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LIJST VAN AFKORTINGEN. 

AFKORTING BETEKENIS 

AIF 
Alternatief Investeringsfonds of Alternative 

Investment Fund. (ABI
1
) 

AIFM 

Alternative Investment Fund Manager of 

Beheerder van Alternatief Investeringsfonds. 

(ABI-beheerder
2
) 

BVCA British Venture Capital Association 

CESR 
Committee of European Securities 

Regulators. (Nu: ESMA) 

EER Europees Economische Ruimte 

ESMA European Securities and Markets Authority 

ETF 

LETF 

Exchange traded funds 

Leveraged Exchange traded funds.  

FSA Financial Services Authority 

IOSCO 
International Organization of Securities 

Commissions 

LBO Leveraged Buyout 

PE-FIRMA PE-Firma 

PE-FONDS Private Equity Fonds 

PE-TRANSACTIES Private Equity Transacties 

RNR Randnummer 

SWF Sovereign Wealth fund 

VC Venture Capital 

 

 

                                                 
1
 Dit is de officiële Nederlandstalige vertalingen van het woord AIF die men terugvindt in de Nederlandse 

versie van de richtlijn gepubliceerd op 13 mei ‟11.  
2
 Dit is de officiële Nederlandstalige vertalingen van het woord AIFM die men terugvindt in de Nederlandse 

versie van de richtlijn gepubliceerd op 13 mei ‟11. 
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HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING. 

AFDELING 1.  ALGEMENE INLEIDING, SITUERING EN 

DOELSTELLING VAN DE MASTERPROEF. 

 

1. Ingevolge de financiële crisis die ons in de jaren 2007 en 2008 heeft geraakt is heelwat 

van wat we kenden (en we blijven niet onopzettelijk generiek) op losse schroeven komen te 

staan. Meer dan eender wat heeft de financiële crisis ons allen ook achtergelaten met 

gemengde gevoelens omtrent de fijne lijn tussen regulering en laissez faire
3
. Het is op deze 

belangrijke scheidingslijn tussen verder reguleren en niet verder reguleren dat wij de AIFM-

richtlijn willen plaatsen. Dit zal de rode draad vormen doorheen deze analyse van de drie 

belangrijkste elementen uit de AIFM-richtlijn.  

 

2. Op 30 april 2009 heeft de Europese commissie een voorstel tot richtlijn gepubliceerd 

opgesteld door het Parlement en de Raad. Het werd er één gericht tot de Beheerders van 

Alternatieve Beleggingsfondsen (oftewel Alternative Investment Fund Managers). Sinds 

dag één is een ware „oorlog‟ uitgebroken omtrent deze richtlijn tussen het Parlement, de Raad, 

de Commissie en de ganse Europese politieke klasse. De strijdbijl werd begraven op 11 

november  2010. Toen werd tussen de drie instellingen van de EU (ook wel de trialoog 

genaamd) een compromistekst gedistilleerd. Deze zou de uiteindelijke versie vormen van de 

AIFM-richtlijn. De tekst is werd definitief en onveranderlijk
4
 aangenomen op 13 mei 2011.  

 

3. Één van de laatste Mohikanen van ongereguleerde financiële activiteit in de EU… Zo 

werden de AIFMs
5
 soms genoemd. Met de AIFM-richtlijn komen we volgens sommigen een 

stap dichterbij een werkelijke interne markt voor financiële dienstverlening. Anderen 

benadrukken dat deze richtlijn één van de meest complexe
6
 en overbodige staaltjes regulering 

is van zijn tijd. Deze masterproef zal dan ook een dubbele ambitie hebben. Enerzijds de 

conservatieve ambitie om zoveel als mogelijk de belangrijkste bepalingen van de richtlijn 

(objectief) toe te lichten. Gezien de AIFM-richtlijn een nieuw gegeven is ons rechtssysteem is 

                                                 
3
 Zie o.a. M. MESSINA, “Regulating the European Union internal market: between crisis and business as 

usual”, ERA Forum 2010, 3, 321.  
4
 Alsook onveranderd in vergelijking met de tekst van November 2010.  

5
 We onderlijnen dat we de Engelse afkortingen AIF en AIFM zullen hanteren doorheen deze masterproef.  

6
 We citeren woordelijk Charles-Antoine Leunen van het kantoor Freshfields Bruckhaus Deringer welke 

voorkwam in het interview dat wij mondeling afnamen.  
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dit belangrijk. Anderzijds zal een meer gewaagde ambitie aan bod komen. Deze zal er in 

bestaan dat wij zullen trachten de belangrijkste elementen van de AIFM-richtlijn te plaatsten 

in de rationele verantwoording ervan alsook af te wegen tegen harde en overtuigende contra 

argumenten. Tenslotte, en dit blijkt uit de titel, zetten we een sterke Private Equity bril op. 

Behalve voor wat betreft hoofdstuk 4 van deze masterproef (dat zal handelen over de 

vergunning en het paspoort van AIFMs) zullen we telkens sterk vanuit het Private 

Equityperspectief werken.  

 

4. Met dit werkstuk is het onze bedoeling deze richtlijn te analyseren in haar geheel 

zonder ons te verliezen in de (kleinste) details. Het is onze bedoeling een beeld te geven van 

de voornaamste principes uit de AIFM-richtlijn, en welke impact deze zullen hebben op de 

grote Private-equityspelers. Het is niet de bedoeling precisie na te streven maar wel een beeld 

te geven van het al dan niet positief of negatief potentieel van de richtlijn op de beheerders 

van PE-fondsen  om dan ook na te gaan of de geuite kritiek al dan niet terecht is. 

 

5. Structureel zullen we tweeledig werken. Enerzijds zullen we enkele belangrijke topics 

uit de AIFM-richtlijn behandelen. In een tweede stap zullen we het belang (en het gevaar) van 

de Private Equity wereld voor ons financieel stelsel trachten te illustreren. Dit zou ons in een 

positie moeten plaatsen om het belang van de AIFM-richtlijn af te wegen tegen het belang van 

een goed werkende Private Equity markt. Dit zullen we „deel B‟ van deze masterproef 

noemen. In deel A worden vijf topics besproken, zowel inhoudelijk als structureel. Het gaat 

om het belangrijke aspect van het toepassingsgebied van de AIFM-richtlijn, de bepalingen 

rond het gebruik van hefboomfinanciering, de nieuwe kapitaalsvereisten voor AIFMs en 

tenslotte de positie van AIFs en AIFMs uit derde landen onder de AIFM-richtlijn. Tenslotte 

wordt nog plaats voorzien voor enkele operationele nieuwigheden voor Private-equityspelers 

onder de AIFM-richtlijn.  

 We zullen waar mogelijk rechtsvergelijkend werken. Niettemin is de 

rechtsvergelijking geen doel op zich en zal ze maar functioneel benaderd worden. Het 

vergelijken met andere regelgeving (zoals de ICBE-richtlijn) wordt evenzeer functioneel 

aangewend en is geen doel op zich.  
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AFDELING 2. ALTERNATIEVE INVESTERINGSFONDSEN. 

6. In dit onderdeel gaan we kort in op wat men algemeen zou kunnen verstaan onder 

alternative investment funds (AIFs), ofwel alternatieve instellingen voor belegging. We 

bekijken hier de inhoud van de term eerder algemeen en generiek veeleer dan passend in het 

kader van de AIFM-richtlijn. 

 

7. Algemeen gaat het dus om het investeringsfonds (een pool van bijdragen door 

individuele investeerders die dan collectief worden belegd)  dat het vermogen van het fonds 

op een alternatieve wijze gaat beheren en beleggen. Gezien we reeds de ICBE-richtlijn 

kennen die zich richt op investeringen in verhandelbare effecten (trasferable securities) kan 

men verwachten dat de AIFM-richtlijn als alternatief zal zien: al hetgeen niet onder de ICBE-

richtlijn valt. We komen daar later op terug. We zullen nu enkele vormen van investering van 

naderbij bekijken. We streven geen volledigheid na.  

 

§1. PRIVATE-EQUITY. 

8. Kan men zeggen dat investeringen in Private Equity investeringen zijn in alternatieve 

beleggingsvormen? Het is ten eerste zo dat ze alternatief zijn in die zin dat ze niet onder de 

eengemaakte pan-Europese regulering valt zoals de ICBE spelers. Het is eveneens alternatief 

in die zin dat het geen conventionele vorm van beleggen is. Dus generiek kan men wel zeggen 

dat PE-fondsen alternatieve beleggingsfondsen zijn.   

Wat Private Equity is, en wat het definieert, is erg moeilijk in precieze bewoordingen 

te omschrijven. Een strikt positiefrechtelijke definitie ontbreekt dan ook. Volgens het 

Amerikaanse “Committee On Capital Markets Regulation” gaat het om firma‟s die zich 

specialiseren in het verkrijgen van participaties in ondernemingen die heelwat liquide 

middelen genereren (zoals daar zijn: computer ondernemingen, ondernemingen van 

consumptiegoederen, industriële ondernemingen enz.)
7
. Het gaat om een investeringsklasse 

die zich (over het algemeen) bezighoudt met investeringen in niet publiek verhandelde 

                                                 
7
 COMMITTEE ON CAPITAL MARKETS REGULATION, The Global Financial Crisis: A Plan for Regulatory 

Reform, Cambridge, CCMR, 2009, ES – 13 (http://www.capmktsreg.org/pdfs/TGFC-CCMR_Report_(5-

26-09).pdf). 

http://www.capmktsreg.org/pdfs/TGFC-CCMR_Report_(5-26-09).pdf)
http://www.capmktsreg.org/pdfs/TGFC-CCMR_Report_(5-26-09).pdf)
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ondernemingen
8
. Het gaat dan ook om financiële investeringen die vaak worden gekoppeld 

aan een grote managementexpertise
9
. Heel scherp wordt Private Equity soms omschreven als 

financiering in niet-genoteerde vennootschappen dat geen schuldfinanciering is maar wel 

kapitaalsfinanciering (not-debt-financing). Hoewel dit technisch een correcte weerspiegeling 

is van Private Equity investeringen
10

 is ze toch misleidend. Het kapitaal geleverd door PE-

fondsen zal op het niveau van de PE-Firma worden opgehaald door een inbreng van 

investeerders en een grote inbreng van schuldfinanciering door oa. banken in het fonds
11

.  

