid van een bemiddelingsovereenkomst
aangegaan met een effecteninstelling die niet over de vereiste vergunning beschikte.

'Uitgangspunt van de wet, art. 3:40 lid 2 BW, is immers dat strijd met een
dwingende wetsbepaling tot nietigheid of vernietigbaarheid leidt. De betrokken
wetsbepaling, of de wet waarin zij is vervat, behoeft een met die bepaling
strijdige rechtshandeling derhalve niet uitdrukkelijk met nietigheid of
vernietigbaarheid te bedreigen. Integendeel, slechts indien op grond van de
aard en strekking van de betrokken wetsbepaling (in casu art. 6 WTE) moet
worden geoordeeld dat zij niet beoogt (niet de strekking heeft) de geldigheid
van de daarmee strijdige rechtshandeling (in casu de
bemiddelingsovereenkomst) door nietigheid of vernietigbaarheid te treffen,
geldt genoemd uitgangspunt op grond van art. 3:40 lid 3 BW niet (..). Er bestaat,
in het bijzonder vanwege de met de WTE onder meer nagestreefde bescherming
van beleggers en spaarders tegen malafide aanbiedingen, onvoldoende
informatie en ondeskundig optreden (..) geen aanleiding te veronderstellen
dat art. 6 WTE een bepaling is als bedoeld in art. 3:40 lid 3 BW. Feiten of
omstandigheden die tot een ander oordeel nopen zijn gesteld noch aannemelijk
geworden.'

Ook de rechtbank had geconcludeerd dat artikel 3:40 lid 2 BW van toepassing was,
maar meende dat de sanctie vernietigbaarheid was omdat artikel 6 Wte naar het
oordeel van de rechtbank (slechts) strekt ter bescherming van de niet-professionele
belegger. Het hof neemt de twee in hoofdstuk 1 §4 vermelde doelstellingen van
de Wte (1995) in aanmerking en komt op die grond tot nietigheid. Hoewel niet
te ontkennen valt dat ook de adequate functionering van de effectenmarkten een
doelstelling van de Wte (1995) is, zou voor zover het betreft het kader van artikel
3:40 lid 2 BW mijns inziens ook betoogd kunnen worden dat met een adequate
functionering van de effectenmarkten beoogd is de positie van de beleggers op
die markten te beschermen en dat deze laatste doelstelling derhalve het uiteindelijke
doel is. De zware sanctie van nietigheid hetgeen niet altijd in het belang van de
belegger is, zou dan plaats kunnen maken voor vernietigbaarheid. Tegen het arrest
van het hof is cassatie ingesteld en wellicht spreekt de Hoge Raad zich over dit
punt uit.

Overtreding van de vergunningplicht kan ook leiden tot (doorbraak van de)
aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige  daad. Op grond  van de  in  §  3.1
vermelde vonnissen van de rechtbank Assen en de president rechtbank Haarlem
werden de effecteninstelling en de enig bestuurder van respectievelijk degenen
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die feitelijk leiding gaven aan de effecteninstelling die optrad zonder de vereiste
Wte-vergunning aansprakelijk gehouden voor de door een belegger geleden schade.
Een actie op grond van onrechtmatige wegens het ontbreken van de vereiste
vergunning werd daarentegen door het hof Amsterdam58 afgewezen omdat eiser
naar het oordeel van het hof verzuimd had aan te geven op grond van welke
bijzondere omstandigheden de bestuurder aansprakelijk gesteld kon worden. In
diezelfde uitspraak oordeelde het hof dat ook de effecteninstelling wegens het in
casu ontbreken van causaal verband niet aansprakelijk was.

'Weliswaar strekt het stelsel van vergunningen dat door de WTE 1992 is
gecreeerd tot bescherming van niet-professionele beleggers (..) maar dit betekent
niet dat het nadelig saldo van een reeks van transacties die in een periode van

ruim twee jaar zijn uitgevoerd, in redelijkheid aan (..) als gevolg van haar
onrechtmatig handelen zou kunnen worden toegerekend.'

Ik sluit niet uit dat de in casu relatief lange periode gedurende welke de belegger
met de effecteninstelling een relatie had en het feit dat pas geageerd werd toen
een voor de belegger nadelig saldo ontstond, ook (zij het impliciet) meegespeeld
hebben in de afwijzing van de vordering. Over de mijns inziens noodzaak om, indien
geageerd wordt op grond van onrechtmatige daad, een onderscheid aan te brengen
ineen formele en materiele schending van de effectenrechtelijke regels in verband
met het relativiteits- en causaliteitsvereiste heb ik reeds in § 3.1. gewezen.

De vraag of, en zo ja, welk civielrechtelijk gevolg verbonden is aan overtreding
door een vergunninghoudende effecteninstelling van andere bij of krachtens de
Wte 1995 gestelde regels, is mijns inziens   niet   in zijn algemeenheid   te
beantwoorden. Daarvoor zijn de regels waaraan een vergunninghouder moet voldoen
te verschillend van aard en zwaarte. In dit verband kan gewezen worden op twee

:59

belangrijke uitspraken van de Hoge Raaa waaruit blijkt dat overtreding van enkele

58        Uitspraak hof Amsterdam van 13 augustus  1998 (n.g.). besproken door M.J. Eleveld in Dossier nr.
38. oktober 1999, p. 36/37 en F.M.A. 't Hart in TrE, 1999, p. 9.

59       Uitspraak Hoge Raad van 23 mei  1997, Rt'dIV 1997/128£, JOR  1997/84; NJ 1998/192 m.nt.
Van Zeben en Hoge Raad van 26 juni 1998, RvdW 1998/138C: N./ 1998/660 m.nt. Van Zeben:
JOR 1998/147 m.nt. Frielink. Zie ook P.E. B. Corten. Grensbewaking in de optiehandel,
Ondernemingsrecht 1999, p. 10-12; F.M.A. 't Hart, Marginverplichtingen, Effect, 1998/7. p.
24. G. Hooft Graafland. Impact van de jurisprudentie van de klachtencommissie Beursbedrij f
op de civiele rechtspraak. Geldeffecten. Jonge Balie Congres 1997, Sdu, Den Haag, 1997, p.
70/71 en p. 73: A.J.M. Kuyten, (Zelf)bescherming van de belegger?. V&O, oktober 1998, p.
106/107: S.Y.Th. Meijer, Een bijzondere zorgplicht voor de bank. NbBW. juli/augustus  1997.
p. 82-84: W.J. Noordhuizen, Zorg- en informatieplicht van de bank. NbB W. april 1998,p. 42-45:
W.J. Noordhuizen. Optiehandel, beleggen en zorgplicht van de bank,  Bb, 16 september  1998.
p. 165-167: L.D. van Setten. De commissionair iii effecteit. Kluwer. Deventer. 1998, p. 42/43.
205.
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specifieke AEX-regels60 - nu tevens als gedragsregels opgenomen in de NR 99
(zie hoofdstuk 3 § 6.2.5.2) - mede bepalend is voor de mate van contractuele
aansprakelijkheid van een effecteninstelling voor door een particuliere belegger
geleden verliezen. In de uitspraak van 23  mei 1997 oordeelde de Hoge Raad dat
het Hof geen blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door voor de
vaststelling van de omvang van de (contractuele) zorgplicht van een tot de AEX
toegelaten effecteninstelling jegens een particuliere belegger mede betekenis toe
te kennen aan die AEX-regels. Dit oordeel bevestigde de Hoge Raad in de uitspraak
van 26 juni 1998 onder toevoeging dat de betreffende regels 'onmiskenbaar mede
strekken ter bescherming van de belangen van de client'. Overtreding van die regels
die 'onmiskenbaar' strekken ter bescherming van het belang van de (particuliere)
belegger is derhalve naast andere - eveneens in de uitspraken genoemde -
omstandigheden61 van invloed op de vraag of en in hoeverre de betrokken
effecteninstelling tekortgeschoten is in de vereiste zorgplicht en aansprakelijk is
voor (een deel van) de door de client geleden verliezen.62 De opvatting van de Hoge
Raad sluit aan bij de uitspraken van de diverse klachtencommissies 3 die in 1 januari
1997 zijn opgegaan in de Klachtencommissie Beursbedrijf van de AEX. Deze
commissie is sinds 1 juli 1999 'overgeheveld' naar het Dutch Securities Institute

60      Het ging in beide zaken om de zogenaamde margin-verplichting (de plicht van een tot de AEX
toegelaten effecteninstelling om in bepaalde situaties van de belegger marge te vorderen ter
dekking van risico's voor short posities). Zie over inhoud en strekking van deze verplichtingen
(artikel 3 1 f e n 3 l m Trading Rules EOE) onder meer de conclusie  van  A-G Mok bij  HR 23  mei
1997.

61 Deze omstandigheden zijn: de deskundigheid van de belegger, de inkomens- en vermogenspositie
van de belegger, op wiens initiatief de effectentransacties zijn aangegaan. of de effecteninstelling
heeft toegezien op de naleving van de margeverplichtingen en de belegger daarover regelmatig heeft
ingelicht en of de effecteninstelling terstond na het ontstaan van margetekorten aanvullende dekking
heeft verlangd.

62 Zie artikel 6:74 BW. Zie ook de uitspraken van rechtbank Amsterdam van 27 januari  1999 (JOR
1999/147), president rechtbank Amsterdam van 25 maart 1999 UOR 1999/148), besproken door

F.M.A. 't Hart in TrE 1999, p.4 1, rechtbank Amsterdam van 28 april 1999 (JOR 1999/ 149 m.nt.

Grundmann-van de  Krol),  hof Den  Haag  van  28  september 1999 (JOR 1999/256) en rechtbank
Rotterdam  van  14 oktober 1999 (JOR 1999/257).

63          Zie over de uitsprakenvandetot  I januari 1997 fungerende Klachtencommissie Effectenbedrij f.
Klachtencommissie Optiebeurs en Klachtencommissie FTA onder meer: D.H. Cross,
Klachtencommissie Effectenbedrijf. Uitspraken befnvioeden gedrag en regelgeving. Bank- en
Effectenbedrijf. december   1995.  p.  32-36:  E.D.  Drok  en  R. Knopper. Klachtenrecht en
Optiebeurs. Een analyse van de uitspraken van de Klachtencommissie Optiebeurs  1983- 1993,
NIBE-Bankjuridische reeks, deel 22, 1995: E.D. Drok en R. Knopper, Geschillencommissie
formuleert gedragsregels. Bank- en Effectenbe(trijf. fet)ruari 1997. p. 19-21. K Frielinken G.T.J.
Hoff. Serie artikelen in Bank- en effectenbedrijf. december 1993. p. 32-35, januari/februari 1994.
p. 13-17, juni 1994, p. 16-19, december 1994, p. 44-47, maart 1995. p. 32-37, juni 1995, p.
24-28 en september 1995, p. 28-34; K. Frielinken G.T.J. Hoff, Geschillen in het effectenverkeer,
NIBE Katern, deel 29, 1995: M.R. Mok, Klachtencommissies voor beleggers, Bank &
aansprakelijkheid, Kluwer. Deventer, 1996. p. 17-38:
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(DSI)64 en opereert onder de naam Klachtencommissie DSI. 65Aan het DSI kunnen
onder toezicht staande effecteninstellingen deelnemen, terwijl alle tot de AEX
toegelaten effecteninstellingen tot deelname aan het DSI verplicht zijn.66 Deelname
aan het DSI betekent tevens aanvaarding van de bevoegdheid van de
Klachtencommissie DSI.

Beide uitspraken van de Hoge Raad geven mijns inziens steun aan de visie

dat overtreding van die regels van de Wte 1995 die specifiek gericht zijn op de
relatie effecteninstelling-client en die in het bijzonder ('onmiskenbaar') bedoeld
zijn om de client te beschermen, zoals een groot deel van de in hoofdstuk 3 § 6.2.
e.v. beschreven gedragsregels, leidt tot schending van de contractuele zorgvuldig-
heid die de effecteninstelling in acht dient te nemen en/of onrechtmatig kan zijn
jegens de client.67 Hiertoe behoort naar mijn mening niet die gedragsregel die

weliswaar, zoals elke bij of krachtens de Wte 1995 gestelde regel, uiteindelijk strekt
ter bescherming van de belangen van de beleggers, maar zo ver 'verwijderd' is
van de contractuele relatie effecteninstelling-client dat deze niet meer de omvang
van de contractuele zorgvuldigheid medebepaalt. Een duidelijk voorbeeld van een

dergelijke gedragsregel is de inlichtingenplicht bij het aantrekken van medewerkers

(zie hoofdstuk 3 § 6.2.2). Van Setten acht het niet ondenkbaar dat een belegger
een rechtstreeks recht aan de gedragsregels kan ontlenen 'mits men de betreffende
gedragsregels als een derdenbeding ten behoeve van de relevante belegger kan
uitleggen'.68 Aangezien de gedragsregels sinds 1 februari 1999 uitgebreid zijn met
onder meer de hiervoor genoemde regel, ga ik er van uit dat hij niet het oog heeft
(gehad) op alle gedragsregels. Behalve de gedachte aan een derdenbeding, meent
ook hij dat de gedrags- en prudentiele regels mede tot maatstaf moeten worden

genomen bij de bepaling wat van een redelijk bekwame en redelijk handelende

effecteninstelling verwacht mag worden. 69

Overtreding van niet bij of krachtens de Wte  1995, maar in andere regelgeving
neergelegde regels voor effecteninstellingen kan mijns inziens eveneens

onrechtmatig zijn. Zo stelt De Seridre dat overtreding door tot de AEX toegelaten
effecteninstellingen van de tot hen gerichte regels van het Reglement Procedure

Beursnotering AEX onder omstandigheden (mede) een grond kan zijn voor een
vordering op grond van onrechtmatige daad ingesteld door beleggers. Met name

64        Zie over dit instituut: S.L.M. Follender Grossfeld, Dutch Securities Institute, TvE, 1999. p. 121-124.
65 Zie overdeze klachtencommissie alsmede over de ten opzichte van de Klachtencommissie Beursbedrijf

AEX grotere reikwijdte van de Klachtencommissie DSI en de introductie van hoger beroep: A.R.
Filius, Klachtencommissie Beursbedrijfvan AEX opgevolgddoor Klachtencommissie Dutch Securities
Institute, TvE, 1999, p. 131-133.

66      AEX-Mededeling 99-088 van 28 juli 1999 en de bijhorende reglementswijzingen.
67 Een aanzet tot deze visie heb ik gegeven in: Recente wetgeving ellectentransacties. Serie Actualia

Ondernemingsrecht nr. 10, Gouda Quint, Arnhem, 1995. p. 83/84.
68     L.D. van Setten, De commissionair in effecten. Kluwer, Deventer, 1998, p. 43/44.
69      L.D. Van Setten, Beleggersbescherming bij uitvoering van effectenorders, TvE, 1999, p. 27 e.v.
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de regels omtrent due diligence, verificatie en exoneraties in het prospectus dienen
ter bescherming van (potentiele) beleggers en kunnen zijns inziens aangemerkt
worden als een codificatie van hetgeen in het maatschappelijk verkeer als betamelijk
wordt geacht terzake van beursintroducties. 70

3.3 Relatie belegger - toezichthouder

Niet iedere overtreding van de veelheid aan regels waaraan beleggings- en
effecteninstellingen mede met het oog op de bescherming van de belangen van
beleggers moeten voldoen, zal voor een individuele belegger kenbaar zijn. Dit geldt
met name voor die regels die zien op de interne structuur, de bedrijfsvoering en
de financiele waarborgen van een beleggings- of effecteninstelling. Pas wanneer
de (voor de belegger niet kenbare) overtreding een zodanige vorm heeft aangenomen
dat duidelijk is dat de instelling haar verplichtingen jegens de beleggers niet meer
kan nakomen, zal de belegger hiervan kennisnemen. Op dat moment zullen echter
ook weinig of geen financiele middelen aanwezig zijn om gedupeerde beleggers
schadeloos te stellen. Voor die gevallen biedt de garantieregeling enig soelaas (zie
hoofdstuk 3 § 6.3). Voor particuliere beleggers ter beurze bestaat daarnaast de
mogelijkheid dat de Stichting Schadefonds Beleggers uitkeringen doet indien zij
schade lijden door betalingsonmacht van tot de AEX toegelaten effecteninstellin-
gen.7'  In gevallen waarbij de onder toezicht staande instellingen niet meer aan
hun verplichtingen jegens beleggers kunnen voldoen en de garantieregeling geen
uitkomst biedt, rijst de vraag of de schade verhaald zou kunnen worden op de
toezichthouder wegens falend toezicht.72 Ontwikkelingen in de richting van het

70     V.P.G. de Seritre, Regelgeving van de Amsterdamse Effectenbeurs inzake beursintroducties.
Lustrumbunde! 1997 Vereniging roor Effectenrecht. Serie vanwege het Van der Heijden Instituut,
deel 58,1997, Kluwer, Deventer, p. 128/129. In gelijke zin ook M.W. den Boogert, Uitgifte
van aandelen. beurshandel en bescherming, Geldige effecten. Capita selecta recht van effecten-
en geldverkeer. NIBE Bankjuridische reeks, nr 39,1999, p. 38/39, Vergelijk ook de visie van
S. Perrick met betrekking tot overtreding door een effectenuitgevende instelling van bepalingen
van het FR (zie hiervoor § 3.1).

71 Zie onder meer A.R. Filius en J.W.G. Vink. Amsterdam Exchanges NV: regelgeving en toezicht,
Bank- en E#ectenbedrijf. juni 1997. p. 27/28. Zie ook Bijlage 1 bij Ka,nerstukken Ii. 24 796.
nr. 3. p. 9-13. In deze bijlage wordt het beleid met betrekking tot schadeloosstelling van
particuliere beleggers kort weergegeven en wordt een overzicht gegeven van de verrichte
uitkeringen aan gedupeerde beleggers van Nusse Brink en Regio Effekt. Zie ink Kamerstukken
// 1997- 1998.25 623, nr. 6. waarin de verschillen tussen de garantieregeling en het Schadetonds
Beleggers in het kort worden weergegeven.

72     Zie met betrekking tot de VK naar aanleiding van de kwestie Vie d'Or: S.C.J.J. Kortmann en
M.A.J.J. Janssen. Enkele aspecten van overheidstoezicht op verzekeraars, Overlieid en
Ondenteming, tusse}i publiek en pri ·aat o,idernemen. Serie Onderneming en Recht, deel  10.
Tjeenk Willink. Des·enter. 1998. p. 112- 1 15, die de p'raag behandelen wie (de VK, de Staat of
beide) aansprakelijk is op grond van onrechtmatige daad indien toerekenbaar tekortgeschoten
is bij de uitoefening van de toezichthoudende taak.
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vinden van het antwoord op die vraag zijn gaande. Zo maakt Schaafsma melding
van onder meer een nog lopende procedure tussen DNB en een gemeente die meent

dat het faillissement van een bank aan DNB te wijten valt.73 In een uitspraak van
de Ondernemingskamer in een enqueteprocedure komt dit rechtscollege tot het
oordeel dat de VK verantwoordelijk is voor het wanbeleid van Vie d'Or met
betrekking tot de afwikkeling van bepaalde contracten die plaatsvond in de periode
dat de noodregeling op Vie d'Or van toepassing was.74 Het betrof hier niet een
onderzoek naar het door de VK uitgeoefende toezicht op Vie d'Or - welke vraag

geen voorwerp van onderzoek is onder het enqutterecht - maar een onderzoek
naar de uitvoering door de VK van haar taak als gemachtigde in het kader van de

noodregeling. In een procedure, aangespannen door een bedrijfslid van de
(toenmalige) VvdE, werd aan de rechtbank Amsterdam de vraag voorgelegd of
de VvdE onvoldoende toezicht had uitgeoefend op een ander bedrijfslid en derhalve

onrechtmatig had gehandeld jegens eiser die door het faillissement van dat andere

bedrijfslid schade had geleden. Of de geschonden norm (onvoldoende controle

op de naleving van een aantal regels) strekt ter bescherming van derden (i.c. eiser)
werd door de rechtbank niet beantwoord, omdat naar het oordeel van de rechtbank
in casu sprake is van een 'te ver verwijderd oorzakelijke verband om

aansprakelijkheid van de VvdE voor de gestelde schade aan te nemen  ., 75 Niet alleen
falend toezicht, maar ook het verstrekken van onjuiste informatie aan collega-

toezichthouders waaruit schade voortvloeit zou een grond voor aansprakelijkheid
van een toezichthouder kunnen opleveren.

76

Hoewel in de rechtspraak nog geen antwoord gegeven is op de vraag of en
onder welke omstandigheden een toezichthouder met succes aangesproken kan

worden wegens falend toezicht, lijken de ontwikkelingen - gelet op de door
Schaafsma vermelde (nog lopende) procedure - van dien aard dat binnen wellicht

afzienbare tijd een rechter zich over deze vraag zal moeten uitspreken.

73  J.R. Schaafsma. Wettelijke toezichtsstructuren; Zelfregulering, Ontwikke/ingen in het
effectenverkeersreclit, Serie Monografieen vanwege het Van der Heijden Instituut, deel 50,
Kluwer, Deventer, p. 6. Zie ook Handelingen 11 (TK 18 februari 1997, p. 51-3874) bij
wetsvoorstel 24 456 (Toezicht op toezicht).

74     Beschikking van 9 juli 1998, JOR 1998/122 m.nt. Janssen. Zie ook D.C. Buijs, Onderne-

mingsrecht, november 1998, p. 342-344; E.J. Cornelissen, Ondernemingskamer stelt bij Vie
d'Or wanbeleid vast, V&O, oktober 1998, p. 102-105.

75 Uitspraak rechtbank Amsterdam van 14 januari 1998, JOR 1998/64 m.nt. Frielink.
76 Vergelijk Kamerstukken I/, 1997-1998,25 406, nr. 5, p. 4.
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Het effectenrecht kan vanuit diverse invalshoeken benaderd en op verschillende
manieren ingedeeld worden. Gekozen is in deze studie voor het effectenrecht dat
sinds 1985 is neergelegd in de (semi-)publiekrechtelijke wetgeving. Daarbij is een
indeling aangebracht in reikwijdte (hoofdstuk  1) en inhoud van die wetgeving
(hoofdstuk 2 tot en met 5) met als sluitstuk de mogelijk civielrechtelijke gevolgen

van overtreding van de effectenrechtelijke regels (hoofdstuk 6).

De doelstellingen die ten grondslag liggen aan de regulering van het effectenverkeer
en die mede als leidraad dienen te fungeren voor de uitleg van het effectenrecht
zijn tweeledig: het streven naar een adequate functionering van de effectenmarkten

en bescherming van de beleggers en spaarders. Dit streven heeft in Nederland geleid
tot een wettelijk verbodstelsel met uitzonderingen en vrijstellingen en met
strafrechtelijke sancties. Juist vanwege die strafrechtelijke sanctionering is het
voor de diverse categorieen deelnemers aan het effectenverkeer van belang dat
duidelijkheid bestaat omtrent de vraag of een of meerdere verbodsbepalingen op
hen van toepassing zijn, of anders gezegd, of hij normgeadresseerde is. Daarvoor
is vereist dat de bestanddelen die deel uit maken van de diverse verbodsbepalingen
helder zijn. Voor de beleggers en spaarders is het van belang dat bij wege van een
inventarisatie inzicht bestaat in de inhoud van de regels waarmee immers beoogd
wordt hun positie op de effectenmarkten te beschermen.

In hoofdstuk 1 zijn de kernbegrippen die bepalend zijn voor de reikwijdte van de
effectenrechtelijke verbodsbepalingen en enkele begrippen die bepalend zijn voor
de soort regels waaraan effectentransacties onderworpen zijn aan een nader
onderzoek onderworpen. Analyse van die begrippen aan de hand van wetsgeschiede-
nis, rechtspraak en literatuur wijst uit dat de vereiste duidelijkheid niet in alle
gevallen aanwezig is. Dit doet zich met name voor bij het begrip 'effecten' in de
zin van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Wte 1995), het begrip 'collectief
beleggen' in het kader van deelnemingsrechten (effecten) in een beleggingsinstelling
in de zin van de Wet toezicht beleggingsinstellingen (Wtb), het begrip 'besloten
kring' in de in artikel 3 lid 1 Wte 1995 en artikel 4 lid 1 Wtb neergelegde verboden,
het begrip 'professionele belegger' en het begrip 'groep' in de financiele
toezichtswetgeving.

De in artikel 1 sub a Wte 1995 opgenomen omschrijving van 'e#ecten' geeft door
de 'soortgelijk'-formule die deel uit maakt van de wettelijke omschrijving vaak
aanleiding tot interpretatievragen, terwijl de inhoud van dit begrip van cruciale
betekenis is voor al die verbodsbepalingen waarin het begrip effecten is opgenomen
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en in het bijzonder voor de vraag of het aanbiedings- of bemiddelingsvetbod van
toepassing is. De vraag openbaart zich vooral bij de niet expliciet in artikel 1 sub
a Wte 1995 genoemde gestandaardiseerde overeenkomsten (financiele producten)
die betrekking hebben op de expliciet genoemde effecten en een termijn- en/of
optiekarakter hebben (hybride producten) of daarop geen betrekking hebben maar
kunnen dienen zowel als beleggingsproduct als ter dekking van financiele
(ondernemings)risico' s, zoals overeenkomsten die uitsluitend afgewikkeld worden
in contanten waarbij voor de berekening uitgegaan wordt van schommelingen in
bijvoorbeeld rentevoeten of wisselkoersen. Voor die producten moet dan vastgesteld
worden of er sprake is van soortgelijkheid met de genoemde effecten en, zo ja,
in welke mate soortgelijkheid moet bestaan teneinde te kwalificeren als effect in
de zin van de Wte 1995. Daarbij is een belangrijke vraag of naast of in plaats van
civielrechtelijke verwantschap  met  de in artikel   1  sub  a  Wte 1995 genoemde
effecten ook andere kenmerken aanwezig moeten zijn, zoals verhandelbaarheid
of ten minste overdraagbaarheid of dat het (enige) kenmerk daaruit bestaat dat het
dient of kan dienen als beleggingsproduct. Dat laatste lijkt de visie te zijn die door
de toezichthouder, de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE), wordt aangehangen.
Uit de schaarse rechtspraak valt af te leiden dat overeenkomsten behalve
civielrechtelijke verwantschap met de in artikel 1 sub a Wte 1995 genoemde
effecten ten minste overdraagbaar dienen te zijn om onder het begrip effecten in
de zin  van de Wte  1995 te vallen.

In de literatuur zijn de meningen verdeeld wat betreft de te hanteren criteria. Naar
mijn mening dient een onderscheid gemaakt te worden al naar gelang het doel dat
met een bepaalde verbodsbepaling waarin het effectenbegrip een cruciale rol speelt
nagestreefd wordt. Met het aanbiedingsverbod van artikel  3  lid  1  Wte  1995 wordt
primair beoogd de (potentiele) nemer van de aangeboden effecten te beschermen

door de op de aanbieder rustende verplichting adequate informatie te verschaffen
omtrent de uitgevende instelling en de aan de effecten verbonden rechten en
verplichtingen (prospectusplicht). De informatie omtrent de uitgevende instelling
is alleen dan relevant indien de waarde (prijsvorming) van de effecten bepaald
wordt door de bedrijfsresultaten en 'lotgevallen' van de uitgevende instelling. Om
die reden rust ook na de uitgifte op de uitgevende instelling de in artikel 5 lid 1
Wte 1995 neergelegde verplichting periodiek financiele informatie ter beschikking
te stellen en koersgevoelige informatie bekend te maken. Bij deze doelstelling past
een restrictief effectenbegrip dat deels aansluit op de in artikel 3 van Richtlijn
89/298/EEG gegeven definitie van effecten en niet meer zou moeten omvatten
dan al dan niet verhandelbare (certificaten van) aandelen, obligaties en rechten
ter verkrijging van (certificaten van) aandelen of obligaties alsmede die verhandelba-
re instrumenten waarmee rechtstreeks geinvesteerd kan worden in een onderneming
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of waarvan de waarde afhankelijk is van de resultaten van een specifieke
onderneming.

Met het bemiddelingsverbod van artikel  7  lid  1  Wte  1995  wordt  primair beoogd
de beleggers te beschermen tegen ondeskundige en onbetrouwbare bemiddelaars
en vermogensbeheerders. De bescherming komt tot uiting door de eisen die gesteld
worden ten aanzien van de deskundigheid en betrouwbaarheid, de kapitalisatie,
de bedrijfsvoering en de aan beleggers te verschaffen informatie. Voor het bereiken
van deze doelstelling en met het oog op een betere aansluiting bij de richtlijn
beleggingsdiensten (Richtlijn 93/22/EEG) is een ruimer effectenbegrip noodzakelijk
dat ook gestandaardiseerde overeenkomsten omvat die betrekking hebben op
beleggingsobjecten waarvan de waarde (prijsvorming) niet afhankelijk is van de
inspanningen van een specifieke onderneming, maar tot stand komt op en door
de werking van de financiele markten, zoals termijncontracten in of opties op edele
metalen, edelstenen, grondstoffen, electriciteit en vreemde valuta alsmede
overeenkomsten die uitsluitend zijn aangegaan ter verrekening in contanten van
koers- of renteverschillen.