 

9. Voor een schematisch overzicht van hoe een Private Equity transactie eruit ziet 

verwijzen wij naar pagina 13. Het komt er op neer dat een gespecialiseerde firma (een PE-

Firma/ PE-House) een bepaalde investering in een niet-genoteerde onderneming voor ogen zal 

hebben. Ze zal vervolgens investeerders zoeken. Twee types investeerders: deze die kapitaal 

zullen leveren en deze die schuldfinanciering zullen leveren. We benadrukken nu reeds dat 

het grootste deel van de financiering zal bestaan uit schuldfinanciering. Deze financiering 

wordt dan samengebracht in een speciaal daarvoor opgerichte vennootschap: een PE-Fonds. 

Dat fonds zal dan op zijn beurt de transactie m.b.t. de doelonderneming stellen. De PE-Firma 

die meestal niet (of maar heel weinig) zelf in de transactie investeert zal het PE-Fonds als het 

ware beheren.  

 

§2. ANDERE TYPES AIF. 

A. HEDGE FUNDS. 

10. Het gaat ook hier om een investeringsvehikel
12

 die private fondsen gaat poolen en 

alternatieve alsook gediversifieerde investeringsdiensten zal leveren met een redelijk groot 

gebruik aan hefboomfinanciering
13

. “Investopedia” voegt daaraan toe dat deze 

beleggingsfondsen gebruik maken van risicovolle en alternatieve strategieën om hoge winsten 

                                                 
8
 Zie oa.: COOKE, D., J., Private equity: Law and practice, London, Sweet & Maxwell, 2008, 1; M. SOUNDY, 

T. SPANGLER en A. HAMPTON, A practitioners guide to private equity, Old Woking, City & Financial 

publishing, 2010, xlv.  
9
 C. MICHIELS, “Private Equity: vennootschapsrechtelijke aandachtspunten”, in R. HOUBEN, en S. RUTTEN, 

(eds), Actuele problemen van financieel, vennootschaps- en fiscaal recht, Antwerpen, Intersentia, 2007, 

274, nr. 2.  
10

 Het private Equity fonds dat in ondernemingen investeert zal namelijk „kapitaal‟ leveren.  
11

 D. J. COOKE, Private equity: Law and practice, London, Sweet & Maxwell, 2008, 1.  
12

 K. PHILLIPS, en R.SURZ, Hedge Funds: Definitive strategies and techniques, New Jersey, John Wiley & 

Sons, 2003, 1.  
13

 K. PHILLIPS, en R.SURZ, o.c., 1.  
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te genereren
14

. Een ander belangrijk kenmerk van Hedge Funds is dat ze, tot voor het komen 

van de AIFM-richtlijn, grotendeels buiten het regulerende landschap vielen
15

.  

 

B. VENTURE CAPITAL FUNDS. 

11. Venture Capital funds worden vermeld omdat zij in se belangrijke punten van 

gelijkenis hebben met Private-equityspelers
16

. Vooreerst investeren ook de Venture Capital 

Funds in niet-genoteerde ondernemingen. Er zijn echter ook belangrijke punten van verschil. 

Het is ten eerste zo dat Venture Capital funds eerder investeren in jonge en groeiende 

ondernemingen. Dit is wat men pleegt Early stage investments te noemen. Dit is niet identiek 

aan Private Equity investeringen die zich veeleer zullen bevinden in de sfeer van grotere, 

bestaande en gevestigde ondernemingen alsook in een later stadium van het 

ondernemingsproces
17

. Daarnaast zullen Venture Capital Funds niet geënt zijn op het 

verkrijgen van controle in de ondernemingen
18

. Niettemin onderlijnen we dat het verschil 

soms arbitrair is. De conclusie is dan ook dat investeren in een Venture Capital fonds een 

investering is in een alternatieve vorm van beleggingen.  

 

C. SOVEREIGN WEALTH FUNDS (SWF). 

12. Een andere belangrijke „structuur‟ van alternatieve investeringsfondsen zijn de 

zogenaamde Sovereign Wealth Funds. Het IMF definieert ze als investeringsstructuren of 

fondsen die „eigendom‟ zijn van het overheidsapparaat
19

. Daarenboven is het correcter te 

stellen dat SWF‟s eerder een categorie investeerders zijn veeleer dan investeringsfondsen an 

sich
20

. Het Amerikaans Ministerie van Financiën geeft, o.i., de meest treffende definitie van 

SWF‟s. Volgens deze instelling gaat het om een investeringsvehikel van de overheid welke 

                                                 
14

 Zie: http://www.investopedia.com/terms/h/hedgefund.asp 
15

 D. DETZER, Hedge Funds, Nordenstedt, GRIN Verlag, 2008, 3.  
16

 Ze worden er ook vaak mee verward. Zie oa.: C. MICHIELS, “Private Equity: vennootschapsrechtelijke 

aandachtspunten”, in R. HOUBEN, en S. RUTTEN, (eds), Actuele problemen van financieel, vennootschaps- 

en fiscaal recht, Antwerpen, Intersentia, 2007, 273, nr. 2. 
17

 S. KAPLAN en P. STRÖMBERG, Leveraged buyouts and private equity, Chicago, NBER working paper No. 

W14207, 2008, 1 (www.ssrn.com). 
18

 Ibidem. 
19

 M. DORAN en R. POGREL, Sovereign wealth funds. The rapidly evolving landscape, London, Legal & 

Commercial Publishing Limited, 2009, 2 (http://www.gide.com/front/files/PLC_Magazine_SWF_GLN 

_feb2009.pdf); T. SPANGLER, Investment Management. Law and practice, Oxford, Oxford University 

Press, 2010, 1173, nr. 27.01. 
20

 T. SPANGLER, Investment Management. Law and practice, Oxford, Oxford University Press, 2010, 1174, 

nr. 27.05. 

http://www.investopedia.com/terms/h/hedgefund.asp
http://www.ssrn.com/
http://www.gide.com/front/files/PLC_Magazine_SWF_GLN%20_feb2009.pdf
http://www.gide.com/front/files/PLC_Magazine_SWF_GLN%20_feb2009.pdf
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buitenlandse activa als fondsen aanhoudt. Deze worden los van andere overheidsmiddelen 

beheerd
21

.  JEN benadrukt dat SWF‟s allesbehalve nieuw zijn. Ze zijn een 50-tal jaren gelden 

ontstaan
22

. Ten tijde van de oliecrisis van midden jaren 70 van de vorige eeuw ontstonden 

deze „fondsen‟ onder de vorm van stabilisatiefondsen
23

. Deze hadden tot doel de olieprijs 

„vlak‟ te houden. Mettertijd, en ingevolge de stabilisatie op de internationale oliemarkten, zijn 

deze stabilisatiefondsen werkelijk omgevormd in fondsen die, in overheidsgezag, aan 

accumulatie van inkomsten gingen doen. Het zijn deze accumulaties (uitgedrukt in reserves) 

die ter beschikking staan van overheden die worden aangewend om investeringen te doen in 

riskantere producten en ondernemingen. Dit is een essentieel verschil met de gewone 

geldreserves van een overheid
24

. 

 

13. Het valt op te merken dat deze SWF‟s vrij recent aan belang en visbiliteit zijn gaan 

winnen. We denken dan vooral aan de grote spelers op deze markt die vaak afkomstig zijn uit 

het „nieuwe‟ Midden Oosten (Dubai, Qatar, Bahrain, enz.). Het belang van SWF‟s kan men 

nog het best aantonen a.d.h.v. het feit dat de activa van SWF‟s in het geheel wordt geraamd 

op een waarde variërend van 2 à 3 triljoen Dollar
25

. SPANGLER onderlijnt dat dit meer is dan 

de waarde van de activa waarin Hedge Funds investeren
26

. Het is dan ook geen verassing dat 

deze SWF‟s niet uit het oog konden blijven van politici en de publieke opinie. Laat ons in dat 

verband niet vergeten dat SWF‟s geen erg grote klappen hebben gekregen tijdens de Finaciële 

Crisis en, in tegendeel, belangrijke participaties hebben kunnen bemachtigen
27

.  

 

14. De vraag of men dan kan stellen dat het, algemeen, gaat om alternatieve 

investeringsfondsen is niet zo gemakkelijk te beantwoorden. Het is niet incorrect te stellen dat 

de investeringen gesteld door de SWF‟s zelf vaak alternatief zijn. Niettemin kan men zich 

afvragen of het werkelijk gaat om gelden die worden gepoold in een structuur en afkomstig 

zijn van meerdere beleggers. Men mag niet vergeten dat ze eigendom zijn van een overheid. 