Het in een afzonderlijke wet (Wtb) regelen van het vragen van geld of goederen
ter deelneming in een beleggingsinstelling en het aanbieden van deelnemingsrechten
in een beleggingsinstelling heeft - doordat deelnemingsrechten in een beleggingsin-
stelling  ook  deel uit maken  van het effectenbegrip  in  de  Wte  1995  - op enkele
punten geleid tot een samenloop van beide wetten die opgeheven dient te worden.
Bovendien veroorzaakt het ontbreken in de Wtb van een definitie van 'beleggen'
in bepaalde situaties rechtsonzekerheid wat betreft de toepasselijkheid van het in
artikel 4 lid 1 Wtb neergelegde verbod, omdat niet altijd duidelijk is of de
activiteiten van een instelling zijn aan te merken als beleggen of als ondernemen
dan wel wanneer ondernemen overgaat in beleggen en vice versa. Het onderschei-
dende criterium voor niet-toepasselijkheid zal in het geval de activiteiten bestaan
uit het houden van effecten moeten zijn het uitoefenen van zeggenschap over en
het actief betrokken zijn bij de activiteiten van de instellingen waarin wordt
deelgenomen, terwijl voor het houden van andere beleggingsobjecten, zoals

vastgoed, het verrichten van exploitatiehandelingen die meer inhouden dan het
enkel in stand houden van de objecten het doorslaggevende criterium zal moeten

zijn. Hoewel de ratio van het voor beleggingsfondsen geldende vergunningvereiste
dat het fondsvermogen is afgescheiden van het vermogen van de beheerder, van
de bewaarder en van elke natuurlijke persoon of andere rechtspersoon (artikel 5
lid 2 sub c Wtb), duidelijk is, is onduidelijk hoe aan die eis naar huidig Nederlands
recht voldaan moet worden zolang eigendom ten titel van beheer niet, althans naar
Nederlands recht, tot gevolg heeft dat een afgescheiden vermogen ontstaat. Nog
steeds woedt in de literatuur de discussie over de vraag of zonder wettelijke basis
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het op een kwaliteitsrekening geadministreerde saldo in geld of effecten een
afgescheiden vermogen vormt van het vermogen van de rekeninghouder. Het
onderbrengen van het fondsvermogen in een rechtspersoon (stichting) die geen
andere activiteiten heeft dan het bewaren van het fondsvermogen lijkt - indien het
fondsvermogen niet uitsluitend bestaat uit geld en effecten - vooralsnog de enige
mogelijkheid om de eis van artikel 5 lid 2 sub c te benaderen, terwijl de kwaliteitsre-
kening voor het bewaren van geld en effecten een mogelijkheid is om ten minste
zeker te stellen dat de op de rekening geadministreerde gelden en effecten niet
vallen in het faillissement van de bewaarder/rekeninghouder.

Eveneens van belang voor de reikwijdte van het aanbiedingsverbod van artikel
3  lid  1  Wte 1995 alsmede het verbod van artikel 4 lid  1  Wtb is de inhoud van  het
begrip 'besloten kring' dat niet in de desbetreffende wetten omschreven of
gedefinieerd is. De in de toelichting gegeven criteria waaraan voldaan moet worden
teneinde te kwalificeren als een besloten kring zijn dermate restrictief dat de
verboden van artikel  3  lid  1  Wte  1995 en artikel  4  lid  1  Wtb  ook van toepassing
zijn in situaties waarin de betrokkenen niet de bescherming behoeven die met de
verbodsbepalingen beoogd wordt, te weten het waarborgen dat informatie verstrekt
wordt daar waar zonder die informatieverstrekking geen verantwoorde beoordeling
van de aangeboden effecten mogelijk is. Met name de eis dat tussen enerzijds de
aanbieder van de effecten of de deelnemingsrechten in een beleggingsinstelling
en anderzijds de potentiele nemers voorafgaand aan de aanbieding een andere
juridisch objectiveerbare relatie bestaat dan een louter financiele, is te knellend
en doet te weinig recht aan de aan de effectenwetgeving ten grondslag liggende
gedachte dat het 'brede publiek' dat geacht wordt geen kennis van het aangebodene
te hebben, beschermd moet worden tegen aanbiedingen zonder adequate
informatieverschaffing. Die eis is te knellend omdat slechts enkele juridisch
objectiveerbare relaties 'erkend' worden: een familierechtelijke, arbeidsrechtelijke
en verenigingsrechtelijke relatie, terwijl deze relaties niet 'automatisch' tot gevolg
hebben dat voldaan is aan het door de Hoge Raad in het Tjoeroeg-arrest van 17
december 1996 (JOR 1997/7) geformuleerde kenniscriterium, inhoudend kennis
omtrent de bijzonderheden van de uitgevende instelling en de aangeboden effecten.
De aanwezig geachte kennis in een familierechtelijke relatie zal in de meeste
gevallen geen betrekking hebben op de uitgevende instelling of de aangeboden
effecten, maar op de persoon van de aanbieder. Datzelfde geldt, zij het in mindere
mate, voor de werkgever-werknemer relatie, zeker wanneer het gaat om effecten
die worden aangeboden aan werknemers van groepsmaatschappijen van de
aanbieder. Andere juridisch objectiveerbare relaties waar wel sprake is of kan zijn
van aan die relatie ontleende kennis omtrent de uitgevende instelling en de
aangeboden effecten, zoals bepaalde verbintenisrechtelijke en vennootschapsrechte-
lijke relaties, worden niet als zodanig erkend. Een verklaring daarvoor is dat de
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desbetreffende toezichthouders, de STE en De Nederlandsche Bank (DNB), de
in de toelichting gegeven voorbeelden van relaties die voldoen aan het criterium
'andere dan een loutere financiele relatie' in limitatieve zin hebben opgevat. Daarbij
wordt niet alleen voorbijgegaan aan het gegeven dat het slechts ging om voorbeel-
den, maar ook aan de realiteit. Iedere juridische relatie zou - mits voldaan is aan
het door de Hoge Raad geformuleerde kenniscriterium - in aanmerking moeten
komen. Invoering van een getalscriterium gecombineerd met een minimum en
maximum coupuregrootte of investeringsbedrag kan de benodigde verlichting geven
waarbij aangesloten wordt bij de doelstelling van artikel 3 Wte 1995 (bescherming
van het brede publiek), Richtlijn 89/298/EEG en de Vrijstellingregeling van artikel
4 Wtb. Van belang bij de aanbiedingsverboden is voorts de 'eigen' - van het
civielrechtelijke begrip aanbod afwijkende - inhoud van het begrip aanbieding
waardoor het beter is te spreken van het ejfectenrechtelijke aanbod.Een wettelijke
regeling van procedureregels voor het uitbrengen van een openbaar bod op
(certificaten van) aandelen en uitstaande opties waarbij aansluiting gezocht wordt
bij  artikel  3  Wte 1995 lijkt  in dat licht  dan  ook een systematisch verantwoorde
keuze.

De speciale - in termen van een lager beschermingsniveau - positie die professionele
beleggers vanwege hun aanwezig geachte deskundigheid innemen, vereist allereerst
duidelijkheid omtrent het antwoord op de vraag wie daartoe gerekend mogen
worden dan wel aan de hand waarvan de professionele status bepaald moet worden
en ten tweede een uniforme inhoud voor in ieder geval de Wtb, de Wtk 1992 en
de  Wte  1995.  Ook hier dient een onderscheid aangebracht te worden tussen

enerzijds de aanbieding van effecten en anderzijds de in acht te nemen gedragsregels
bij het aanbieden of verrichten van effectendiensten. Voor de eerste categorie dienen
dezelfde objectieve criteria te gelden die uitsluitend betrekking hebben op de

persoon van de belegger, zoals het beschikken over een minimum omvang aan
belegd vermogen of het zijn van een instelling werkzaam in de financiale sector.
Voor de tweede categorie kunnen op contractuele basis nuanceringen aangebracht
worden waardoor ook beleggers die naar objectieve maatstaven niet behoren tot
de professionele beleggers desgewenst als zodanig aangemerkt kunnen worden
mits zij op de hoogte gesteld worden van de aan die status verbonden lagere graad
van bescherming en dit gevolg expliciet door hen aanvaard wordt.
Aandacht vereist ook het in de financiele toezichtswetten opgenomen groepsbegrip
dat onder meer van belang is voor bestaande en nog te vormen financiele
conglomeraten. Zowel de formulering als de consequentie van de formulering wijzen
in de richting dat dit groepsbegrip gereserveerd zou moeten worden voor de twee
uit de BCCI-richtlijn voortkomende vergunningeisen: doorzichtigheid van de groep
en de 'toezichtsbelemmerende' werking van het recht van een 'derde land' dat
op een groepslid van toepassing kan zijn. Voorkeur verdient het echter om het
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groepsbegrip van artikel 2:24b BW (weer) in te voeren in de financiele toezichtswet-
geving en het tegelijkertijd opnemen van een bepaling waaruit blijkt welke normen
(zouden moeten) gelden voor andere (rechts)personen dan groepsmaatschappijen
in de zin van artikel 2:24b BW die wel betrokken zijn (financieel of enige
zeggenschap) bij de groep waarvan een onder toezicht staande instelling deel
uitmaakt.

In  de hoofdstukken 2 tot en met 5 is een beschrijving gegeven van de inhoud van
de belangrijkstepubliekrechtelijke e#ectenregels en het toezichtsinstrumentarium.
Bij een aantal van die regels zijn kritische kanttekeningen geplaatst als (verdere)
aanzet tot discussie over onder meer de wenselijkheid of noodzaak tot opheffing
van het - sinds de laatste wijziging van de Wte 1995 - resterende verschil in
toezichtswetgeving tussen beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde instellingen
aIsmede van de discrepantie tussen de definitring van effecteninstelling en het
element 'aanbieden' in het bemiddelingsverbod. Aandacht verdient ook de
reikwijdte (wettelijke basis) van de regelgevende bevoegdheid van de STE en de
aan de STE - gelet op de vereiste doorzichtigheid van de door haar opgestelde
strafrechtelijk gesanctioneerde regels - te stellen kwaliteitseisen ten aanzien van
de formulering van de regels, het aantonen van de noodzaak daartoe en het
toelichten daarvan.

In hoofdstuk 6 tenslotte wordt weergegeven welke civie[rechtelijke gevolgen de
wetgever expliciet verbonden heeft aan overtreding van de effectenwetgeving en
welke civielrechtelijke gevolgen in de rechtspraak en literatuur toegekend worden
aan de niet expliciet civielrechtelijk gesanctioneerde effectenrechtelijke bepalingen.
In plaats van nietigheid op grond van artikel 3:40 lid 2 BW van overeenkomsten
gesloten met een effecteninstelling die niet over de vereiste vergunning beschikt
zou - bezien vanuit de bescherming van de belegger - vernietigbaarheid de voorkeur
verdienen. Daartoe is dan wel een wetswijziging noodzakelijk door in de financiBle
toezichtswetgeving een van artikel 3:401id 2 BW afwijkende bepaling op te nemen.
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Securities law can be approached from various vantage points and subdivided in
numerous ways. This study will focus on the securities laws which have been
enacted since  1985. They will be discussedin terms of scope (chapter 1), substantive
provisions (chapters 2-5), and possible consequences under the Civil Code in the
event of a violation.

The purposes underlying securities regulation in the Netherlands, which should
serve as guidelines for the interpretation ofthe securities laws, are twofold: to
facilitate the adequate functioning of the securities markets and to protect
investors.These purposes have given rise to a system based on statutory prohibitions,
subject to exceptions and exemptions, and enforceable through criminal sanctions.

The possibility ofcriminal sanctions renders it especially important that the various
participants in securities transactions be able to determine whether one or more
of these prohibitions apply to them. This requires that each separate element of
the various statutory prohibitions be clear and unambiguous. Furthermore, it is
important that investors be able to understand the substance of the rules which,
after all, are intended to protect their position in the securities markets.

Chapter 1 examines the key concepts which determine the scope of the statutory

prohibitions and several concepts which determine the nature of the rules to which
particular securities transactions will be subject. An analysis of these concepts
on the basis of the legislative history, case law and legal literature indicates that
the requisite clarity is sometimes lacking. This is in particular true of the term
'securities' within the meaning of the Securities Transactions Supervision Act (Wet
toezicht effectenverkeer 1995, 'Wte 1995'), the term 'invest' in relation to
participations (securities) in an investment institution within the meaning of the
Investment Institutions Supervision Act (Wet toezicht beleggingsinste[lingen,
'Wtb'), the term 'restricted circle' in the prohibitions contained in article 3(1) Wte
1995 and article 4(1) Wtb, the term 'professional investor' and the term 'group'
as used, inter alia,  in the Wte  1995.

The description of 'securities' in article  1 (a) Wte 1995, which lists a number of
specific types of instruments and rights followed by an open-ended reference to
'and similar instruments'and'and similar rights',often gives rise to interpretation
questions. The scope of this term plays a crucial role in determining whether the
various prohibitions. in particular those relating to offering securities and acting
as a securities intermediary or portfolio manager, apply. The interpretation questions
most often arise in connection with standardised contracts (financial products)
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not enumerated in the description which can be both an investment product and
a hedge against a business or financial risk. In each case, it must be asked whether
the contract in question is similar to the securities enumerated and, if so, whether
the similarity is sufficient to characterise the contract as a security within the
meaning of the Wte  1995. An important question in this context is whether, instead
of or in addition to the requirement that the contract be related in terms of civil
law parameters to the securities listed in article  1 (a) Wte, other features  (such as
marketability or at least transferability) must also be present or whether the only
test is whether the contract functions, or can function, as an investment product.The
Securities Board (Sticliting Toezicht Ejfectenverkeer, 'STE') seems to take the
latter view. The few courts which have considered this question appear to have
concluded that, in order to constitute a security within the meaning of article 1
(a)Wte 1995, the contract must not only bear a relationship under the civil law
to the securities listed in that article but must also be transferable. The legal scholars
are not in agreement on the criteria to be applied. In my opinion, a distinction should
be made based upon the purpose of the specific statutory prohibition in which the
term 'securities' appears.

The  prohibition in article  3  (1)  Wte 1995 against offering securities without  a
prospectus (upon 'issuance',  as  that  term is defined  in  the Wte 1995)is aimed
primarily at protecting investors or potential investors in the securities offered by
obliging the offeror to provide adequate information about the issuing institution
and about the rights and obligations attached to the securities (the 'prospectus
requirement').The information about the issuing institution is therefore only relevant
if the value (price) of the securities is determined by the results and vicissitudes
of that institution. For this reason, the obligation in article 5 (1) Wte 1995 requiring
the issuing institution to provide periodic financial information and announce price-
sensitive information continues to apply after the offering. The purpose of the
prohibition in article 3 (1) Wte 1995 calls for a restrictive interpretation of the term
securities that is in line with the definition contained in article 3 of Directive
89/298/EEC and is limited to (i) shares and depositary receipts for shares, (ii) debt
instruments, (iii) rights to acquire shares, depositary receipts for shares or debt
instruments and (iv) marketable instruments representing a direct investment in
an enterprise or whose value is dependent upon the results of a specific enterprise.

The main purpose of the prohibition laid down in article 7(1) Wte 1995 (against
acting as a securities intermediary or portfolio manager without a licence) is to
protect investors against incompetent and untrustworthy securities brokers and
portfolio managers.The protection is achieved through the obligations which are
imposed on such persons with respect to expertise and reliability, capitalisation,
business practices, and providing information to investors.In view of the above
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purpose and in the interest of consistency with the investment services directive
(Directive 93/22/EEC), a broader notion of securities is necessary, one which
includes standardised contracts relating to investment objects whose value (price)
is not dependent upon the efforts of a specific enterprise but is derived from, and

based upon, the functioning of the financial markets.Examples of such contracts
are commodities futures, currency futures and contracts which can only be settled

by a cash payment calculated by reference to fluctuations in exchange rates, interest

rates or indexes.