                                                 
21

 US Department of the Treasury, Semiannual Report on International Economic and Exchange Rate 

Policies, June 2007.  
22

 Alhoewel men uiteraard niet om het feit kan dat de (of “een”) overheid sinds mensenheugenis voor 

financiële injecties heeft gezorgd. We benadrukken hier dan ook, dat het gaat om deze meer gestructureerde 

vormen van Sovereign Wealth Funds.  
23

 S. JEN, “Sovereign Wealth Funds. What they are and what‟s happening”,  World Economics 2007, IV, 1; T. 

SPANGLER, o.c., 1173, nr. 27.01. 
24

 S. JEN, o.c., 1. 
25

 T. SPANGLER, Investment Management. Law and practice, Oxford, Oxford University Press, 2010, 1173, 

nr. 27.02. 
26

 Ibidem. 
27

 Ibidem.  
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We komen op dit alles terug in het kader van het hoofdstuk rond het toepassingsgebied van de 

AIFM –richtlijn.  

 

D. EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF). 

15. ETF‟s zijn investeringsproducten die gebaseerd zijn op een „index‟. Deze laten 

investeerders toe blootstelling aan de evolutie van een bepaalde index (korf) te kopen en te 

verkopen. Dit kan, d.m.v. een ETF, via de aan- of verkoop van één enkel instrument
28

. De 

ETF‟s worden verhandeld op een beursmarkt (gereguleerd of niet) zoals andere verhandelbare 

effecten. Het gaat in dezen dan ook om alternatieve investeringsfondsen omdat deze ETFs de 

gelden gaan samenbrengen in één pot om dan zo de specifieke investeringsactiviteit te stellen. 

 

§3.  CONCLSUSIE. 

16. Ten eerste benadrukken we dat er nog heelwat meer types alternatieve 

investeringsfondsen kunnen zijn (Mutual Funds, Funds of Funds
29

, etc.). Zolang er 

contractsvrijheid bestaat, zolang zal er een mogelijkheid zijn meer types investeringsfondsen 

te creëren. Dit duidt dan ook aan dat, afhankelijk van de definitie die de AIFM-richtlijn zal 

hanteren inzake AIFs, het toepassingsgebied heel erg groot kan zijn. We komen op dit alles 

terug in het eerste hoofdstuk dat zal handelen over het toepassingsgebied van de AIFM-

richtlijn. 

 

AFDELING 3. HEFBOOMFINANCIERING. VERKLARING, SITUERING 

EN ANALYSE VAN HET BEGRIP. 

17. In dit onderdeel gaan we in op de definitie, zo er één bestaat, van 

“hefboomfinanciering”. Het is namelijk deze techniek die voor bijkomende regulering o.g.v. 

de AIFM-richtlijn zal zorgen in hoofde van deze AIFs die gewoonlijk gebruik maken van 

“hefboomfinanciering” (zie §2 van dit onderdeel alsook hoofdstuk 3 over 

“hefboomfinanciering‟). We waarschuwen de lezer er op dat, door de “salamisering” van ons 

                                                 
28

 M. VAN DEN NIEUWENHUIZEN, Investment Funds, in M. VAN DEN NIEUWENHUIZEN, Financial Law in the 

Netherlands, Alphen aan de Rijn, Wolters Kluwer, 2010, 227. 
29

 Zie oa.: M. VAN DEN NIEUWENHUIZEN, o.c., 226. 
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werkdomein, een analyse van de “risico‟s” van het gebruik van hefboomfinanciering (en dan 

vooral de systeemrelevante risico‟s) worden besproken in Hoofdstuk 3 van deze thesis. 

 

§1. WAT IS HEFBOOMFINANCIERING? 

 

18. Het is belangrijk om in te zien dat hefboomfinanciering een technische term is die op 

verschillende wijzen kan worden ingevuld en daarom moeilijk te vatten is binnen één enkele 

definitie. In feite krijgt de term hefboomfinanciering een verschillende invulling naargelang 

de gebruiker ervan. Wat een investment banker verstaat onder hefboomfinanciering is niet 

noodzakelijk hetgeen een fund manager eronder verstaat
30

. Waar het in de kern om gaat is dat 

het doen van een investering (aankoop van investeringsproducten op de kapitaalmarkt, 

investeren in onroerend goed of nog investeren in niet beursgenoteerde vennootschappen
31

) in 

grote mate gebeurt met vreemd vermogen.  

  

19. Hefboomfinanciering is natuurlijk ook veel meer dan de loutere financiering door 

vreemd vermogen. Hefboomfinanciering heeft een veel bredere connotatie. 

Hefboomfinanciering is de naam die men vaak gaat geven aan de techniek waarbij door de 

hefboom van het vreemd vermogen hogere winsten (hogere returns) worden behaald voor de 

beleggers. Dit kan bijvoorbeeld, naast het gebruiken van geleend geld of door het investeren 

in afgeleide producten
32

. Men spreekt in deze gevallen ook van hefboomfinanciering omdat 

de blootstelling van de investeerder aan mogelijke winsten en verliezen een veelvoud is van 

de blootstelling die zou ontstaan door een investering in het onderliggende product. Dus net 

zoals bij schuldfinanciering, zal het gebruik maken van posities in derivaten tot doel hebben 

de nodige volatiliteit te creëren om op die manier een amplificatie te verkrijgen van de 

returns. 

 We illustreren dit met een hypothetisch en sterk vereenvoudigd voorbeeld van een 

optie. De aankoop van een aandeel X kost € 10. Men kan evenwel een optie op dit aandeel 

kopen. Dit kost € 1. Stel nu dat de prijs van het aandeel stijgt naar € 15. Wanneer we hadden 

                                                 
30

 FINANCIAL MARKETS LAW COMMITTEE,Analysis of certain core areas of the Alternative Investment Funds 

Managers Directivewhich are capable of giving rise to significant legal uncertainty, London, Bank of 

England, 2010, 50 (http://www.fmlc.org/papers/Issue145Report.pdf).  
31

 Men pleegt soms te stellen dat dit de werkelijke activiteit is van Private-equityspelers. Zie hoger.  
32

 EU COMMISSIE, Impact Assessment, Brussel, Comission Staff Working Document, 2009, 47 

(http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2009:0576:FIN:EN:PDF). 

http://www.fmlc.org/papers/Issue145Report.pdf
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2009:0576:FIN:EN:PDF
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geïnvesteerd in het aandeel zelf hadden we maximaal € 5 kunnen maken met de verkoop van 

het aandeel. Dit is een winstmarge van maximaal 50 %. Wanneer we echter de optie hadden 

gekocht aan 1 euro zou, bij een prijsstijging naar € 15 de winstmarge veel groter geweest zijn 

voor de beperkte inbreng van € 1 die we moesten doen. Men had een winst van 5 op een 

inbreng van 1. M.a.w. 400 % winst.  

 

20. Leveragded buy-outs (LBOs). Het gaat om de techniek waarbij een 

controleparticipatie wordt verkregen in een bepaalde doelvennootschap. Hiervoor wordt een 

specifieke vennootschap opgericht (een SPV). Zij zal de transactie stellen gefinancierd met 

voornamelijk vreemd vermogen en een klein deel eigen vermogen
33

. Hierdoor worden de 

winsten, zo er winsten zijn, na de verkoop van de door de transactie bekomen participatie veel 

groter voor de investeerders. Later zullen we zien dat LBOs en de Private Equity wereld hand 

in hand gaan.  

 

21. Ratio van hefboomfinanciering. Hefboomfinanciering wordt gebruikt voor een 

aantal redenen. Het is, ten eerste, duidelijk dat het financieren van eender welke transactie met 

“geleend geld” of andere vormen van vreemd vermogen met zich meebrengt dat de 

investeerder zelf minder moet inbrengen
34

. Of anders gesteld komt er een grotere hoeveelheid 

aan fondsen vrij die het mogelijk maken nog grotere investeringen te doen
35

. Ten tweede, en 

veel belangrijker, is het gebruik van de techniek van hefboomfinanciering een grote “profit 

driver” zoals men in het Engels pleegt te zeggen. Het is nl. zo dat grotere winsten (kunnen) 

worden gegenereerd
36

.Door het gebruik van hefboomfinanciering haalt men nl. een grotere 

return uit een kleine(re) investering. Veronderstellen we dat investeringsmaatschappij A 

zijn zinnen heeft gezet op doelonderneming B. De aankoopprijs van B bedraagt “100”. Als A 

deze aankoopt met eigen middelen en na een aantal jaar verkoopt voor “150”, dan maakt zij 

een winst van maximaal “50” (oftewel 50% return). Stel nu dat zij enkel “10” aan eigen 

fondsen aanwendt voor de acquisitie en “90” leent dan houdt een verkoopprijs van “150” een 

geheel andere winstmarge in. Op haar investering van “10” maakt zij nog steeds een winst 

van maximaal “50”. Na het aflossen van de schuldfinanciering is er een return van 400%. 

                                                 
33

 E. FERRAN, Regulation of Private Equity – Backed LBO activity in Europe, Cambridge, ECGI Working 

Paper Series in Law, 2007, 4 (www.ssrn.com).  
34

 Dit geldt uiteraard ook voor derivatenposities.  
35

 C. HALL, A practitioner‟s guide to European hefboomfinancieringd finance, Old Woking, City and 

financial publishing, 2009, 2. 
36

 Ibidem.  

http://www.ssrn.com/
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§2.  DE DEFINITIE VAN HEFBOOMFINANCIERING VOLGENS DE AIFM-

RICHTLIJN. 

22. Schematisch kiezen wij ervoor om nu reeds een analyse te verrichten van de term 

„hefboomfinanciering‟ zoals gedefinieerd in de AIFM-richtlijn. Niettegenstaande deze 

structurele keuze is dit onderdeel van groot belang voor Hoofdstuk 3 van deze bijdrage dat 

exclusief het element hefboomfinanciering in de AIFM-richtlijn zal behandelen.  