Theregulation of investment institutions (whether in the form of a fund or legal

entity) in a separate law (Wtb) has, because participations in such institutions fall
within the description of securities in the Wte 1995, led to a convergence of these

two laws on some points which should be discontinued.Furthermore, the absence

of a definition of the term 'invest' in the Wtb can, in certain situations, give rise
to legal uncertainty regarding the applicability of the prohibition in article 4( 1 )

Wtb, because it is not always clear whether an institution's activities (at any
particular time) should be characterised as investing or carrying on a business (and
in the latter event the Wtb will not apply). If the activities consist of the holding

of shares, the distinguishing criterion should be whether the institution exercises

control over, and is actively involved in the policy-making of, the company in which

the shares are held, in which event it will be deemed to carry on a business. If the
activities consist of the holding of other assets, such as real estate, the decisive
criterion should be whether the institution commercially exploits those assets or

whether it merely maintains or preserves them.

Although the rationale for the requirement applicable to licensed investment funds

that the fund assets be segregated from those of the manager, custodian and every
natural person or other legal entity (article 5(2)(c) Wtb) is clear, namely to protect
the ownership rights of the fund participants, it is unclear how this requirement
can be met under present Netherlands law. The Civil Code does not provide for
the existence of a trust (or trustlike) structure whereby assets which are held by
a third party in that third party's own name but on behalf of others constitute a

separate fund not forming part of the third party's estate. A discussion is still being

conducted among legal scholars on the question whether, without a statutory basis,
a balance in money or securities administered in an account opened by a custodian
in his own name  and his capacity as custodian ('trust' account) has the effect just
described. The holding of the fund's assets in a legal entity (foundation) whose
sole activity is to have custody of such assets, would seem, if the assets are not

limited to money and securities, to be the only way to meet (or come close to

meeting) the requirement in article 5(2)(c), at least for the present. For the custody
of money and securities, a 'trust' account at least ensures that the money and
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securities administered in the account will not fall into the bankruptcy estate of
the custodian/account holder.

The expression 'restricted circle' also affects the scope of the offering prohibitions
in article 3( 1) Wte 1995 and article 4(1) Wtb (since an offering within a restricted
circle is not subject to the prohibitions) but is neither described nor defined in those
laws. Because the criteria for a restricted circle which are enumerated in the
legislative history are so restrictive, tile prohibitions sometimes apply to situations
in which the protection they are intended to afford is unnecessary. This protection
consists of ensuring the availability of in formation essential to properly evaluating
the securities offered, which would not be possible if the information were not
provided. In particular, the criterion that, prior to an offer, there exist an additional
legal relationship which is not purely financial between the offeror of the securities

.,     and the potential investors (besides the relationship of offeror-offeree) is too
confining and does not accurately reflect the underlying philosophy of the securities
laws, i. e. that the public at large, which is considered as having no knowledge about
the offered securities, must be protected against investing on the basis of insufficient
information. As presently applied, the 'additional relationship' criterion is too
confining because only a few legal relationships are accepted as such: that between
family members, employers-employees and members of an association. However,
these relationships do not 'automatically' satisfy the knowledge test formulated
by the Supreme Court in the Tjoeroeg judgment of 17 December 1996 (JOR

1997/7): such persons will not necessarily have knowledge about the particulars
of the issuing institution and securities offered. The knowledge of a family member
will in most cases be limited to facts about the person making the offer and not
about the issuing institution or securities to be issued. The same is true, although
to a lesser degree, of the employer-employee relationship, certainly where the
securities are issued to employees of groups companies of the issuer. On the other
hand, some 'additional' legal relationships between the issuing institution and
investor by virtue of which the investor may well have or obtain information about
the issuing institution and issued securities, such as certain contractual and corporate
relationships, are not recognised as such. An explanation for this is that the
supervisory bodies involved, the STE and the Netherlands Central Bank (De
Nederlandsche Bank), interpret the list contained in the legislative history of
relationships which meet the criterion 'other than purely financial relationships'
as exhaustive. This ignores the fact that the relationships on the list were intended
to be examples only and fails to take into account the practical reality. Every legal
relationship which meets the test formulated by the Supreme Court should be
deemed to satisfy the 'additional relationship' criterion. In addition to interpreting
the 'additional relationship criterion' as just described, the introduction of a number
criterion (the maximum number of investors to whom the offer is made), together
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with a minimum and maximum investment, can afford the necessary flexibility
and   at   the   same   time  be in keeping  with the purpose of article  3   Wte   1995

(protection of the public at large), Directive 89/298/EEC and the Exemption
Regulation of the Wtb.

The meaning of the word 'offer' ('aanbod') in the offering prohibitions is broader
than its meaning in the Civil Code. Therefore, it would be more accurate to qualify
the word offer in the offering prohibitions by referring to a 'securities law-related'
offer  Ceffectenrechtelijk aanbod'). From that point of view, a law regulating the
procedural aspects of public offers for shares seem to belong in the Wte 1995 rather
than in the Civil Code.

The special position of professional investors, who are granted a lower level of
protection because of the expertise they are deemed to possess, requires (i) clarity
regarding who is included in this group and/or the criteria to be applied in making
this determination, and (ii) a uniform definition for the purposes of the securities
laws. Here too, a distinction should be made between, on the one hand, the offering

of securities and, on the other, compliance with the rules of conduct applicable
to the offering or performance of securities brokerage or portfolio management
services. With respect to the offering of securities, the test for determining whether

a person is a professional investor should be objective, uniform and relate
exclusively to the person of the investor. With respect to the rules applicable to
the offering or performance of securities brokerage or portfolio management

services, a certain degree of refinement is possible. Investors who by objective
standards are not professional investors can nevertheless be characterised as such
if so desired provided that they are informed of the lesser degree of protection
attached to this status and they explicitly consent to this.

The definition of the term 'group' in the securities laws differs from the meaning
of that term in article 2:24b of the Civil Code. The formulation of this definition
in the securities laws and the consequences of that formulation both indicate that
its application should be limited to the provisions setting out the two licence

requirements imposed by the BCCI directive if a securities institution forms part
of a group. These two requirements are that (i) the group structure is transparent
enough that the securities institution itself can be supervised effectively and (ii)
the law of a third country which may be applicable to a member of the group does

not pose an obstacle to effective supervision. It would be preferable, however,
to use the Civil Code definition of a group in interpreting the securities laws and
to add a provision setting out the rules which apply to natural persons and legal

entities which are not group companies within the meaning of the Civil Code
definition but which are connected (financially or by way of control) with a group
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having as one of its members an institution subject to regulation under the securities
laws.

Chapters 2 through 5 describe the substance of the most important securities laws
and regulations, as well as the powers of, and remedies available to, the supervisory
authorities. Some of the rules are criticised in certain respects, raising issues such
as the desirability or necessity of eliminating (i) the differences which still remain
following the most recent amendments  to the Wte 1995 between the supervisory
regime applicable to listed versus unlisted companies and (ii) the inconsistency
between the definition of 'securities institution' and the element 'offer' in the
prohibition relating to intermediaries. Attention is also paid to the scope (statutory
basis) of the STE' s regulatory authority and tile standards which that body should
be required to meet with respect to the formulation of rules, the substantiation of
their necessity and the explanation of how they are to be applied, in view of the
transparency required of rules enforceable through criminal sanctions.

Various provisions of the securities laws state expressly the civillaw consequences
in the event of a violation. Chapter 6 discusses these provisions and consequences.
In addition, it discusses the Civil Code remedies applied by the courts and advocated
by legal scholars for violations of those provisions of the securities laws which
do not expressly indicate the appropriate remedy. It is argued that agreements
entered into with a securities institution which has not obtained the requisite licence
should, from the point of view of the protection of investors, be voidable rather
than null and void under article 3:40 (2) of the Civil Code. This would require
amending the securities laws by incorporating a provision deviating from that article.
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Het Nederlandse publiekrechtelijke effectenrecht is naar zijn aard gericht op een
goed functioneren van de effectenmarkt en het behoud van vertrouwen van
beleggers in die markt. Het middel daartoe is, behalve toezicht op professionele

partijen (effecteninstellingen), een informatie- en zorgplicht: handelingen met
betrekking tot effecten zijn toegestaan mits de noodzakelijke informatie verstrekt

en zorgvuldigheid in acht genomen wordt. Deze hoofdregel die in verschillende
financiele toezichtswetten voorkomt is als het ware een in publiekrechtelijke jas

gestoken regel uit het privaatrecht dat partijen dienen te handelen naar redelijkheid
en billijkheid waartoe behoort dat de verkoper van een goed of een dienst de koper
of de afnemer inlicht over de voor hem relevante eigenschappen van het object
van de overeenkomst en de koper of de afnemer ook zelf onderzoek verricht. Dat
het effectenrecht een publiekrechtelijk karakter heeft gekregen is voornamelijk
toe te schrijven aan het feit dat die privaatrechtelijke regel kennelijk niet goed kon
functioneren telkens wanneer partijen door de inschakeling van op eigen naam
handelende tussenpersonen niet met elkaar in persoonlijk contact staan en de

eigenschappen van de goederen (effecten en effectendiensten) die bepalend zijn
voor de waarde daarvan niet van de goederen zelf  'af te lezen' zijn. Informatiever-
schaffing, transparantie en bestrijding van fraude zijn de sleutelwoorden van het

publiekrechtelijke effectenrecht. Privaatrechtelijke normen zijn in een publiekrechte-
lijke kader geplaatst en aangescherpt door de inkleding in ver- en gebodsbepalingen.
Juist omdat de goederen of diensten zelf weinig of niets zeggen over de waarde
mogen - teneinde te waarborgen dat de benodigde informatie ook verschaft kan
worden en de vereiste zorgvuldigheid in acht genomen wordt - alleen deskundige
en betrouwbare tussenpersonen met een deugdelijke bedrijfsvoering en kapitalisatie
werkzaam zijn in de effectenhandel. De zorgplicht uit zich onder meer in de op
effecteninstellingen rustende plicht zich op de hoogte te stellen van de kennis,

ervaring en financiele positie van de particuliere belegger en er voor te waken dat

beleggers over voldoende middelen beschikken om de financiele verplichtingen
die zij aangaan na kunnen komen in het geval hun belegging onverhoopt geen winst
maar verlies oplevert. De laatstgenoemde plicht is weliswaar aan de effecteninstel-

lingen opgelegd primair ter bescherming van het financiale stelsel (systeembescher-
ming) en secundair ter bescherming van de belegger, maar functioneert voor de
belegger tegelijkertijd als een bron beleggingsschade te verhalen indien de
waarschuwingsplicht geschonden wordt.

Bij het voortdurend aanscherpen van het - bezien vanuit de belegger -informatie-
en zorgrecht moet wel voorkomen worden dat de plaats die zou moeten toekomen
aan de eigen verantwoordelijkheid van met name de particuliere beleggers te beperkt
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wordt. Voorkomen moet worden dat de in het privaatrecht opgenomen regel dat
diegenen die hun wil niet zelfstandig kunnen bepalen beschermd moeten worden,
in het effectenrecht toegepast wordt op de particuliere belegger. Wanneer de
beeldvorming van de particuliere belegger het beeld zou worden van een persoon
die niet zonder inschakeling van een deskundige, aan strenge gedragsregels
onderworpen, effecteninstelling kan weten wat hij doet, dan zullen de regels alleen
maar toenemen. Effecteninstellingen worden in dat scenario instellingen van
maatschappelijke zorg. Overregulering schept het gevaar dat degenen ten behoeve

van wie de regels gegeven zijn, niet meer de eigen verantwoordelijkheid neemt
('moral risk') en zo nodig ontwikkelt waardoor overregulering van een legitimatie
wordt voorzien ('self fulfilling prophecy') dan  wel een grotere rechtvaardiging
verkrijgt. Overregulering schept ook het gevaar dat normen of regels opgelegd
worden die kennelijk niet voortkomen uit bij de betrokkenen levende gemeenschap-
pelijke opvattingen, met name regels die 'onderbouwd' worden ter bevordering
van de integriteit, en die - getuige de 'integriteitslessen' die het Dutch Securities
Institute aan haar leden geeft - als het ware 'aangeleerd' moeten worden.
Overregulering is ook voor de toezichthouder zelf niet zonder risico. Behalve de
problemen die rijzen bij het handhaven van de normen, neemt de kans op falend
toezicht en claims proportioneel toe, waarbij de vraag actueel is of de toename
aan regels en de daaraan voor de ondertoezichtgestelden verbonden kosten
proportioneel is met het nagestreefde doel.

Het uitbouwen van het informatie- en zorgrecht heeft in bepaalde situaties al geleid
tot een 'overactiviteit' aan regelgeving. De bron van overregulering ligt in de vage
en ruime wettelijke kaders waarbinnen alle vrijheid gegeven lijkt (en genomen
is) om in besluiten en daarop gebaseerde uitvoeringsregelingen gedetailleerde regels
te geven zonder parlementaire controle. Aan met name de toezichthouder is als
het ware een vrije handregeling gegeven waarbij geen duidelijke parlementaire
afspraken gemaakt lijken te zijn over de fundamenten of grondslagen van een te
voeren beleid. Of de wetgever ten tijde van het redigeren van de open en vage
normen  in  met  name  de  Wte 1995 voldoende beseft en aanvaard heeft  dat  het
merendeel van de strafrechtelijk gesanctioneerde regels opgesteld wordt door een
van het parlement onafhankelijke toezichthouder, is een vraag die (opnieuw) aan
de orde gesteld zou moeten worden. Een systematiek zoals toegepast bij de
ministeriele vaststelling van de indicatoren voor de toepassing van de Wet Mot
inhoudend dat binnen zes maanden bij algemene maatregel van bestuur goedkeuring
noodzakelijk is voor het ook nadien van kracht blijven van de vastgestelde
indicatoren, zou - gelet op de adviserende rol van de Raad van State in een amvb-
procedure - te overwegen zijn voor de vele en vaak ingrijpende - en evenals de
Wet Mot - strafrechtelijk gesanctioneerde regels in de Nadere Regeling toezicht
effectenverkeer 1999. Daarnaast dient ook de wetgever meer oog te hebben voor
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de samenhang van de gebieden die door de verschillende financiale toezichtswetten
bestreken worden en het belang van een zorgvuldig geformuleerd en ondubbelzinnig
begrippenkader waarbij het gebruik van verschillende termen met eenzelfde
betekenis vermeden wordt.

Een 'overactiviteit' aan wet- en regelgeving kan ook een extra hindernis zijn te
komen tot een Europese harmonisatie van de beurs- en buitenbeurswetgeving van
de lid-staten, terwijl die harmonisatie noodzakelijk is om de nationale markten
ook wat betreft de regelgeving daarvan te laten samensmelten tot een Europese

effectenmarkt. Bij de implementatie van Europese richtlijnen op het gebied van
het effectenrecht is vaak gekozen voor een strenger regiem dan noodzakelijk. De
ruimte die de prospectusrichtlijn biedt is niet benut, hoewel al enkele jaren
nagedacht wordt over de wenselijkheid te komen tot een door de richtlijn toegestane

deregulering in de vorm van vrijstellingen van het aanbiedingsverbod. Het voor
het aanbiedingsverbod relevante effectenbegrip is ruimer dan dat van de
prospectusrichtlijn en leidt ook daardoor tot een grotere prospectusplicht dan op
grond van de richtlijn noodzakelijk zou zijn. De benedengrens van zowel de

meldingsplicht op grond van de Wmz  1996 als de verklaring van geen bezwaar
voor het verwerven van een gekwalificeerde deelneming in een onder toezicht
staande instelling is de helft van die van de desbetreffende Europese richtlijnen.
Zeggenschap in de zin van de Wmz 1996 omvat meer dan door de richtlijn
voorgeschreven en leidt derhalve tot een grotere transparantie dan in Europees
verband 'afgesproken'.  De voor effecteninstellingen geldende gedragsregels
bevatten enkele regels waarvan aangenomen mag worden dat deze niet op het
'imaginaire' lijstje van de opstellers van de richtlijn beleggingsdiensten stonden.