 

23. Artikel 4, 1, (v) AIFM houdt de volgende definitie in: 

 

„Hefboomfinanciering‟ een methode waarmee de [AIFM] de positie
37

 van een 

door hem beheerde [AIF] … met geleend contant geld of geleende effecten, met 

een hefboom in de vorm van derivatenposities of anderszins vergroot; 

 

Het is duidelijk dat deze definitie heel erg breed is. Het weze reeds opgemerkt dat net 

dit element haar bruikbaarheid zal beïnvloeden. In wat volgt hebben wij aandacht voor de 

individuele elementen van deze definitie en de potentiële impact daarvan op het 

toepassingsgebied van de bepalingen rond hefboomfinanciering in de AIFM-richtlijn.  

 

24. Vergroten van de positie (blootstelling). Dit zeggen dat de AIFM de blootstelling 

van de AIF vergroot door een actie die het onderneemt. Dit is uiteraard een heel erg breed 

gegeven. Het aangaan van commerciële activiteiten zal in sommige gevallen ook kunnen 

worden aangemerkt als zijnde het vergroten van de blootstelling van de AIF. Dat is uiteraard 

niet de betekenis die men moet geven aan de definitie van hefboomfinanciering in de AIFM-

richtlijn. Het vergroten van de blootstelling betekent, naar onze mening, enkel al een 

vergroting ervan naar derden toe. Wanneer in fondsen compartimenten bestaan, met telkens 

verschillende klassen aandeelhouders of investeerders, en tussen die compartimenten wordt 

                                                 
37

 Dit is de ongelukkige vertaling van de term „exposure‟. Deze had, naar onze mening, beter kunnen worden 

vertaald door de term „blootstelling‟.  
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hefboomfinanciering gecreëerd, dan zal dit niet onder de definitie vallen van 

hefboomfinanciering in de zin van de AIFM-richtlijn
38

. 

 

25. geleend contant geld of geleende effecten, met een hefboom in de vorm van 

derivatenposities of anderszins vergroot. We zien dat de Europese regelgever 

hefboomfinanciering op drieërlei wijze invult. Ten eerste ontstaat hefboomfinanciering door 

het aangaan van een leningschuld. Dit kan door het „lenen‟ van liquide middelen of door het 

„lenen‟ van effecten
39

. Dit zijn, over het algemeen, de meest voorkomende vormen van 

Hefboomfinanciering
40

. Ten tweede wordt onder hefboomfinanciering verstaan: de verhoging 

van de blootstelling van een AIF door derivatenposities. We denken dan aan posities in opties, 

swaps edm. Deze zijn typisch voor Hedge Funds (supra). 

 Tenslotte mag men ook het derde en laatste element niet vergeten:  “anderszins” Dit 

onderlijnt dat het gaat om een erg ruime en open definiëring. Vooreerst laat dit toe om in te 

spelen op nieuwe vormen van hefboomfinanciering. Hierbij kan men echter ook wederom 

stellen dat praktisch elke vorm van blootstelling (incl. het aanwenden van commerciële 

activiteiten) daaronder zouden kunnen vallen. Dit kan onmogelijk de bedoeling kan zijn 

geweest van de Europese regelgever. Daarom lijkt het ons van belang deze definitie a.d.h.v. 

twee punten te contextualiseren. Een eerste contextualisering volgt uit preciezere uitwerking 

van de definitie van hefboomfinanciering wordt gedelegeerd aan de Europese Commissie
41

. 

Anderzijds moet de definitie worden gecontextualiseerd in het licht van de 

aanknopingspunten die de Europese Commissie krijgt in de preambule bij de AIFM-richtlijn.  

 

26. Definiëring – Niveau twee bepalingen en contextualisering via preambule. Zoals 

we hoger stelden wordt het verder invullen van de definitie overgelaten aan de Europese 

Commissie. Zij krijgt hiervoor een aanknopingspunt in de 78
e
 preambule bij de richtlijn: 

 

                                                 
38

 Zie tevens ook: AIC, Implementing measures on the Alternative Investment Fund Managers Directive 

Supplementary submission by the Association of Investment Companies, Londen, 2011, 2 

(http://www.theaic.co.uk/Documents/AICsupplementarysubmissionAIFMDApril2011.pdf).  
39

 In typische Hedge Fund structuren zal dit vaak leiden tot short-posities met geleende effecten. Het 

zogenaamde naked short selling. Ook al was het niet zozeer de bedoeling van de Europse regelgever net en 

specifiek deze vorm van hefboomfinanciering te gaan bedoelen met deze bepaling, het heeft het wel tot 

gevolg. De vraag zal dan ook zijn hoe deze bepaling zich zal verhouden met de richtlijn op short selling die 

er aan zit te komen. We verwijzen hiervoor naar de website van de Europese Commissie 

(www.ec.europa.eu).   
40

 G. YATES en M. HINCHLIFFE, A practical guide to Private Equity transactions, New York, Cambridge 

University Press, 2010, 200.  
41

 Zie art. 25 (9) van de AIFM-richtlijntekst dd. 13.05.2011.  

http://www.theaic.co.uk/Documents/AICsupplementarysubmissionAIFMDApril2011.pdf
http://www.ec.europa.eu/
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(78) Met name moet de Commissie gemachtigd worden gedelegeerde handelingen vast 

te stellen die de in deze richtlijn gedefinieerde hefboommethodes nader bepalen, met 

inbegrip van financiële en/of juridische structuren waarbij derden betrokken zijn die 

door het desbetreffende abi worden gecontroleerd, waarbij deze structuren specifiek 

zijn opgericht om rechtstreeks of onrechtstreeks hefbomen te creëren op het niveau 

van de abi. Met name voor private equity- en durfkapitaalfondsen houdt dit in dat het 

niet de bedoeling is hefboomstructuren die op het niveau van een 

portefeuilleonderneming bestaan worden opgenomen wanneer naar dergelijke 

financiële of juridische structuren wordt verwezen. 

  

We zien, ten eerste, dat de commissie erop wordt gewezen dat “hefboomfinanciering” 

zo moet worden gedefinieerd dat zij een maximaal functionele invulling krijgt. Het gaat erom 

dat elke structuur die als doelstelling heeft het creëren van hefboomfinanciering aan de 

regulering moet worden onderworpen. Dit verklaart de breedheid van de definitie die men in 

artikel 4, 1, (v) AIFM terugvindt. Anderzijds wordt de definitie in datzelfde artikel gemilderd 

door de doelmatigheid die eraan moet worden gegeven ingevolge de 78
e
 preambule.  

Anderzijds moet de hefboomfinanciering zich bevinden op het niveau van de AIF en 

niet op het niveau van de AIFM, noch op het niveau van de portefeuillemaatschappij 

(portfolio company). We beelden dit uit in de volgende figuur
42

: 

                                                 
42

 Dit is een typische Private Equity structuur. We verwijzen bijvoorbeeld ook naar ; M. SOUNDY, T. 

SPANGLER en A. HAMPTON, A practitioners guide to private equity, Old Woking, City & Financial 

publishing, 2010, 35.  
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 Figuur 1. Het klassiek Private Equity transactie model.  

 

Onder de regulering van hefboomfinanciering zal dan ook enkel deze vallen op het 

niveau van het fonds. Concluderend kunnen we dan ook stellen dat hefboomfinanciering 

i.k.v. de AIFM-richtlijn het volgende is: 

 Schuldfinanciering 

 Financiering d.m.v. geleende effecten 

 Derivatenposities in het algemeen. 

 Elke andere vorm van bijkomende blootstelling, voor zover: 

o Deze wordt opgelegd door de AIFM aan de AIF
43 

o Deze de doelstelling heeft een vorm van hefboomfinanciering met zich mee te brengen 

                                                 
43

 Dit volg naar onze mening uit artikel 4, 1, (v) AIFM wanneer we het letterlijk lezen.  

De manager (beheerder) van het PE-Fonds 

(de AIFM). Dit zal de onbeperkt 

aansprakelijke vennoot zijn van het fonds.  
 

PE-FONDS 

Investeerder die het deel kapitaal levert. 

Hij zal net als de manager een beperkt 

aansprakelijke vennoot zijn van het fonds.  

Investeerder 2 

Investeerder 3 

Op dit niveau bevindt zich 

de schuldfinanciering 

(Syndicaat van) banken 

Portefeuillemaatschappij 

Financiering van transactie 

Doelvennootschap 

Financiering van transactie optioneel 

BIDCO 

(soms) BIDCO 
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o Op het niveau van de AIF (het fonds) zit, en niet op het niveau van de AIFM of elk andere 

niveau. 

 

27.  Level two. Zoals we al hebbenbenadrukt ligt bij de Europese Commissie dus het 

initiatief om de draagwijdte van de definiëring van hefboomfinanciering. Dit vinden wij een 

goede zaak aangezien wij de mening zijn toegedaan dat op dit punt wel nog wat precisering 

nodig is. Het is maar te hopen dat de Commissie de term zo gaat invullen dat het duidelijk 

wordt dat het gebruik van hefboomfinanciering een blootstelling moet genereren die los staat 

van deze ontwikkeld door een commerciële activiteit.  

 

§3. PRIVATE EQUITY EN HEFBOOMFINANCIERING… EEN KLASSIEK 

HUWELIJK? 

28. Nu we een goed beeld hebben kunnen neerzetten van wat “hefboomfinanciering” nu 

net inhoudt (en dit zowel in algemene termen als in de AIFM-richtlijn) is het van belang na te 

gaan in hoeverre de techniek van de hefboomfinanciering inherent verbonden is aan de figuur 

van Private Equity. M.a.w. gaan we nu na of LBOs werkelijk synoniem zijn voor Private 

Equity transacties.  