Het lijkt soms de reactie van iemand die verweten wordt te wonen in de 'achterbuurt
van de effectenwereld' en - teneinde deze buurt te saneren en de slechte reputatie
te keren - zich opwerpt als architect van een ruime en gedegen villa, maar in
werkelijkheid een gebouw met enkele doolhofachtige (ver)trekken heeft geconstru-
eerd waarvan de fundamenten bestaan uit de op het moment van bouwen voorradige
materiaal zonder analyse of dat materiaal duurzaam is en de drager van het geheel
kan zijn. In het kader van de globalisering van de effectenmarkten is ten minste
een betere aansluiting met - in de betekenis van een minder strenge implementatie
van - de relevante Europese richtlijnen nodig teneinde als een in effectenrechtelijke
opzicht geharmoniseerd Europa aan te kunnen sluiten op de effectenmarkten buiten

Europa en zo nodig weerstand te kunnen bieden aan 'regelexporterende' landen

die op de effectenmarkten een dominante rol vervullen en aan hun dominantie de
aanname verbinden dat hun regels 'dus' goed zijn en universele gelding (zouden
moeten) hebben.
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Overregulering moet wel onderscheiden worden van de kwaliteit van de bij of
krachtens de wet gestelde regels. De snelheid waarmee de regels opgesteld en
gewijzigd worden doet, zo blijkt, nogal eens afbreuk aan de kwaliteit van de
regelgeving. Niet zelden ontbreekt in de regels zelf de vereiste doorzichtigheid.
Zo komt het voor dat in de toelichting een eis gesteld wordt die niet in de bepaling
zelf is terug te vinden en dat het begrippenkader onduidelijk is. Dit leidt tot
'circulaire'- of 'reparatie'-wetgeving: beleidsnotities van de toezichthouders die
op hun beurt aanleiding geven tot vragen, zoals de beleidsnota inzake analistenrap-
porten, waaruit niet alleen blijkt dat het beleid op gespannen voet kan staan met
de doelstelling die met de voorwetenschapswetgeving wordt nagestreefd, maar
ook dat er geen consensus lijkt te bestaan tussen het departement dat de bepalingen
heeft opgesteld (MvF) en degene die toezicht houdt op de naleving van de
bepalingen (STE). Daar komt bij dat er een praktijk is ontstaan om bepaalde
categorieen van deelnemers aan het effectenverkeer, bijvoorbeeld beursgenoteerde
instellingen, door middel van niet gepubliceerde brieven op de hoogte te stellen
van de uitleg die de toezichthouder aan bepaalde regels geeft, een uitleg die soms
in strijd lijkt te zijn met de wettekst zelf, zoals de regel dat voor de ex artikel 46
lid 4  Wte 1995 uitgezonderde effectentransacties geen meldingsplicht ex artikel
46b Wte 1995 bestaat. Circulaire- en 'brief-wetsuitleg maken het effectenrecht
moeilijk toegankelijk en controleerbaar. In het streven de deelnemers aan het
effectenverkeer te voorzien van steeds meer informatie om de markt zo transparant
mogelijk te maken, is het recht zelf dat daarvoor moet zorgen ondoorzichtig en
niet altijd algemeen toegankelijk geworden. Voorkomen moet worden dat het
Nederlandse effectenrecht verwordt tot een 'mandarijnenwetgeving'.

Tegenoveroverregulering staatde 'zelfregulering' van de erkende effectenbeurzen.
Het nemen van een besluit over het toepassen van een van de weinige sancties
die de houder van een effectenbeurs ter beschikking staan bij overtreding van de
informatieplichten door beursgenoteerde instellingen kan in conflict komen met
het eigen belang dat een effectenbeurs heeft. Hierdoor bestaat het gevaar dat het
afdwingen van de naleving van de normen onder druk komt te staan. Belangencon-
flicten kunnen zich ook voordoen indien integrale toepassing van de toelatingscrite-
ria en de informatieverplichtingen een beursintroductie in de weg zou staan of zou
kunnen belemmeren. Het verlangen de beursintroductie doorgang te laten vinden
schept het gevaar dat het instrument van dispensatie te lichtvaardig wordt
gehanteerd. Het streven zou dan ook moeten zijn de verschillende grondslag voor
de grotendeels identieke regels voor beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde
instellingen en de daarbij behorende andere toezichtsstructuur op te heffen opdat
de houder van een effectenbeurs 'verlost' wordt van een mogelijk gewetensdilemma.
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Dit alles brengt mij tot een pleidooi een pas op de plaats te maken teneinde de tijd
vrij te maken de onstuimige ontwikkelingen van de laatste twintig jaar te evalueren
mede in het licht van de algemene MDW (Marktwerking, Deregulering en
Wetgevingskwaliteit)-discussie en de discussie die in het kader van het Europese
actieplan inzake financiele dienstverlening gevoerd moet worden. Bij laatstgenoem-
de discussie zal het gaan gaan om de vraag hoe binnen Europa een aanvaardbaar
en gelijk niveau van effectenregelgeving tot stand gebracht kan worden met
ondubbelzinnige en overal in de EU op analoge wijze te interpreteren regels voor
de deelnemers aan en spelers op de nationale effectenmarkten die in economische
zin al sinds langere tijd deel uitmaken van de niet aan nationale grenzen gebonden
financiele markten. Daartoe is vereist dat het Nederlandse effectenrecht eerst zelf

geharmoniseerd wordt. Wellicht ontstaat het besef dat ook in het effectenrecht

deregulering niet per se 'ontregeling' van het effectenverkeer tot gevolg heeft maar
een methode is deel te worden van een groter geheel.

Met dit boek heb ik willen bijdragen tot een inzicht in de opzet en structuur van
een nieuw rechtsgebied, dat aangeduid kan worden als het Nederlandse effecten-
recht. De regulering van de financiele markten en de bescherming van beleggers
en spaarders is niet langer een zuiver nationale aangelegenheid. De internationalise-

ring en globalisering van de financiale markten is een feit en ook een Europese
concentratie van effectenbeurzen begint zich duidelijk af te tekenen. Opnieuw
ontstaat daardoor de vraag naar de afbakening van de rol en de verantwoordelijkheid
van nationale en Europese wet- en regelgeving respectievelijk toezichthoudende
instanties. Het zal zonder twijfel niet zonder gevolg blijven voor de onderwerpen
van het in dit boek beschreven Nederlandse effectenrecht. Verder wetenschappelijk
onderzoek zal zich naar mijn oordeel dbitrop moeten richten.
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Algemene wet bestuursrecht 2 lid 5 253

3               252,253

1:3 86,402,405,406,407 3 lid 2 253

1:5 lid 2            58                                   5                    228,250
2:5 393                       6              250

3:4 416 5 lid 1 251,252

3:40 416,431 5 lid 2 252

3:42 416 5 lid 3 252

4:8 170 6 lid 1 253

4:13 243,314 6 lid 2 253

4:14 243,314                          7                   250,  259,  260,  261,

5:11 404 263,266

5:12 404,407 7 lid 2-12 260,261,262,263

5:13 404,406,407              8             250,259,261,266
5:15 404,407                  9             250,259,263,266
5:16 404,406,407 10 lid 1 291

5:17 404,407 10 lid 2 292,415
5:20 402,403,404,406,407        11              343

5:32 434                         12             293

6:7 158                       13             293

6:22 170                         14             294

15             295

Algemeen Reglement AEX                             16                     114,302
17             305

3.5 103 18 lid 1 308

18 lid 2 308

Beleggers Compensatie Regeling (BCR) 18a 114,116,309

18a lid 2 117, 309
1 lid 2 333                       20             314

1 lid 9 334 20 sub h 310

4              333                       22             315

4 lid 1 334 22 lid 5 316

7              333                       23             316

16 lid 5 334                        24             287, 288, 316, 317,

17 332 321,325

25             288, 316, 317, 323,

Besluit toezicht effectenverkeer 1995 (Bte 324,325
1995)                                       26              104, 287, 288. 316,

317,323,330
2             250                      27            332,334,338

2 lid 1 253                       28             288.316,317

2 lid 2 251,253                   29             317,330

2 lid 4 251,253                    30             335
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32 316 21 lid 5 242
34 lid 2 338 22 lid 1 sub d 242
35-39 338 22 lid 1 sub e 242
40 338 23 lid 2 243
42 338 Bijlage A 235,236
43 338 Bijlage B 238,239,242
44 338

45 346 Burgerlijk Wetboek
Bijlage 250

2:7                       97
Besluit toezicht beleggingsinstellingen 2:10 335

(Btb) 2:14 440

2:16 lid 2 447
1 sub d 235 2:24a 56,183,361
1 sub f 189,241 2:24b 56,83,114,116,118,
2 231 119,120,123,126,
2 lid 2 231,415 128,294,295, 297,361
3 233 2:24c 83,120,122,123,125,
4 233,234 127, 206
5 233 2:24c lid 1 123

5 lid 3 237 2:26 lid 3             88

6 lid 1 238 2:53                     87

6 lid 2 238 2:76a 188,205
6 lid 4 239 2:76a lid 1 sub c  88

6 lid 5 239 2:86c 214
6 lid 6 239 2:98            88
7 243 2:98 lid 8            88

7 lid 1 sub e 240,450 2:101 263,266
9 229,230 2:103 160
11 232,235 2:108 262
12 233 2:117 216
13 233,234 2:118 216
14 233,235 2:119 215
14 lid 4 235 2:175 lid 1        19

15 233,238 2:195                   88

16 233 2:207                   88

17 235,240 2:210 263,266
18 lid 1 238 2:218 262
18 lid 2 240 2:344 399
18 lid 3 235,240 2:389 lid 1        85
18 lid 5 240 2:389 lid 2           85

18-23 240 2:394 262
19 263 2:403 lid 3 262
19 lid 4 247 2:406 116

20 263 2:414 120

21 lid 2 241, 242 3:15a 335
21 lid 3 242 3:40 178,439,441,446
21 lid 4 242 3:40 lid 2 440,447,453
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3:40 lid 3 438,446,453 6 lid 5 145

3:44 445                       7              144

3:68 319 7 lid 2 sub b 144

3:83 lid 2 366                      8             133,145,152

3:84 lid 3             98                                              9 lid 1 153

3:86 366 9 lid 2 153

3:96                     91                                               10 lid 1 152

3:172                   91                                               10 lid 2 sub II.a 147

3:227 lid 1 302 10 lid 2 sub II.b 147

3:251 267 10 lid 3 147

3:276                     98                                                    10 lid 3 sub I.b 148

6:74 455 10 lid 3 sub II.a 148

6:98 449                       11             152

6:162 e.v 447                       12             152

6:163 448,449                    13              152

6:194 -196 5,254                      14             152

6:217 62,66,67.68              19            152
6:228 445                       20             155

6:253 lid 4 304 20 lid 1 155

6:258                  88                                          20 lid 2 155,157
7:23 445 20 lid 3 155

7:24 445 20 lid 3 sub b 133

7:416 319 20A lid 1-4 154,155

7:600 190 20A lid 5 155

7A: 1680                  91                                                          20A lid 6 155

7A: 1681       91                      21            148
7A: 1683             91                                           21 lid 2 155

22             145

Colportagewet                                             23                     145
24             145

1 lid 1 sub c 371                       25             160

1 lid 3 371                       26             159

1 lid 5 371 26A 159,166

25 371 27c 164

28c 160,263

Fondsenreglement AEX (FR) 28f 161

28g 161

I sub 3 136 28h 162.164,192.447

1 sub 4 137 28i 161

1  sub 13 135 29 lid 2 263

I sub 14 135 3Od 164

1  sub 18 138                       31             160

3 lid 1 146                       32             159

3 lid 2 145,177 33b 164

7 135 34b 160,178

5 155.157 34e 161

6 144 34f 164

6 lid 1 sub b 144 34g 161
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34h 164 Listing and Trading Rules AEX-Optie-
35e 164 beurs

36             160

37 159 4.2 d 133

39              160,266
39b 161 Mededingingswet
39c 164

41             160                       4              101

42             159                       16             101
43 164 107 lid 2 101

44 lid 1 sub f 161

44 lid 2 160 NadereRegelingtoezichteffectenverkeer
44c 164 1999 (NR 99)
45d 164

46 165 1 sub g 297
47 148 1 sub h 295,297,302
47 lid 1 146,148 1  sub j 294
47 lid 2 148,157                  2             250,251
47 lid 3 148 2 sub i               32

47 lid 6 146                      3             250,259,261
49             135                       4              293
49 lid 2 144                       5              114,293,323

53              148,157                    6              293
53-61 146                       7              293

61             148                       8              294

65              145, 166, 170, 176,        11              316

177,178                    14             302
65 lid 3 142,215                    15              303

65A 157                       16             305
Schema A 145,152                    17             302

Bijlage II 171                       18             302

Bijlage IX 159,164                  19            295,297

Bijlage X 166-174                    20             296,297

Bijlage XIII 142,215,223              21             114,296,297

Bijlage XIV 144, 145 21 lid 1 299

Bijlage XVII 148 21 lid 1 sub a 298

21 lid 1 sub b 298

Europees Verdrag voor de Rechten van 21 lid 1 sub c 298

de Mens (EVRM) 21 lid 2 298,299
22             296,299

6              195                       23             296,299,300,301

24             296,306.307,308,327

Haags Trustverdrag                                         25                       319,320
26             320

13             95                         27             323,324

28              319,320

28 lid 1 318

28 lid 3 319
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28 lid 4 319 3 lid 2-5 418

29 lid 1 320 3 lid 8 391

29 lid 2 320

30 319 Rapportagevoorschriften betalingsver-

31 319 keer 1994 (RV 94)

32             322

32 lid 3 323 lsubd 374

33             325,326                   2              374
33 lid 2 327,328 2 lid 7 373

34 329 2 lid 8 373

35             330                       4              374

36 lid 1 327                       5              375

36 lid 2 327                       5              374

36 lid 3 326                       7              375

37             326                       8              375

38             325

39 329,339 Regeling melding en reglementering
39 lid 1 328 transacties in effecten 1999

40             319,339
41 320,339 1 sub c 208

42             321,339                    2              208
43 lid 1 318,319,320,323,          6             206,207

325,326,327,330          7             207
43 lid 2 105,134,307              6             209,210
43 lid 2 sub I 105                       7              209

43 lid 3 319,339
43 lid 4 319,339 Regeling tot uitvoering van art. 1 lid 3

44 29,335,338 Wtk 1992

45             324

1 sub b 360

Overdrachtsbesluit Wmz 1996                        2a                    368
2b             368

3 sub b 418                       2c             366

3 sub c 418                       2d             368

3 sub d 418                       2e             369

3 sub c 418                       3              362

3 sub f 391                      4             362,365,366
8               109,363

Overdrachtsbesluit Wtb                                9                      109,363

3 lid 2 418 Reglement Bijzondere Noteringsvereisten
3 lid 3 418 Nieuwe Markt Amsterdam (NMAX)
3 lid 4 391

6              137

Overdrachtsbesluit Wte 1995                       9                     137

2             101.390,408
3              390
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Reglement Procedure Beursnotering Verdrag inzake verbintenissen uit over-
AEX eenkomst (EVO)

1 lid 3 148 4 lid 2                  81

1 lid 5 148

1 lid 6 149 Vrijstellingsregeling Wtb
1 lid 9 148

2              146                       1              107,224

3               144                        2              62,225
8 lid 2 157                       2a             226
10 lid 2 154,155                  2b            62,227
10 lid 4 155

10 lid 7 155 Vrijstellingsregeling Wte 1995
11            148

12 150 1 sub f 257

13 lid 2 150                      2             104,134,255
14 lid 3 151                       3              256
14 lid 4 150                        4               107,256
15 lid 1 153                       5              256
15 lid 4 154                       6              257

Bijlage A 146                       7              257

Bijlage B 148                       8              257

Bijlage C 148                       9              257

Bijlage D 153                      10            260,264,265

Bijlage E 154                         11              264,265

12             287

Reglement Toegelaten Instellingen AEX 12-18 285

13             288

9              216                       14             288

15             288

Reglement voor de Verhandeling                                    16                                   286
17             286

3              134                       18             288

4              134                       19             102

4.2 135                        20             287,288
5              147

6 134,146 Vrijstellingsregeling art. 82 Wtk 1992

SER Fusiegedragsregels 1975                       2                    357,358
3             358

6 sub s 217                       4              358
6A sub n 217

6B sub o 217 Wetboek van Koophandel (WvK)
32             217.218

18             92

20 lid 3                 92
21             92
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Wetboek van Burgerlijke Rechtsvorde- Wet op de formeel buitenlandse vennoot-

ring schappen

177 386                       1              
77

Wetboek van Strafrecht Wet identificatie bij financifle dienstver-

lening 1993 (Wif 1993)

1             318

2 211,331 1 lid 1 sub a 377

2-5                       74                                              l lid 1 sub c 378

36e 388 2 lid 2 sub a 378

184 404 2 lid 2 sub b 378

334 212,213 2 lid 2 sub c 378

335                       5                                                2 lid 4 382

336a 7,22,194,208 2 lid 5 376

416-417bis 387 3 lid 1 379

3 lid 2 76,380

Wet effectenhandel 3 lid 3 380

3 lid 4 380

2 24,33 4 lid 1 380

3 sub a                   24                                                   4 lid 2 381

4 272,445 4 lid 3 381

6 272,276,445 4 lid 4 381

8 417 4 lid 5 381

11 417 4 lid 6 381

12 lid 2 417                       5             
 378

5 lid 4 381

Wet financiile betrekkingen buitenland               6                           377

1994 (Wfbb 1994)                                     7                    377

1 suba 373 Wet melding ongebruikelijke transacties

6 lid 1 438 (Wet Mot)

7               375,438

8 375,395 1 sub c 383

9k 434 1 sub d 383

10             373                      
 9              383

11             373                      
 12             385

13             385,386

Wet inzake spaarbewijzen                                                   17                                   387
17a 387

1 sub a 351                       19            
 385

2              351

3 352 Wet melding zeggenschap 1996 (Wmz

3a 352 1996)

6 sub a 352
1 lid 1 sub a 182

1 lid 1 sub c 184,188
1 lid 1 sub d 126,183
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1 lid 3 182                       6              2301 lid 3 sub a 442
6 lid 1 2291 lid 4 184, 185 6 lid 1 sub a 221

2 182,184 6 lid 1 sub b 221
3 182,184 6 lid 5 229
4 182

7 lid 3 2454 lid 2 183                       8              243,2454 lid 4 183,184                  9             89,229,2305 lid 1 189
11 lid 2 4405 lid 2 190                      12            232,233,2476 191
12 lid 3 242,2456 lid 2 183.191                  14            104,223,3907               190,192                    15             4137 lid 3 193 15 sub b 4147 lid 4 193 15 sub c 415

9 191 15 sub d 87,4149 lid 1-3 442 15 sub e 4149 lid 4 443 15 sub f 409, 4149 lid 5 443 16 lid 2 4179 lid 9 443
16 lid 3 417

10 393 16 lid 4 417
11 lidl 181,193 17 lid 3 22111 lid 4 390 17 lid 4 222
13             193                       18             243,24613L 434                      19            400,402,403,407

19 lid 2 401Wet persoonsregistraties 19 lid 3 401
19 lid 4 401

11   lid 1 164,304,404 19 lid 5 394,422,427
20            400

Wettoezichtbeleggingsinstellingen (Wtb)                      21                                   408
22             4111 sub a-c             81                                          22 lid 2 4391 sub d              88                                       24                    422,4271 sub g 19,23,107,229 24 lid 1 394

3 230 24 lid 2 395
4 61,79,83,110 24 lid 3 395,4224 lid 1 48, 70, 89, 219, 220, 24 lid 4 395

228, 248, 265, 356,        25             410
446,447,452 26a 395,4224 lid 2 sub a 221 26a lid 1 3944 lid 2 sub b 222,223 26a lid 2 4225 lid 1 229 26a lid 3 394,4225 lid 2 230                        27             395,4195 lid 2 sub a        89                                          27 lid 1 394,3975 lid 2 sub b         89                                              27 lid 2 4215 lid 2 sub c 89,98,99,127 27a lid 1 4305 lid 3 243,245 27a lid 2 430

508



Wetsartikelenregister

27a lid 3 430 1 sub h              48

27a lid 4 421                       3             
 31,40,48,61,79,110,

27a lid 5 421 128, 134, 223, 249,

27b 424 259,445

27c 424 3 lid 1 33,34,48,52,53,68,

28 390 69, 70, 80, 219, 228,

29 390 248, 258, 273, 274,

33 402 446,452

33 lid 2 428 3 lid 2 72,133,255

33a 427 3 lid 2 sub a 196

33a lid 2 427,428 3 lid 2 sub b 250

33a lid 3 428 3 lid 2 sub c 228,250

33a lid 4 428 3 lid 2 sub d 228,248

33a lid 5 429 3 lid 3 69,80,134,248,267

33a lid 6 429 3 lid 3 sub c 272,273

33a lid 7 429                      4             40, 53, 72, 134, 250,
33b 410

254

33c 410 4 lid 1 251,258

33m 434                                            5 134,178,179, 259-261

5 lid 1 250,260,263,264,265

Wet toezicht effectenverkeer (Wte) 5 lid 2 250,264,265

5 lid 4 248,264

4             446                      6
             101,177,271,409

6 453 6 lid 1 283,408

3la 194                      7             4
8,79,128

31c 194 7 lid 1 273, 275, 276, 282,

283,285

Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Wte 7 lid 2 sub a 277

1995)
7 lid 2 sub b 56,283,286

7 lid 2 sub c 283

1 sub a 19,22,23,26,28,30, 7 lid 2 sub d 283

31, 32, 34, 35, 9, 40, 7 lid 2 sub e 278

43,102,107,247,270, 7 lid 2 sub f 284

297,334 7 lid 2 sub g 284

1 sub b 269, 270, 275, 276, 7 lid 2 sub h 277

278,285 7 lid 2 sub i 76,279,281

1 sub b onder 286 7 lid 2 sub j 76,279,281,282

1 sub b onder 2    28                                              7 lid 4 290

t sub b onder 3 271 7 lid 4 sub e 114,116,309

1 sub b onder 4 272 7 lid 6 291,293,312,347

1 sub b onder 5   30, 31, 32,273, 286 7 lid 7 314

1 subc 274,275,276,278,285        8            
  271,279

1 sub c onder 2 30,31,32                 10            2
85

1 sub d 269 10 lid 1 283

1 sub e 99,100,215               11            1
28

1 sub f 112,113 11 lid 1 317

1 sub g 48,118,120,122,294,
11  lid  1  sub e 114,116

297,304,430
11  lid 3 312,315,347
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11  lid 4 337
28 lid 5 413Ila 316,336 28 lid 6 41312 lid 2 408,409 28 lid 7 40912 lid 4 409 28a 33213 348
28a lid 1 33313 lid 6 409
28a lid 2 33313 lid 8 409
288 lid 3 333

14             348,417                    29              157, 292, 403, 405,14 lid 1 283
406.40715 lid 2 409

29 lid 1 40315 lid 3 409
29 lid 1 sub g 115,117,30416 112
29 lid 2 402,40416 lid 1 340,343, 344,346,441              30                      40416 lid 2 298                       31             42216 lid 4 343,344 31 lid 1 394,42716 lid 7 345
31 lid 2 391,394,42716 lid 8 441
31 lid 3 39516 lid 9 441
31 lid 4 395,42216 lidll 341
31  lid 5 395,397,39816  lid 12 341
31 lid 6 394,39517             346                       32             395,41019            413                      33            118,395,41919 lid 1 414,415,417 33 lid 1 394,397,42519 lid 3 417
33 lid 2 42119 lid 5 290 33a 395,42220 413,414,415 33a lid 1 394

21 243
338 lid 4 42221 lid 1 289,320 33a lid 3 42221 lid 5 289.405                    34             34221 lid 6 289,290 34 lid 1 43022 31,133 34 lid 2 43022 lid 1 100
34 lid 3 43022 lid 2 100
34 lid 4 397,42122 lid 4 102
34 lid 5 42122 lid 5 102                       35             432

23             101                       36             311,406,407,424,42524 lid 1 177                       37             42424 lid 2 174,409                   38             43224 lid 2 sub a 101                      39            43224 lid 2 sub b 101,408                   40             101,157,251,258,39025             101.157                   41             39026             408.409.413,414           43             15726 lid 6 sub e 440
44 lid 2 42827 lid 1 101                       46             22,162,194,197.199,27 lid 2 101,174

201,205,213,32327 lid 3 101 46 lid 1 20628 179,409 46 lid 1 sub a 20528 lid 4 409,410 46 lid 2 203, 214

510



Wetsartiketenregister

46 lid 3 198 1 lid 1 sub m 112,113

46 lid 3 sub a 198 1 lid 3 108,109,110,360

46 lid 3 sub b 199 1 lid 4 361,362,369

46 lid 3 sub c 29,199                     6              3
59

46 lid 4 199, 202,214                    7              2
78

46a 202                       14             40
7

46a lid 2 203                       22             30
7

46b 210,211                   23             
190,341,342,346

46b lid 1 205,208                   24             1
12,341

46b lid 2 206                       25             3
41

46b lid 3 sub a 206,207,209              32            356
,360

46b lid 3 sub b 206,209                    45             2
77

46b lid 3 sub c 125                       46             2
77

46b lid 5 207,208                    52             2
77

46b lid 6 207                       68             34
2

46d 209,210,211 82 lid 1 33,48,63,64,65,66,

47             5                         
                 73,109,110,128,219,

48 194 303, 354- 359, 363,

48a 390,398,427
365,367,368,379

48a lid 2 427,428 82 lid 3 303,356,357

48a lid 3 428                       83             35
9

48a lid 4 428                       84             33
2

48a lid 5 429

48a lid 6 429

48a lid 7 429

48b 409, 410

48c 179,409,410

48m 434

48m lid 1 179

Wet toezicht credietwezen 1952

13             111

13 lid 4 111,441

Wet toezieht kredietwezen 1978

25 lid 1 sub b 111

25 lid 2 112

25 lid 9 112

42             64,65,356

47             437,438

Wet toezicht kredietwezen 1992

1               128

1 lid 1 sub a 359,363
1 lid 1 sub c 277
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College van Beroep voor het bedrijfsleven
17 december 1992, KPMG/STE

UCB 1992/78
406

7 juli  1994,  P/STE
AB 1995/79

291

29 augustus 1995, Bosque Teca Verde/DNB,

AB 1995/525
86,401

8 november 1995, ABN AMRO/STE,

TVVS 1996, p. 21; n.g.
405

19 april 1996, Alpine/STE,
UCB  1996/32; KG 1996/169: JOR 1996/86 320,414

23 april 1996, Spong/DNB,
UCB 1996/33

374

23 april 1996, Wladimiroff/DNB,
UCB 1996/34

374

13 augustus 1996, Burg/STE,
UCB 1996/73; KG 1996/316; JOR 1996/135 292

12 december 1996, ABN AMRO/STE,

UCB 1996/108; KG 1997/132 425

21 januari 1997, CSM/VvdE,
UCB 1997/5; AB 1997/171 158,170,176

23 januari 1997,Droog/STE
JOR 1997/33

291

3 juli 1997, Droog/STE,
UCB 1997/63; JOR 1997/100; AB 1998/27 232,291,292

8 december 1997, De Bruin/STE
UCB 1997/97

292,293

8 februari 1998, De Kleine/DNB,
KG 1998/69

407

9 februari 1998, Kok/STE

TvE, 1999, p. 41
291

16 april 1998, Interexchange/DNB,
JOR 1998/109; AB 1998/265; UCB 1998/20 232

9 juli 1998, Wildeman c.s./gem. Amsterdam

KG 1998/250
416

21 juli 1998, Bosque Teca Verde/DNB

JB 1998/223; AB 1998/437; UCB 1998/54 86,402

3 augustus 1998 , ING/STE
KG 1998/288: JOR 1998/169; UCB 1998/60 405

28 oktober 1998, Z/STE
AB  1999/64; JOR 1999/63; UCB 1998/73 406

30 december 1998, Direct Invest/STE

JOR 1999/90
293, 414
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2 maart 1999, ING/STE
JOR 1999/64; AB 1999/168

40619 augustus 1999, K/MvF
JOR 1999/230

372

Kantongerecht Maastricht
15 november 1978, ZNB/Schijns,

PRG 1979/1375
372

Rechtbank Amsterdam
18 april 1990, Datex,

NV 1990, p. 185/186; TVVS 1991, p. 47/48
163,44815 september 1994, St.Waakzaamheid/STE,

KG 1994/354
19422 december 1994, BarratUSTE,

rolnr KG 94/3096G
4112 maart 1995, Boeyink/American Futures,

KG 1995/204
410,45229 januari 1996, RDM,

n.g.
19522 mei 1996, CSM/VvdE,

JOR 1996/58; AB 1997/172 171,173,1753 januari 1997, Weweler,
NJ 1997/241

19529 januari 1997, Pensioenfonds/Mees Pierson
JOR 1997/32

10526 maart 1977, Bindt/Nivo,
JOR 1997/107                                                                            9412 juni 1997
parketnr. 13/059525-96, n.g.                                                                3510 juli 1997, VSN,
JOR 1998/8                                                                                            3514 januari 1998, Van den Broek/VvdE,
JOR 1998/64

4584 rnaart 1998, Eisma/Van Meer James Capel,
JOR 1998/94

32416 juli 1998, Bols Wessanen
JOR 1998/136

19527 januari 1999, Roing et al/MeesPierson
JOR 1999/147

45525 maart 1999, Franken/ING
JOR 1999/148

4551 april 1999, Nedlloyd
n.g.