 

30. Als we het dan concreet hebben over het verband tussen hefboomfinanciering en 

Private Equity transacties, dan blijkt duidelijk dat dit verband erg sterk is. Een overgrote 

meerderheid van de acquisities gesteld i.k.v. Private Equity deals maakt gebruik van deze 

soort financiering
44

. Het is zo dat de gemiddelde schuldgraad bij Private Equity transacties 

zich bevindt tussen de 60 en de 90% van de gehele financiering
45

. Dat het verband tussen 

hefboomfinanciering en Private Equity zo groot is heeft in dezen dan ook een aantal 

verschillende redenen: 

 Een hoge graad aan hefboomfinanciering betekent dat de investeerders zelf minder zullen 

moeten inbrengen (zie tevens hoger)
46

. 

                                                 
44

 G. YATES en M. HINCHLIFFE, A practical guide to Private Equity transactions, New York, Cambridge 

University Press, 2010, 171.  
45

 S. KAPLAN en P. STRÖMBERG, Leveraged buyouts and private equity, Chicago, NBER working paper No. 

W14207, 2008, 6 (www.ssrn.com); M. SOUNDY, T. SPANGLER en A. HAMPTON, A practitioners guide to 

private equity, Old Woking, City & Financial publishing, 2010, xlii. 
46

 G. YATES en M. HINCHLIFFE, o.c.,171. 

http://www.ssrn.com/
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 Meer hefboomfinanciering wil dus zeggen minder eigen inbreng, en dat wil op zijn beurt zeggen 

dat er meer eigen middelen overblijven om te diversifiëren. Dit geeft ook de mogelijkheid 

risico‟s te diversifiëren
47

.  

 In zekere zin is hefboomfinanciering ook goedkoper dan kapitaalsfinanciering. Bv. blijft, door 

het gebruik van hefboomfinanciering, meer eigen kapitaal over om te diversifiëren. Dit 

vermindert uiteraard de opportuniteitskosten.  

 

30. De conclusie is dan ook ongetwijfeld dat wat betreft Private Equity, het financieren 

van transacties met hefboomfinanciering niet weg te denken is.  

 

31. Dat is evenzeer van belang in het kader van de AIFM-richtlijn. Een laatste element dat 

nog wordt benadrukt is dat in veel (vaak grotere) Private Equity transacties ook het tweede 

type hefboomfinancieringzal worden aangewend. Derivatenposities zullen in deze transacties 

worden aangewend als vorm van hedging. Men zal zich in zo‟n transactie immers vaak willen 

indekken tegen schommelingen van de interestvoeten
48

 door het aangaan van 

derivatencontracten
49

.  

 

32. Hefboomfinanciering – op welk niveau. Een belangrijke vraag die we ons moeten 

stellen is op welk niveau de hefboomfinanciering wordt aangegaan in Private Equity deals. 

Zoals we hoger zagen wordt in dat verband een modalisering doorgevoerd in de definitie van 

hefboomfinanciering uit de AIFM-richtlijn. De hefboomfinanciering bij Private Equity 

transacties bevindt zich alleszins niet op het niveau van de PE-Firma (de manager)
50

. Vaak 

bevindt ze zich echter op het niveau van het fonds, maar eveneens op het niveau van de 

portefeuillevennootschap
51

. Althans dat wordt toch heel vaak naar voren schoven. Dit zal van 

groot belang zijn wat betreft het toepassingsgebied van de regels rond hefboomfinanciering in 

de AIFM-richtlijn. Zoals we nog zullen benadrukken in het relevante hoofdstuk, richten de 

regels van artikel 25 AIFM zich vooral naar de hefboomfinanciering op het niveau van de 

fondsen. 

                                                 
47

 M. SOUNDY, T. SPANGLER en A. HAMPTON, A practitioners guide to private equity, Old Woking, City & 

Financial publishing, 2010, 225. 
48

 Vaak de LIBOR en de EURIBOR. 
49

 M. SOUNDY, T. SPANGLER en A. HAMPTON, o.c., 246.  
50

 M. SOUNDY, T. SPANGLER en A. HAMPTON, o.c., 227.  
51

 E. FERRAN, The Regulation of Hedge Funds and Private Equity: A Case Study in the Development of the 

EU‟s Regulatory Response to the Financial Crisis, Cambridge, Legal Studies Research Paper Series, 2011, 

3. (http://ssrn.com/abstract=1762119). 

http://ssrn.com/abstract=1762119
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33. Hefboomfinanciering – Na de financiële crisis? De financiële crisis laat gebruik van 

hefboomfinanciering als financiering bron niet onberoerd. We merken nu al dat wat betreft de 

Private Equity wereld er reeds een nieuw model op de proppen komt welk inhoudt dat minder 

hefboomfinanciering wordt aangewend en meer fondsen worden opgehaald bij investeerders 

onder de vorm van kapitaal (equity)
52

.  Uiteraard is dit een boeiend onderwerp waar eigenlijk 

op zich een hele masterproef over kan worden geschreven. Toch willen we kort onderlijnen 

welke de krachtlijnen (kunnen) zijn naar de toekomst toe.  

De wereldwijde financiële crisis heeft een invloed op de beschikbaarheid van 

schuldfinanciering door het feit dat leveranciers van hefboomfinanciering minder bereid zijn 

krediet te geven. Dit doet een schaarste ontstaan op de markt voor schuldfinanciering en doet 

de kost van schuldfinanciering stijgen
53

. Gezien de crisis ten dele wordt toegerekend aan de 

complexiteit van de producten op de financiële markten
54

 is het een niet onlogische evolutie 

dat wordt gekozen voor een financiële wereld met minder complexiteit. Hetzelfde geldt dus 

ook voor schuldfinanciering. Deze zal in de nabije toekomst gekenmerkt worden door een 

minder verregaande complexiteit van de producten
55

. Dit zijn dan ook, naar onze mening, de 

twee grote stromingen naar de toekomst toe: schuldfinanciering wordt duurder en minder 

complex. We benadrukken dat bijkomende regulering van hefboomfinanciering (los van het 

feit of deze verregaand is of niet) de kost van schuldfinanciering ook niet ten goede zal 

komen. Bijgevolg zou het ons geen verassing blijken mochten de verregaande regels rond het 

gebruik van hefboomfinanciering
56

 eveneens een vrij grote uittocht met zich zullen 

meebrengen. 

                                                 
52

 Zie in dat verband ook het artikel van M. FELL, Crisis engenders new private equity model, Financial 

Times 18.04.2011. 
53

 G. YATES en M. HINCHLIFFE, A practical guide to Private Equity transactions, New York, Cambridge 

University Press, 2010, 176. 
54

 A. BUCKLEY, Financial crisis: causes, context and consequences, New York, Pearson Financial 

Times/Prentice Hall, 2011, 124.  
55

 G. YATES en M. HINCHLIFFE, o.c., 176. 
56

 Dewelke in hoofdstuk 3 zullen worden besproken.  
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AFDELING 4. DE AIFM-RICHTLIJN – EEN INLEIDING. 

§1. DE AIFM-RICHTLIJN: EEN SCHETS VAN HAAR POLITIEKE CONTEXT 

EN HAAR PRIMAIRE DOELSTELLINGEN. 

A. SCHETS VAN DE POLITIEKE CONTEXT. 

34. Reeds lang werd benadrukt dat de niet-gereguleerde wereld van alternatieve 

invetseringen (waaronder Hedge Funds en Private-equityspelers) een wereld met veel 

economisch belang is geweest, die veel goede input heeft meegebracht voor de Westerse 

economieën. Niettemin brengen zij ook risico‟s met zich mee, die volgens sommigen ook 

systeemrelevant zijn
57

. Het grote probleem is echter dat deze risico‟s moeilijk meetbaar zijn 

gezien het algemeen zo is dat de wereld van alternatieve investeringen zeer ondoorzichtig is
58

. 

Een eerste ambitie voor eender welke regulering zal dan ook zijn: doorzichtigheid creëren! De 

AIFM-richtlijn creëert, zoals we nog regelmatig zullen benadrukken, heel erg veel 

transparantievereisten. Misschien soms iets te veel. Het is dan ook duidelijk dat de 

transparantie een belangrijke doelstelling is van de AIFM-richtlijn en al haar individuele 

onderdelen. Dit is dan ook een aspect van de richtlijn dat we niet „apart‟ zullen bespreken in 

een eigen hoofdstuk. In elk hoofdstuk zal aandacht worden geschonken aan de 

transparantieverplichtingen die bij het onderwerp komen kijken.  

 

35. Een ander primordiaal element dat moet worden aangehaald is het feit dat de 

beleidsmatige belangen van AIF(M)‟s reeds lang voor het uitbreken van de financiële crisis 

gekend waren door regulatoren. Daar tegenover staat dat de ondoorzichtige en complexe 

wereld van AIFs heel wat elementen met zich meebrengen die goed zijn voor de economie
59

. 

Dit wil dus ook zeggen dat AIF(M)‟s marktspelers zijn die terecht voor hun positie moeten 

kunnen vechten. Zij dienen immers een economisch belang! 