19528 april 1999. Veltman/MeesPierson
JOR 1999/149

455
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20 mei 1999, ING/STE
JOR 1999/180

311,426

30 september 1999, ING/STE
JOR 1999/232

426

Rechtbank Assen
25 februari 1997, Sieverink/Steen,

JOR 1997/55
448

Rechtbank Dordrecht
27 maart 1997, Orpiton,

JOR 1997/40
33,356

Rechtbank 's-Gravenhage
26 maart 1997, VvdE/Nederlandse Staat,

JB 1997/140
398

Rechtbank Haarlem

15 april 1997,
zaaknr. 34365, n.g.                                                                       35

27 oktober 1998,
JOR 1999/12

448

Rechtbank Middelburg
13 april 1994, Basalto/Hagenaar,

n.g.

452

Rechtbank Roermond
27 juni 1997, Groen Invest/Houben,

KG 1997/331
372

Rechtbank Rotterdam

17 augustus 1995, VEB/OAMF Rentefonds,

rolnr. 865/95, n.g.
96,236

20 juni 1996, Post/Bird,
JOR 1996/128                                                                  94

3  oktober 1996, Center Parcs,

JOR 1996/122
451

14 oktober 1999, Schuller/ING
JOR 1999/257

455

Rechtbank Utrecht
3 juli 1986, Consumentenbond/Am.Resorts,

KG 1986/333
372

15 september 1993, Auxinvest/GIl,
NJ 1994/558

169
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24 september 1998, Schothorst/Cogenius
JOR 1998/148

410,45214 juli 1999, Nemerlaer/Bonaparti
NJkort 1999. p. 127-140

293,343-345
Hof Amsterdam
26 januari 1995, STE/St. Waakzaamheid,

KG 1995/358; NJ 1996/186
19430 oktober 1997, VvdE/CSM,

JOR 1997/144
171.17613 augustus 1998, Base/Keijzer

TvE 1999, p. 9
45428 oktober 1998, DAF obligaties

JOR 1999/46
45114 januari 1999, Cogenius/Schothorst

JOR 1999/35; NJkort 1999/31
411,452,45319 maart 1999, VSN

JOR 1999/122: NJ 1999/457
37,42

Ondernemingskamer Amsterdam
7 december 1989, Bredero,

NJ 1990/242
45213 april 1995, Heron,

NV, 6 juni 1995, p. 139
4522 november 1995, Text Lite,

JOR 1996/nulnummer p.26 -44
45217 april 1997, Bobel,

JOR 1997/81: NJ 1997/672
4529 juli 1998, Vie d'Or

JOR 1998/122
458

Hof 's-Gravenhage
24 juni 1997, Akbank/ABN AMRO,

JOR 1998/45
3545 december 1977, Orpiton,

JOR 1998/10                                                                   3424 maart 1998, Post/Bird
JOR 1998/113                                                                  9428 september 1999, Koehn/Generale Bank
JOR 1999/256

455

Hof's Hertogenbosch
15 mei 1996, VEB/Philips

JOR 1996/70
163.451
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Hoge Raad
5  oktober  1982

NJ 1983/234
354

17  mei  1987
NJ 1988/218

354

28 september 1993
NJ 1993/768

354,356

2 december  1994,  Co op
NJ 1996/246

153,157,451

27 juni 1995, HCS
NJ 1995/662

194

9 juni 1995, Finad/Worst
RvdW 1995/129

149

15 december 1995, Barings
JOR 1996/6; NJ 1996/653 364,366

17 december 1996, Tjoeroeg Beheer

JOR 1997/7; NJ 1998/21 51-53,55,59,61,63,66,68

15 januari  1997, Vie d'Or
JOR 1997/30, NJ 1997/368

399

23  mei 1997, Rabobank/Everaars

RvdW 1997/128; JOR 1997/84; NJ 1998/192 454

4 juni 1997, Text Lite
RvdW 1997/135C; JOR 1997/82; NJ 1997/671 452

7 november 1997, VEB/Philips
RvdW 1997/219; JOR 1998/9; NJ 1998/268 452

9 januari  1998, Ten Bos/Mees Pierson

RvdW 1998/13: JOR 1998/116
324

8 mei 1998, Boterenbrood/Mees Pierson

JOR 1998/110; NJ 1998/888
254

26 juni 1998, Rabobank/Klundert

RvdW 1998/138C; NJ 1998/660; JOR 1998/147 454

19 januari 1999
JOR 1999/106; NJ 1999/293                                                                 64

I juni 1999
JOR 1999/203

107,228

29 juni 1999, Orpiton
JOR 1999/150

35,354,356

29 juni 1999, VvdE/CSM
NJ 1999/602

171,176,177

Hof van Justitie van de EG
10 mei 1995, Alpine/MvF

NJ 1995/703; AB 1996/397
320

11 februari 1999, Romanelli

n.n.g.

355
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Europees Hof voor de Rechten van de Mens
17 december 1996, Saunders/UK

JB 1997/80; NJ 1997/699
401

Reclame Code Commissie
16 december 1997, VEB/Vedior

JOR 1998/30
156

Registratiekamer
januari 1995, X/Controlebureau VvdE

Jaarverslag 1995 Registratiekamer,  p. 58
164

STE
3 juli 1995, CSM/VvdE,

n.g,

158,170
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aanbieden (begrip)
66-73

aanbieding
- van beursgenoteerde effecten

133-158

- deelnemingsrechten
218-247

- andere effecten
247-268

aandeelbewijzen                                                                                            
                     19

aandelen
- beursnotering

133

- op naam
22,214,215

- preferente beschermingsaandelen
169

- prioriteitsaandelen
172

aandelenruil                                                                                           
                                         61

aangifte (door toezichthouder)
396,397

aantrekken (opvorderbare) gelden zie gelden

aansprakelijkheid
-accountant

336,337

- meldingsplichtige (Wet Mot)
385-387

- onjuiste informatieverschaffing
451

- overtre(ling effectenregels 448,449

- toezichthouder zie toezichthouder

aanwijzingsbevoegdheid
zie toezichthouder

accountant (informatieplicht) zie informatieplicht

actualisering prospectus
zie prospectusplicht

administratiekantoor 82,84,87,145,171,239,241

administratieve organisatie
- beleggingsinstelling

237,238

- effecteninstelling
305-308

administratieve sancties zie toezichthouder

adviescommissie AEX
165

AEX
- beurserkenning

103

- fusie (herstructurering)
102

AEX-Agrarische Termijnmarkt
102

AEX-Effectenbeurs
102

AEX-Optiebeurs
102

afgeleide identiteitsvaststelling
381

afgeleide producten
20,25,133

afwikkelsystemen
334

Agentschap MvF
278

algemeen verkrijgbaarstelling zie prospectusplicht

Algemene Rekenkamer
428

analistenrapporten (voorwetenschap)
203-205

appartementsrechten                                                                                            
                                         19
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APX Spot Market
36,100as, if and when issued

196audit trail
306ava-besluiten

- vernietigbaarheid
441, 442

back office
306banken

zie kredietinstellingenbankbrieven                                                                                                                       20basisstructuur (effectenrecht)
12-15BCCI-richtlijn

zie richtlijn 95/26/EEGBCR
zie garantieregelingbedrijfspensioenfondsen

zie pensioenfondsenbedrijfsvoering zie beleggingsinstelling
zie effecteninstellingbedrog

445beheerder
89,92,93,96,97beheer werknemersparticipaties

283beheer en bewaring
- overeenkomst

234,235- voorwaarden
235,236,239beleggen

- collectief (begrip)
82,86- in schepen

84,244- in vastgoed
84,244beleggers

- grote beleggers
189,241.242beleggerscompensatiestelsel zie garantieregelingbeleggersgiro 28,83,84,87,114,237,241,270,288,303,304beleggingsadviseur

274,275beleggingsclub
220,227beleggingsfonds

zie beleggingsinstellingbeleggingsinstelling
-  en  Wmz 1996

188,189- en Wtb
218-247- begrip

81-87- onderscheid beleggingsfonds en
beleggingsmaatschappij

87-99- buitenlandbeleid
244,245- maatschapsbeleid
84,244- marktonderzoek

220,227,228- vergunningaanvraag
243- beperkte/tijdelijke vergunning 243,244- vergunningplicht
220- sancties (civiele)

450,452,453- uitzonderingen
220-223- vrijstellingen
223-227
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- vergunningvereisten
- algemeen

229,230

- deskundigheid/betrouwbaarheid
231-233

- financiele waarborgen
233

- bedrijfsvoering
233-238

- informatieverschaffing238-242,245,246

- en Wte 1995
228,257,284,285

beleggingsproduct
21,25,26,27,32,38,41

beleggingsmaatschappij zie beleggingsinstelling

bemiddeling
- in de zin van art. 82 Wtk 1992 355,356,358

- in de zin van Wte 1995 zie effecteninstellingen

bemiddelingsovereenkomst
zie nietigheid

zie vemietigbaarheid

beroep (noteringsbeslissingen)
157,158

beschermingsconstructies
8,101,159, 166-173

Beschikking Beursverkeer 1947 9,22,23,25

besloten kring (begrip)
48-66

besluit in de zin van de Awb 86,158,402,406

best execution-regel
319

betaalmiddelen                                                                                     
                                           19

betrouwbaarheid zie beleggingsinstelling
zie effecteninstelling

zie effectenbeurs

betwiste overnames (wetsvoorstei)
167, 168

beurserkenning
zie effectenbeurs

beurshandel (algemeen)
6-8

beursintroductie
zie beursnotering

beursnotering
- procedure

145-146

- spoedige
133

- toelatingscriteria algemeen
135,136

- (certificaten van) aandelen
137-139

- andere effecten
143-145

- dispensatie
142,143,144

- aanvullende eisen
145

beursorderlijn
319

Beurswet 1914
5,6,8,10

bewaarbedrijven zie effectenbewaarbedrijven

bewaarder
89,95,96,97,98

bewaarneming van effecten zie effectenbewaarbedrijf

bezwaarrecht jegens accountants Zie toezichthouder

biedingsbericht
63.71,217

bfi

375

bijkantoor
330,331,339,348,425,426

bij uitgifte (begrip)
248

boete (bestuurlijke)
433-435
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bookbuilding-systeem
67,69buitenbeurshandel (algemeen)
9-12buitenlandbeleid (Wtb)

zie beleggingsinstellingenbulletin boards
100

call-optie
zie optiescentrale banken

278certificaten van aandelen
19,45,182,183certificate of deposit

352certificering
170-172chinese walls

147,199,296churning
320civiele sancties (overtreding effectenwetgeving) 437-458claims

136,182cliantenovereenkomst
323-325clientenremisiers

275,286,287coderekeningen
306,307cold calling
320,372collectief beleggen zie beleggencolportage met effecten
370-372commanditaire vennootschap

88,90,91,183commercial paper
352compliance officer

209,299concern (begrip in Wtk 1992)
360, 361concernonderdelen
283,286consumentenkrediet

zie Wck-vergunninghouderscontrolled auction
zie fusie (veiling)converteerbare obligaties zie obligatiescorporate governance

171, 174crown jewel
172

deelnemingsrechten
zie aanbieding

zie participatiesdepotfractiebewijzen
20,23delivery against payment

302,305derivaten
zie afgeleide productendeskundigheid
zie beleggingsinstelling

zie effectenbeurs
zie effecteninstellingdirect writers

381disclaimer
77,153discount rights                                                                                        22dividenduitkering                                                                                            60

zie ook toezichthouderdoelstellingen effectenwetgeving
15-16dochtermaatschappij

- algemeen
126
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- in de zin van de Wmz 1996 183

doorzichtigheid groep 116,117,119,123,126,309

dual listing
146,150,152

due diligence-onderzoek 148-151,202,203

Dutch Securities Institute (DSI) 292,455

dwaling
157,205,445

dwangsom
433-435

EESV
183

effecten (begrip)
18-48,136

effectenbeurs
- definitie

99.100

- erkenningsvereisten
100

- vrijstelling/uitzondering 101,102

- beursregels (wijziging) 100,101,174-175

- zelfregulering 6,12,100,101.177

effectenbemiddeling
- omschrijving

269-274

zie ook effecteninstellingen

effectenbewaarbedrij ven 28,190,191,305

effectengiro zie beleggersgiro

effecteninstellingen
- in kader Wmz 1996 189,190

- in kader Wte  1995
- omschrijving

269

- vergunningaanvraag
314

- vergunningplicht
275,276

- sancties (civiele) 448,449,453,453
- uitzonderingen

276-285

- verlicht regiem
312,313

- vrijstellingen
285-290

- vergunningvereisten
290-314

- betrouwbaarheid/deskundigheid 116,291-293

- financiale waarborgen
293,294

- bedrijfsvoering
295-308

- doorzichtigheid groep 115,116,119,123,126,309

- regels (vergunninghouders)
315-335

- gedragsregels 105,106,111,316-331,454

- garantieregeling
331-334

- informatie afwikkelsystemen                                                  
           334

- meldings- en rapportageplichten 315,316

- melding transactiegegevens
335

- regels voor niet vergunninghouders
337-340

effectenlease
28,302,326

effectenlening
19,31,37

effectenmarkt
- adequate functionering (begrip)                                                                   16
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effectennota
329effectenrecht (geschiedenis) 2-12

effectenrechtelijk aanbod 68-71,78
zie ook aanbieden (begrip)effectenruil

zie aandelenruileffectisering zie securitisatie
eigen vermogen-vereiste
- voor beleggingsinstellingen zie beleggingsinstellingen- voor effecteninstellingen zie effecteninstellingenemissiemarkt                                                                                                                                                                         13emissierestanten

190
enquBte

399,452erkenning prospectus zie prospectusplichtEuro-effecten
257Eurolist
147Euro NM
137

Europees paspoorthouders
- icbe

220,221- effecteninstellingen 279-283,331,338,339,346- Europese Centrale Bank (ECB) 278

factoring
359faillissement

93.99.334
familievennootschappen 286FATF

375FEC
432FESCO

106,111,330financial leasing
359financiele dienst

-  Wi f 1993
377.378- Wet Mot

383financiile instellingen
- in de zin van Wtk 1992 en NR 99

277financiele waarborgen zie beleggingsinstelling
zie effectenbeurs

zie effecteninstellingenfinancieringsmaatschappij 360-367finaliteitsrichtlijn zie richtlijn 98/26/EGfonds
zie effecten in de zin van FRfondsvermogen (beleggingsfonds) 89-99forex-contracten

35,36,38.43,46formeel buitenlandse vennootschap                                                                77frontrunning
197front office
306fusie