 Daarnaast moet worden onderschreven dat de Europese Commissie, die vaak als 

initiator ageert voor nieuwe reglementering
60

, duidelijk vooropstelde dat de AIF industrie aan 

                                                 
57

 Zoals later zal blijken (voornamelijk in deel B van deze masterproef) zijn wij het niet altijd eens met deze 

analyse. 
58

 E. FERRAN, The Regulation of Hedge Funds and Private Equity: A Case Study in the Development of the 

EU‟s Regulatory Response to the Financial Crisis, Cambridge, Legal Studies Research Paper Series, 2011, 

7 (http://ssrn.com/abstract=1762119).  
59

 E. FERRAN, o.c., 4. (http://ssrn.com/abstract=1762119). 
60

 D. STERCKX, I. RYCKBOST, A. VANBOSSUYT en A. VERMEERSCH, Zo werkt Europa, Brugge, Die Keure, 

2007, 105. 

http://ssrn.com/abstract=1762119
http://ssrn.com/abstract=1762119
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regulering toe was
61

. En in zekere zin kan dergelijke redenering gevolgd worden. Zoals nog 

zal blijken uit deel B van deze thesis, is het zo dat voor de grote industrie die de AIF wereld is 

er weinig tot geen regulering bestond (althans niet op een pan-Europees niveau). De vraag die 

wij ons doorheen dit hele werkstuk zullen stellen is of dit op zich betekent dat regulering van 

het kaliber van de AIFM-richtlijnnodig is. Het zal van de waarde van de argumenten van de 

Europese regelgever afhangen of dit meer is dan regulate to regulate. Het weze duidelijk: 

deze richtlijn zorgt voor controverse en velen staan er negatief tegenover
62

. Het mag echter 

ook gezegd worden dat de negativiteit op zich ook niet altijd even unaniem was en is. 

Sommigen vonden de richtlijn te verregaand, anderen vonden ze niet ambitieus genoeg en te 

ambigue. We zullen later zien dat, naar onze mening, beide stellingen verdedigbaar zijn. Wat 

opnieuw de waarde van de zeer politiek getinte AIFM-richtlijn in een donker daglicht plaatst.  

 

B. DE DOELSTELLINGEN VAN DE AIFM-RICHTLIJN. EEN EX ANTE 

SITUERING. 

36. Een belangrijke doelstelling van de AIFM-richtlijn is, ondanks het feit dat dit niet 

zozeer af te leiden valt uit de officiële werken, d.m.v. regulering de markt voor AIFs in de EU 

te laten floreren
63

. Als het ware een uniformere en efficiëntere juridische omgeving maken 

waarin de AIFs en hun beheerders kunnen ageren. Dit alles om de commercialisering ervan te 

versterken en te vereenvoudigen in de EU markt. 

 

37. Als we nu eens kijken naar wat we werkelijk terugvinden in de officiële documenten 

dan grijpen we, logischerwijs, eerst terug naar wat de Europese Commissie als boodschap 

heeft meegegeven in haar voorstel tot richtlijn
64

. We zien het volgende: 

 

                                                 
61

 E. FERRAN, The Regulation of Hedge Funds and Private Equity: A Case Study in the Development of the 

EU‟s Regulatory Response to the Financial Crisis, Cambridge, Legal Studies Research Paper Series, 2011, 

4 (http://ssrn.com/abstract=1762119). 
62

 Om maar enkele tegenstanders te noemen: P. ATHANASSIOU, “The AIFM Directive: An Overview of the 

final rules”, J.I.B.L.R. 2011, V, 237; AIMA, AIMA Position Paper on the European Commission‟s Draft 

Directive on Alternative Investment Fund Managers (AIFMs), Londen, AIMA, 2009, 2 

(http://www.aima.org/en/document-summary/index.cfm/docid/84F2C795-8895-4945-

AED17E9521E45C60);  
63

 E. FERRAN, o.c., 6. (http://ssrn.com/abstract=1762119). 
64

 Gezien hiervan een Nederlandstalige versie bestaat hanteren we die. We vermelden dan ook meteen dat de 

term ABI de Nederlandstalige vertaling is van de Engelse term AIFM die wij eerder hanteren. Zoals reeds 

duidelijk moet zijn hanteren wij tot op heden te laatste versie van de richtlijn van 13 mei  2010. Daarvan 

bestaat nog geen Nederlandse vertaling.  

http://ssrn.com/abstract=1762119
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Daarom heeft deze richtlijn tot doel voor de vergunningverlening aan en het toezicht op 

[AIFM] gemeenschappelijke vereisten vast te stellen en de desbetreffende risico's en de 

gevolgen ervan voor de beleggers en markten in de Unie op samenhangende wijze aan te 

pakken
65

.  

 

 In het licht van de financiële crisis is dergelijke doelstelling uiteraard lovenswaardig. 

Dit wil echter niet zeggen dat dergelijke doelstelling adequaat en correct is. De richtlijn is er 

gekomen om de grote „kwaden‟ van de financiële crisis uit te roeien
66

. De vraag is dan ook of 

ze daarin zal slagen.  

 

38. Uit de 94
e
 overweging vloeit eveneens een erg belangrijke doelstelling van de richtlijn: 

het, binnen de EU, creëren van een zone waarin er een hoge beschermingsgraad is voor 

investeerders. Zoals we later zullen zien kan men zich de vraag stellen welke grote bijdrage 

de AIFM-richtlijn daarin vormt. Hieraan wordt tevens, aldus de derde overweging bij de 

AIFM-richtlijn, geholpen door het creëren van een breed toepassingsgebied in de AIFM-

richtlijn.  

 

39. Het belangrijkste tool om voorgaande doelstellingen te behalen is dan ook een 

doelstelling op zich. Zo luidt de vierde overweging bij de richtlijn:  

Deze richtlijn beoogt de totstandbrenging van een interne markt voor abi-beheerders 

en van een geharmoniseerd en stringent regelgevings- en toezichtkader voor de 

werkzaamheden binnen de Unie van alle abi-beheerders, zowel abi-beheerders 

waarvan de statutaire zetel zich in een lidstaat bevindt (EU abi-beheerders) als abi-

beheerders waarvan de statutaire zetel zich in een derde land bevindt (niet-EU abi-

beheerders).  

 

 Deze gedachte om een interne markt te gaan creëren voor AIFMs (en de AIFs die ze 

beheren) is tevens zeer logisch en past, o.i., in de strategie van de Europese regelgever die in 

de financiële regulering wederzijdse erkenning en standaardisatie nastreeft via 

(minimum)harmonisatie. Op deze concepten komen we terug in hoofdstuk 5.  

 

                                                 
65

 Zie hiervoor de tweede overweging bij het richtlijnvoorstel van de Europese Commissie. 

(http://ec.europa.eu/internal_market/investment/docs/alternative_investments/fund_managers_proposal_nl.

pdf).  
66

 P. ATHANASSIOU, “The AIFM Directive: An Overview of the final rules”, J.I.B.L.R. 2011, V, 237. 

http://ec.europa.eu/internal_market/investment/docs/alternative_investments/fund_managers_proposal_nl.pdf
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§2. EEN RICHTLIJN VOOR DE AIF SECTOR – EEN GEVAARLIJK POTJE 

OPENEN? 

40. De titel van deze paragraaf is veelzeggend maar ook belangrijk. We zien met de 

AIFM-richtlijn een regulering ontstaan voor de sector van de AIFs oftewel de sector van de 

alternatieve vormen van investeringen. En dat is geen onbelangrijke sector binnen onze 

moderne economie
67

. Er wordt gesteld dat minstens 1.785 PE-fondsen actief waren op de 

Europese markt in 2009. De Private Equity en Hedge Fund sectoren in de EU samen waren 

goed voor zo‟n 9 miljard aan belastinginkomsten in 2008 en stelden samen zo‟n 40.000 

mensen te werk over de gehele EU
68

. Private-equityspelers waren tevens goed voor zo‟n 51 

miljard euro investeringen in Europese ondernemingen in 2008
69

. Het is duidelijk dat de 

alternatieve fondswereld niet te bagatelliseren valt. Niettemin is ze in omvang veel kleiner 

dan de Europese geharmoniseerde fondsenindustrie (ICBE)
70

. Niettegenstaande het groot 

economisch belang van een goed werkende Europese alternatieve fondsenmarktwijzen 

commentatoren toch heel vaak naar hun soms (negatieve) externaliteiten
71

. Dit alles leidt er 

velen toe, waaronder ATHANASSIOU en wijzelf, te stellen dat een dermate belangrijke tak 

uit de economie, zeker op het vlak van regulering, met de nodige omzichtigheid moet worden 

benaderd. ATHANASSIOU stelt het treffend: “Union legal rules or relevance to the AIF 

sector should be the products of mature reflection”
72

. Een vraag kan zijn: waarom een 

dergelijke sector gaan reguleren. Goed wetende dat dergelijke actie wel eens een negatieve 

impact zou kunnen hebben op deze belangrijke sector. Dit onderdeel van de masterproef –de 

zoektocht naar een adequate rationale voor het reguleren– komt voornamelijk in deel B van 

deze masterproef aan bod. Onze basisgedachte is dat regulering kan, maar deze zal heel 

doordacht moeten worden opgesteld om werkelijk succesvol te zijn. Anderzijds hoeft men 

zeker niet ex ante pessimistisch te zijn. Het hele ICBE verhaal wordt vandaag gezien als één 

van de grootste successen van de Europese regelgever op het vlak van het creëren van een 

(doeltreffende) interne markt voor financiële diensten
73

. De AIFM-richtlijn vult daarin een 

                                                 
67

 P. ATHANASSIOU, “The AIFM Directive: An Overview of the final rules”, J.I.B.L.R. 2011, V, 237. 
68

 P. ATHANASSIOU, o.c., 238. 
69

 M. PERSSON, The EU‟s AIFM Directive: Likely impact and best way forward, London, Open Europe, 2009, 

6.  
70

 AIFs hebben in de EU voor een slordige 382 miljard Dollar activa onder beheer. Voor de geharmoniseerde 

Europese fondsenmarkt bedraagt dit al snel zo‟n 4.788 miljard Dollar voor het jaar 2009.  Zie oa. P. 

ATHANASSIOU, o.c., 238. 
71

 Ibidem. 
72

 Ibidem. 
73

 Zie oa.: HOUSE OF LORDS EUROPEAN UNION COMMITTEE, Directive on Alternative Investment Fund 

Managers: 3rd Report of Session 2009-10: Vol. 2 Evidence, London, Stationary office, 2010,  66; K. 
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gapend gat op
74

. Zolang de verschillen met de ICBE richtlijn niet al te groot zijn is er ex ante 

geen reden om weigerachtig te staan tegenover regulering die tot doel heeft een werkelijke 

interne markt te creëren en transparantie te scheppen in de ondoorzichtige AIF sector. 

Regulering die echter verder gaat zou naar onze mening wel eens nefast kunnen zijn. 

 

§3. EEN RICHTLIJN VOOR BEHEERDERS (MANAGERS)… 

41. Zoals blijkt uit de eerste 10 preambules bij de AIFM-richtlijn wil de richtlijn louter de 

beheerders van AIFs (de managers) aan regulering onderwerpen. Het is geenzins de bedoeling 

AIFs te reguleren
75

. Dit mag dan wel de doelstelling zijn, we kunnen ons nu reeds afvragen of 

dit niet wat naïef is vanwege de Europese Regelgever. We schetsen dit met één voorbeeld: 

Wanneer met het gebruik van hefboomfinancieringgaat reguleren, dan gaat men de facto de 

werking van AIFs reguleren. Wij maken daar op zich en ex ante geen bezwaar tegen maar 

wensen graag te onderlijnen dat, naar onze mening, de Europese regelgever hier de bal in de 

feiten misslaat.  

 

42. We benadrukken tenslotte dat beheer van AIFs op twee wijzen kan plaatsvinden. Dit 

kan op een externe manier gebeuren. Daarbij wordt een externe entiteit aangeduid als 

beheerder van de AIF. Beheer kan ook intern gebeuren. Op dat ogenblik zijn AIFM en AIF 

één juridische entiteit. Zie daarvoor artikel 5, 1 AIFM.  

 

§4. PARLEMENTAIRE GESCHIEDENIS EN VOORTGANG. 

43. De Europese Commissie zag reeds een lange tijd in dat de alternatieve 

fondsenindustrie in de EU een massief blok vormde waar nog geen regulering voor bestond. 

Er was volgens de Commissie nood aan een eengemaakte EU benadering van deze sector
76

. 

Deze inzichten kwamen er reeds in 2005 – lang voor de crisis – met het zogenaamde 

“European Commission, Green Paper on the Enhancement of the EU Framework for 

                                                                                                                                                         
LANNOO en M. LEVIN, Asset management: achievements and regulatory impediments, Brussel, CEPS, 

2003, 15; R. PROZEN, T. HAMACHER en D. PHILIPS, The fund industry: how your money is managed, Old-

Working, John Wiley & Sons, 2011, 207.  
74

 Zie tevens de 2
e
 preambule bij de AIFM-richtlijn.  

75
 E. FERRAN, The Regulation of Hedge Funds and Private Equity: A Case Study in the Development of the 

EU‟s Regulatory Response to the Financial Crisis, Cambridge, Legal Studies Research Paper Series, 2011, 

22. (http://ssrn.com/abstract=1762119). 
76

 Zie oa. P. ATHANASSIOU, “The AIFM Directive: An Overview of the final rules”, J.I.B.L.R. 2011, V, 238 
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Investment Funds”. Zoals reeds werd aangeduid was in den beginne de toon van de 

Commissie
77

 zeer pro de alternatieve investeringsfondsen sector
78

. Daarna kwam het gekende 

“De Larosière”-rapport dat duidelijk stelde dat nieuwe en meer pan-Europese regulering 

nodig was voor de investeringsfondsen in het algemeen om zo meer unificatie te krijgen in 

deze markt in de EU
79

.  

 Dan volgde, zoals ons allen welbekend, de financiële crisis die o.i. wel een domper 

heeft gelegd op het optimisme dat in den beginne de Commissie in zijn greep had. Het 

resultaat was het voorstel tot AIFM-richtlijn van de Commissie van eind 2009. Het was het 

gevolg  van een aantal jaren onderzoek dat de Commissie zelf had gevoerd naar de omvang 

van de AIF-markt en de noodzaak aan regulering in die markt. Samengevat kan men stellen 

dat dit voorstel geen groot succes was. Langs verschillende kanten tegelijk werd dit voorstel 

(of minstens grote delen ervan) met de grond gelijk gemaakt. Wat volgde was een lange 

periode van politiek heen en weer gesleur tussen de Raad, de Commissie en het Parlement. 

Dit resulteerde uiteindelijk in een compromistekst die verscheen in november 2010. Het was 

een ietwat afgezwakte richtlijn in vergelijking met het voorstel van de Commissie. Niettemin 

bevat deze tekst (die de uiteindelijke versie van de AIFM-richtlijn geworden is) nog steeds 

heelwat controversiële bepalingen (supra). Op 13 mei 2011 publiceerde de Raad de AIFM-

richtlijn officieel (en in de verschillende talen van de lidstaten van de EU).  

 

44. Inwerkingtreding. Met uitzondering van heelwat bepalingen rond derde landen 

moeten de lidstaten de richtlijn in nationaal recht omzetten tegen het jaar 2013. Dit volt uit 

artikel 63(1) AIFM. Daarnaast is het voorzien dat het paspoortregime voor uit derde landen 

afkomstige entiteiten niet voor 2015 ingang zal vinden en ook niet later dan 2018.  

 

§5. NA DE RICHTLIJN… LEVEL 2. DE LAMFALUSSYPROCEDURE. 

45. Lamfalussy procedure. De AIFM-richtlijn werkt, zoals de meeste richtlijnen in de 

wereld van de financiële dienstverlening in de EU, volgens het principe van de Lamfalussy 

                                                 
77

 Die zich voor zijn reguleringsontwerpen liet adviseren door heelwat sectorale spelers.  
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 Zie tevens: E. FERRAN, The Regulation of Hedge Funds and Private Equity: A Case Study in the 

Development of the EU‟s Regulatory Response to the Financial Crisis, Cambridge, Legal Studies Research 

Paper Series, 2011, 7. (http://ssrn.com/abstract=1762119). 
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 THE HIGH LEVEL GROUP ON FINANCIAL SUPERVISION IN THE EU, Report, Brussel, 2009, 26 
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procedure. Volgens dit draaiboek wordt op het eerste niveau een kaderrichtlijn aangenomen
80

. 

Op het tweede niveau worden de verdere details uitgewerkt door uitvoeringsrichtlijnen die 

qua macht worden gedelegeerd aan de Europese Commissie (en tegenwoordig soms ook aan 

andere Europese instellingen zoals de ESMA) die op haar beurt Europese agentschappen zal 

moeten consulteren. Op het derde niveau van regulering zullen de regulatoren van alle 

lidstaten onderling moeten samenwerken om ervoor te zorgen dat de regulering overal correct 

wordt geïmplementeerd
81

. Op dit ogenblik in de tijd werd aan de nodige belangengroepen en 

autoriteiten een vraag gesteld om hun advies te verlenen i.k.v. de niveau twee bepalingen. 

Bijgevolg kunnen wij in deze masterproef geen blijk geven van de inhoud van deze niveau 

twee bepalingen. Ze zijn tot op heden nog niet gekend. Waar het kan zullen we wel trachten 

enige duiding te geven met de beperkte informatie waarover we nu reeds beschikken.  

 

§6. EEN OVERZICHT VAN ENKELE ONDERZOEKSVRAGEN I.K.V. DIT 

WERKSTUK. 

46. Uit al het voorgaande kunnen we reeds enkele onderzoeksvragen oplijsten. Ten eerste 

moeten we nagaan in welke mate het economisch belang van de AIF sector wordt gevrijwaard 

door deze regulering. Dat is erg belangrijk. Zal de soep (die de richtlijn is) zo warm gegeten 

worden als ze wordt opgediend? ATHANASSIOU stelt zich in dezen vier belangrijke 

vragen
82

 die wij hier graag even hernemen: 

1. Zal er een modalisering zijn naar type AIF die het voorwerp uitmaakt van de 

regulering.  

2. Wordt er zo gereguleerd dat de bepalingen en de resultaten uitaarden in vormen van 

protectionisme en verminderingen van investeerderskeuze?  

3. Worden beperkingen op zekere activiteiten
83

 genoeg gemotiveerd en wordt de 

rechtszekerheid genoeg verzekerd?  

4. Of de verplichtingen die aan de AIFMs worden opgelegd wel stroken met een 

realistisch beeld op hoe de industrie functioneert. 
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Uiteraard zijn dit de onderzoeksvragen van een andere auteur. Daarenboven zijn ze in 

het kader van onze masterproef veel te precies en geven ze naar onze mening te weinig een 

globaal beeld van de AIFM-richtlijn op zich. Op dit moment is het AIFM regime een nieuw 

gegeven in ons recht dat eerst en vooral moet worden toegelicht. Dat is voornamelijk onze 

ambitie. Niettemin willen wij heel graag op deze vragen antwoorden en verwijzen we de 

nieuwsgierige lezer reeds naar de laatste pagina‟s van dit werk. 

 

§7. AIFM EN ICBE: EEN KORTE SITUERING. 