- juridische                                                                                                                         61- veiling
61,63,69
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fusie Amsterdamse effectenbeurs zie AEX

fusiecode
zie SER-fusiecode

fusievoorstel
63,259

futures
zie termijncontracten

garantieregeling
331-334

gedragscode
- modelcode zie voorwetenschap

- in kader voorwetenschap
Zie voorwetenschap

- priv6-beleggingstransacties
299-301

gedragsregels
zie effecteninstelling

geheimhoudingsplicht
- advocaat

374

- toezichthouders zie toezichthouders

gekwalificeerde deelneming 111-1 13,124,125, 340-345

- beperkingen en voorschriften 345

- overtreding (civiele sancties)
441

- toetsingscriteria vvgb-verlening 343,344

- uitzonderingen vereiste vvgb
341,342

gelden (opvorderbaar)
- aantrekken, ter beschikking krijgen 354-359

- ontheffing
358,359

- vrijstellingen
356-358

- ter beschikking krijgen en uitzetten 359-370

gemeenschap
90,91,183,184

gemeentelijke kredietbanken 367

gereglementeerde markt
102

getuigplicht toezichthouders
395

zie ook termijncontracten

global bond
353

goedkeuring prospectus zie prospectusplicht

grensoverschrijdende dienstverlening 80,81

greenshoe
201,322

groep

- in de zin van de Wte 1995
113-125

guichet-emissie
153

handelsmarkt                                                                                                       
    13

halfjaarcijfers
160,240-242,261,262,266

heling van geld/effecten
375

herplaatsing
135

herplaatsingsrestanten
190

hoekman
114,297,346

holding 279,331.349

82,83.85

home country control
hoofdkantoor

308

hypotheekbanken                                                                               20
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icbe

- buitenlandse met Europees paspoort 220, 221- Nederlandse
229,230- richtlijn

zie richtlijn 85/611/EEGidentificatiepticht
- bij handel in spaarbewijzen 352- Wif 1993

376-382- Wte 1995
306,307incourante markt

103indicatoren
- ter bepaling 'in Nederland'

77,78- in kader Wet Mot
383,384indices                                                                                                                               21informatie-inwinning door

- toezichthouder
zie toezichthouderinformatieplicht

- accountant
246,247,336,337- toezichthouder

375,426-429informatie-uitwisseling zie toezichthouderinformatieverschaffing
- beursgenoteerde instelling 133,134, 159-165- beleggingsinstelling zie beleggingsinstellingen- effecteninstelling zie effecteninstellingen- effectenuitgevende instelling (niet beursgenoteerd) 259-266- ontheffingen

265,266- vrijstellingen
264,265initiative-test

79,281,282inkoop eigen aandelen
- in kader van koersmanipulatie 212- in kader voorwetenschap

201inlichtingenbevoegdheid zie toeichthouderinlichtingenplicht zie meewerkingsplichtin of vanuit Nederland (begrip)
73-81interne regeling zie voorwetenschapInternet

75,76.77.100,254.305,329integriteit (doelstelling)                                                                             16introductie ter beurze
zie beursnoteringinschrijvingen in aandelen- en schuldregisters 19, 22intemationale plaatsing

79,80intrekking zie toezichthouderinvestment contract-doctrine
41,42

jaarcijfers
160,240-242,261,262,266jaarrekening

160,261.262,316juridische fusie
zie fusiejuridische splitsing

zie splitsing
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kansovereenkomsten                                                                                                          21

kapitaaldeelneming (melding) zie meldingsplicht

kapitaalmarktinstellingen 361,367

karakteristieke prestatie
80,81

keep well agreement
362

kenniscriterium 51,52,55,56,59-62

kernbegrippen (algemeen)                                                                           17

klachtencommissies 455

know your customer-regel
318

koersgevoelige informatie 135,162-165,192.234,259.260,263,266, 295-301

koersmanipulatie
211,212,213.322

koersstabilisatie 211,213,214,322

koersverrekeningovereenkomsten 21,22.24,38,47

kredietinstellingen
- in  kader Wmz 1996 189, 190

- in kader Wtb                                                                                                         82

- in kader vergunningstelsel Wte 1995 277,278, 337-340

-  in kader vergunningstelsel Wtk 1992 108,111,112,359

kwaliteitsrekening
94,97-99

kwartaalcijfers
143,160,161

leasing, financial zie financial leasing

lex certa-beginsel
26, 318

lock-up
zie vervreemdingsverbod

maatschap
20,  89-91

maatschapsbeleid (Wtb) zie beleggingsinstellingen

margin verplichtingen 319,326,327,454

market maker 270,271,294

marktonderzoek (Wtb) 220,227,228

meewerkingsplicht
401,404

meewerkingsverbod
217,218

meldingsplicht (effectentransacties)
- in kader Wfbb 1994 374,375

- in kader Wet Mot 382-385,387

- in Wmz 1996
184-192

- civiele sancties
442-444

- ex art 46b Wte 1995
205-208

- in kader Wte 1995
335

modelcode zie voorwetenschap

monetaire scheefhang
363

moral hazard
332

nietigheid
- aanbod

446

- bemiddelingsovereenkomst 452,453

- statutenwijziging
440
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NMAX
137, 139noemer (Wmz 1996) 184,186noteringsaanvraag 146,147noteringsbeslissing

157noteringsovereenkomst 145,148,159,174,175-178notificatieprocedure
- effecteninstellingen

280,348,349- icbe's
221, 222nrc's

170

obligaties
- algemeen 19,20,22,23,45,131,133,143-145- converteerbaar

148,152,182,200obligatielening onder trustverband
145Officieel Bericht

133,136,251Officiele Markt
137,143Officiele Parallelmarkt
137, 139onderzoeksbevoegheid zie inlichtingenbevoegdheidongebruikelijke transacties

308,383-385onrechtmatige daad
447,449,450,456ontheffing

- in kader Wmz 1996
192,193-  in kader Wte 1995
258,259-  in  kader Wtk 1992
358,359openbaar bod

71,72,140,202,216,217,218openbare berisping (SER)
217

oprichtersbewijzen                                                                                                                                                            19opties
- algemeen 19,21,23,25,40,45,47,133,134,135,251- call-optie

182,199,326- personeelsopties
200- put-optie 182,326optiebewijzen                                                                                                                     19orderremisiers
287

organisatiestructuur (effecteninstelling) 295-301out sourcing
309,310overdraagbaarheid

34,35,37,39,40overtreding (melding van)
328,329

pandbrieven                                                                                           20Pandora-constructies
172paraplufondsen
235participatiemaatschappij 82,225,288participatiebewijzen 82,145,152,164pensioenfondsen 105,106,285,367periodieke informatieplicht zie informatieverschaffingpersoneelsopties

zie opties
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pink herring prospectus
156

poison pill
172

politieregisters (informatieverstrekking)
433

potentiele zeggenschap zie zeggenschap  (Wmz  1996)

preferente aandelen zie aandelen

pricing supplement
148

primaire producten
133

primaire markt 13,141

privt-transacties (gedragscode)
299-301

privt-transacties
Zie ook meldingsplicht

prioriteitsaandelen
zie aandelen

professionele beleggers 65,103-111,134.189,224,255,258,265,288,330,365

projectontwikkelaar                                                                                         82

prospectusaansprakelijkheid                                                                                5

prospectus(plicht)
- voor beursnotering

133,145,147,148

- actualisering
155

- erkenning
154

- goedkeuring
155

-inhoud
151-154

- publicatie
155,156

- voorlopig prospectus
156

- voor beleggingsinstelling
238

- actualisering
239,240

- erkenning
239

-inhoud
238-240

- voor aanbiedingen van effecten 250-259

- actualisering
253

- algemeen verkrijgbaarstelling
254

- erkenning
252,253

-inhoud
250-252

- ontheffing 258,259

- vrijstellingen
254-258

- sancties (civiele)6:3.1

prospectusrichtlijnen zie richtlijn 80/390/EEG en 89/298/EEG

proxy sollicitation 180,215,216

publicatie aanwijzing zie toezichthouder (aanwijzingsbevoegdheid)

publicatie effectentransacties zie meldingsplicht

publicatie prospectus
zie prospectusplicht

publiek (begrip Wtk 1992)
63-66,108

publieksmisleiding                                                                                     5

put-optie
zie opties

quorumeisen
zie stemrecht

Raadgevend Comita effectenbedrijf
432

rapportage
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- transactiegegevens
205-208,335- financiele transacties met buitenland 373,374rating (van obligaties)

151,369recepissen                                                                                                                                                         19rechten van deelgenootschap 19,20,23,24,40rechtsgang (wijziging)
435recht 'derde'-land

115,117,120,123,126,311reclame-richtlijnen
245,246,327,328record date

215,216rechter-commissaris
422rectificatie

-  in  kader Wmz 1996
191,192red herring (prospectus)
67,156reele zeggenschap zie zeggenschap in de zin van Wmz 1996registerinschrijving

- vrijgestelde effecteninstellingen 289,290registratienota (spaarbewijs) 352rekening en verantwoording (vermogensbeheer) 329,330relativiteitsvereiste
448,449,450remisiers

zie clientenremisiers
zie orderremisiersrep-office

379repo-contracten
28,29,31,37,199,335researchrapporten

160RFT
12,431richtlijn beleggingsdiensten zie richtlijn 93/22/EEGrichtlijn 79/279/EEG

6,102,137,138,143,158,159richtlijn 80/390/EEG
7,43,154,158richtlijn 82/121/EEG

7,158,159richtlijn 83/349/EEG
116richtlijn 85/611/EEG

10,76,221richtlijn 87/345/EEG
159richtlijn 88/627/EEG

8,121,141,181,191richtlijn 89/298/EEG 10,34,40,43,44,59,61-63,154,239,250,254,258richtlijn 89/592/EEG
7,40,202richtlijn 89/646/EEG

64,65richtlijn 90/211/EEG
159richtlijn 91/308/EEG
375richtlijn 93/6/EEG

11,293richtlijn 93/22/EEG 11,30,34,40,43,45,46,76,102,105,106,112,
116, 122, 126, 271, 279-289,304,313,317,319,

327,330,331,338,339,347,349,432richtlijn 94/18/IEG
147richtlijn 95/26/EG

11,113,114,116,117.120,247,422richtlijn 97/9/EG
332richtlijn 97/15/EG                                                                                                                                                             15richtlijn 98/26/EG
334
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samenwerking
zie toezichthouder

sanctiewet
372

schadefonds AEX
457

schorsing
- notering zie noteringsbeslissingen

- stemrecht
zie stenlrecht

schuldbrieven                                                                                                    
                                                                   19

scrips

136

secundaire markt                                                                                                 
    13

securitisatie
368-370

securities lending zie effectenlening

selbsteintritt
319

selling restriction 78,224,255,265,365,366

SER-fusiecode
216-218

service restriction                                                                                   
  78

short transacties
323,326

soortgelijk-formule 22,23,25,26,35,38

spaarbewijzen
20,24,131, 351-353

special products (AEX) 45,133,135

spel en weddenschap
21,48

spin off
142

splitsing, juridische                                                                                                      
     61

splitsingsvoorstel                                                                                            
63

spoedige beursnotering zie beursnotering

sponsor
146,147,149-151,160

spottransacties
zie forexcontracten

statuten(wijziging) 164,234,235,236,440

ST'E (oprichting)
7,8

Tie ook toezichthouder

stemovereenkomsten
183

stemrecht
- schorsing

442

- quorumeisen
444

stichting                                                                                           
             96

stille curatele 399,411-413,439,440

subfonds
235

swaps
22,23,30,39,47,199,273

telefonische colportage zie cold calling

teller (Wmz 1996)
185

termijncontracten 19,21,23-25.40,45,47,133, 134,135,251

tipverbod
202-205

toelatingscriteria
zie beursnotering

toetsingsvermogen :ie effecteninstellingen (financiele waarborgen)

toezichthouder
- geheimhoudingsplicht

393-399

- taken en bevoegdheden
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- aanwijzingsbevoegdheid 101,177,178,179. 407-410- benoeming stille curator 411-413- informatie-inwinning 423-426- informatieplicht 426-429- informatie-uitwisseling 418-423- inlichtingenbevoegdheid 115,117,123,304,400-407- intrekkingsbevoegdheid 87,215,311,413-418- opleggen boete of dwangsom 179,433-435- overdracht
389-391- samenwerking 118,120,123, 429-432- verificatie gegevensverstrekking 432- waarschuwingsbevoegdheid 410,411- vrijwaring aansprakelijkheid 391-393track record (bij beursnotering) 138trust                                                                                                                                                  95tweede bankenrichtlijn 80,112,122,277,281,282.355tweehoofdige leiding

- beleggingsinstelling 234- effecteninstelling
294

uitlevering van effecten                                                                              27una via-systeem
434

underwriting 153,201,249,270,272,273

valutatermijncontracten 36,38,41
zie ook termijncontractenveilingfusie

Zie fusievennootschap onder firma
88,90,91.183verbonden onderneming 55,286Verdragen (informatie-uitwisseling) 422,423

vergunningaanvraag
beleggingsinstelling 234- effecteninstelling 314

vergunningplicht zie beleggingsinstelling
zie effecteninstellingvergunningvereisten zie beleggingsinstelling
zie effecteninstellingverhandelbaarheid 20,23-25,31-34,39,40,42,43,47verklaring van geen bezwaar

- algemeen 111-113,298,299, 340-345,430- sancties (civiele)
441

zie ook gekwalificeerde deelnemingvermogensbeheerder
- omschrijving

274
zie ook effecteninstellingenvermogensscheiding
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- beleggingsfonds
90-99

- effecteninstelling 114, 302-305

vernietigbaarheid
- ava-besluiten 441, 442

- aanbod van effecten 446

- bemiddelingsovereenkomst
452-454

verschoningsrecht
395

vervalste documenten (Wif 1993) 382

vervreemdingsverbod
139-142,143

verzekeraars
82,105,106,277

VOC
3,4

VIS
379

voorwetenschap
- intenne regeling

159,209-211

- strafbaarstelling
194-202

- verbod tot doorgifte 202

- melding transactiegegevens
205-208

vorderingsrechten luidend in effecten                                                                  28

vrije handregeling
208,324

vrijstellingen zie gelden (opvorderbaar)
zie prospectusplicht
zie vergunningplicht

vrijwaring
- meldingsplichtige accountant 336,337

- meldingsplichtige (Wet Mot) 385-387

- toezichthouders zie toezichthouders

waarschuwingsbevoegdheid zie toezichthouders

warrants 19,20,22,23,25,133,152,182,200

werknemers (aantrekken van)
321

werknemersparticipaties (beheer van) zie beheer

Wet effectenhandel (algemeen)                                                                            9

Wet Herijking Wte 1995 (algemeen) 11,12

Wet financiele betrekkingen buitenland 1994 (algemeen) 372-375

Wet identificatie financiele dienstverlening 1993 376-382

Wet inzake spaarbewijzen (algemeen)
351-353

Wet op de kansspelen                                                                                               48

Wet persoonsregistraties 164,193,194,304,404

Wet melding zeggenschap 1996 141,161,162, 181-194

Wet melding ongebruikelijke transacties 382-388

Wet toezicht beleggingsinstellingen zie beleggingsinstellingen

Wet toezicht effectenverkeer (algemeen)                                                               10

Wet toezicht effectenverkeer 1995 zie effecteninstellingen

Wet toezicht kredietwezen 1992 353-370

Wck-vergunninghouders
367

winstbewilzen                                                                                                                 
                                 19

witwassen (anti-witswaswetgeving) 375-388
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zeggenschap
-  in de zin  van de Wmz 1996

182-184zelfregulering zie effectenbeurszero-coupon
351zorgplicht 324,327, 454-456
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