47. In dit onderdeel staan we even stil bij het deel van de “fondsenkoek” dat wel al is 

gereguleerd in de EU, de ICBE‟s. We houden dit onderdeel echter kort en zullen, waar nodig 

(en mogelijk), in de afzonderlijke hoofdstukken stilstaan bij het belang van de ICBE-richtlijn 

voor de AIFM-richtlijn.  

 

48. De ICBE-richtlijn voorziet regulering en een pan-Europees paspoortsysteem voor 

ICB‟s (instellingen voor collectieve belegging) die onder het toepassingsgebied van de 

richtlijn vallen. Het gaat om fondsen in transferablesecurities (verhandelbare effecten).  

 

49. Toepassingsgebied. Deze richtlijn is van toepassing op instellingen voor collectieve 

belegging in effecten (ICBE‟s) die op het grondgebied van de lidstaten zijn gevestigd. Het 

gaat echter enkel om ICB‟s die beleggen in verhandelbare effecten en andere instrumenten 

zoals bepaald artikel 50, lid 1 van de ICBE-richtlijn.  

 

50. Private-equityspelers onder de ICBE regulering? Het is duidelijk dat de klassieke 

PE-fondsen weinig gemakkelijk onder de ICBE reguleringen kunnen functioneren
84

.  

 

51. AIFM begint waar ICBE eindigt. Zoals blijkt uit hetgeen we reeds hoger hebben 

onderlijnd, is de AIFM-richtlijn van toepassing op deze ICB‟s die niet onder het 

toepassingsgebied vallen van de ICBE-richtlijn. Daar komen we nog uitgebreid op terug in de 

volgende hoofdstukken.  
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HOOFDSTUK 2. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE AIFM-

RICHTLIJN. 

AFDELING 1: INLEIDING EN SITUERING. 

52. Dit belangrijke hoofdstuk uit onze masterproef zal zeer algemeen het 

toepassingsgebied beschrijven van de AIFM-richtlijn. We doen dit wegens de beperkte ruimte 

enigszins oppervlakkig en gaan niet op elk detail van de regulering.  

Onze voornaamste doelstelling is de lezer een duidelijk beeld te geven van welke spelers 

zullen moeten voldoen aan de AIFM-richtlijn alsook duidelijk aantonen waarom de Private-

equityspelers onder het toepassingsgebied vallen. Tenslotte gaan we nog in op de bijzondere 

positie van de holdingvennootschappen.  

 

AFDELING 2: ALGMEEN TOEPASSINGSGEBIED: EEN ANALYSE 

§1. TOEPASSINGSGEBIED RATIO TEMPORIS 

53. De richtlijn moet tegen 2013 omgezet worden in nationaal recht. Daarnaast gaan de 

regels inzake entiteiten uit derde landen (infra) slechts van kracht met ingang van 2 jaar na de 

inwerkingtreding van de richtlijn (op dit moment is dit dus voorzien voor 2015). Zie ook rnr. 

44. 

§2. TOEPASSINGSGEBIED RATIONE LOCI 

54. Simpelweg gezegd is de AIFM-richtlijn van toepassing binnen de EU (eigenlijk de 

EER). De richtlijn is van toepassing vanaf het moment dat er een „connectie‟ is met de EU. 

Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een AIFM buiten de EU zijn vennootschapszetel 

heeft en AIFs beheert (of verhandelt) binnen de EU.  
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§3. TOEPASSINGSGEBIED RATIONE PERSONAE 

55. Zoals we reeds hoger benadrukten is deze richtlijn van toepassing op de beheerders 

van alternatieve investeringsfondsen (AIFM (ABI-beheerder)). Dit volgt uit artikel 2 AIFM. 

De AIFs zijn daarentegen niet het rechtstreekse onderwerp van de AIFM-richtlijn (supra). De 

richtlijn is van toepassing op alle AIFMs van het Europese type
85

. De richtlijn zal ook van 

toepassing zijn op AIFMs die niet van het Europese type zijn
86

 wanneer zij: 

a. AIFs beheren van het EU-type
87

. 

b. AIFs van welke type ook verhandelen in de EU
88

.  

 

A. AIFM: BEHEERDERS VAN ALTERNATIEVE INVESTERINGSFONDSEN. EEN 

BEGRIPSOMSCHRIJVING. 

56. Een belangrijke stap in het ontrafelen van het personeel toepassingsgebied van de 

AIFM-richtlijn is het definiëren van de term AIFM. Het is de beheerder van een AIF. We 

moeten dus in twee stappen werken en ons twee vragen stellen: Wat is een AIF (1.) en wie is 

een beheerder van een AIF (2.)? 

 

1. Definiëring van de term AIF. 

57. Voor een analyse van dit begrip grijpen we terug naar artikel 4, 1, a) AIFM. Deze 

houdt het volgende in: 

 

a) "AIFs": instellingen voor collectieve belegging, met inbegrip van 

beleggingscompartimenten
89

 daarvan, die: 

i) bij een reeks beleggers kapitaal ophalen om dit overeenkomstig een bepaald 

beleggingsbeleid in het belang van deze beleggers te beleggen; en 

ii) niet vergunningsplichtig zijn uit hoofde van artikel 5 van Richtlijn 2009/65/EG; 

 

                                                 
85

 Zie artikel 2, 1, a) AIFM. We zullen later zien dat AIFMs van het EU-type deze zijn hun statutaire zetel 
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58. Een AIF is dus een instelling voor collectieve belegging, dat bij beleggerskapitaal 

ophaalt om het te beleggen in het belang van de beleggers volgens een bepaald 

beleggingsbeleid. En dit voor zover het niet moet worden vergund onder het ICBE regime. 

We bespreken de verschillende elementen hieronder. 

 

1.1. Instelling voor collectieve belegging 

59. Een definitie van deze term vinden we niet terug in de AIFM-richtlijn. Noch vinden 

we er één terug onder algemeen Europees Recht. Teruggrijpen naar de ICBE richtlijn, die de 

meest gekende „omschrijving
90

 van dit begrip geeft, is dan ook een mogelijkheid, maar biedt 

geen volledige voldoening. Ingevolge artikel 1 ICBE zijn ICB‟s instellingen die als exclusief 

doel hebben het collectief beleggen in effecten. Dit met inhuldiging van het principe van de 

risicospreiding
91

. Wat betreft de AIFM richtlijn weten we dat zij zal spelen op alle “ICB‟s” 

die niet onder de ICBE richtlijn vergund zullen moeten zijn. Het zullen dan ICB‟s zijn die  

niet gaan beleggen in effecten of andere onder de ICBE vallende financiële instrumenten, 

maar wel in alternatieve vormen van belegging. Het ICB begrip is o.i. dan ook erg breed. Als 

men daarenboven artikel 2, 2 AIFM erbij neemt, dan krijgt de definitie van ICB (en vooral 

deze van AIF) een wel erg brede definiëring: De rechtsvorm is onbelangrijk (infra).  

Een andere interpretatie van wat een ICB is vertrekt niet vanuit de ICBE richtlijn, 

maar wel uit de AIFM-richtlijn zelf. Dit is zo in de veronderstelling dat de AIFM-richtlijn los 

zou moeten kunnen geïnterpreteerd worden van de ICBE-richtlijn
92

. We zien dan dat de 

AIFM-richtlijn, voor het eerst, een poging tot Europeesrechtelijke definitie geeft van een ICB. 

Aan artikel 4, 1, a) werd immers een (i) toegevoegd. Het definieert een ICB als een instelling 

die “bij een reeks beleggers kapitaal ophalen om dit overeenkomstig een bepaald 

                                                 
90

 Het gaat niet echt om een definiëring gezien de term ICB niet wordt gedefinieerd noch verklaard in de ICBE 

richtlijn. Zie tevens ook FINANCIAL MARKETS LAW COMMITTEE,Analysis of certain core areas of the 

Alternative Investment Funds Managers Directivewhich are capable of giving rise to significant legal 

uncertainty, London, Bank of England, 2010, 8. (http://www.fmlc.org/papers/Issue145Report.pdf). Een 

groot verschil met ICBE is oa. dat in de AIFM-richtlijn het onbelangrijk is of een fonds nu open dan wel 

closed-ended is.  
91

 Een element dat niet aanwezig is in de laatste versie van de AIFM-richtlijn. In de oorspronkelijke versies 

was dit concept wel aanwezig. Het is er uit gehaald. Bijgevolg kunnen we stellen dat binnen de AIFM-

richtlijn, het spreiden van risico‟s tijdens het beleggen van de collectiviteit aan middelen niet verplicht is. 

Zie tevens ALLEN & OVERY Briefing Paper No. 2 Scope (AIF) on the Alternative Investment Fund 

Managers Directive, 1, (http://www.allenovery.com/AOWeb/binaries/60303.PDF). 
92

 Naar onze mening zullen in de toekomst beide stellingen verdedigd worden naar onze mening; een 

interpretatie a.d.h.v. de ICBE-richtlijn en één o.g.v. de AIFM-richtlijn. Niettemin durven wij stellen dat er 

argumenten zijn om te zeggen dat de AIFM-richtlijn de interpretatievoorrang moet krijgen aangezien zij de 

meer generieke wetgeving is.  

http://www.fmlc.org/papers/Issue145Report.pdf
http://www.allenovery.com/AOWeb/binaries/60303.PDF
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beleggingsbeleid in het belang van deze beleggers te beleggen”
93

. Dit komt overeen met wat 

men algemeen reeds verstaat onder een ICB. Één instelling, met één beleggingsstrategie in het 

belang van 2 of meer beleggers. Dit impliceert wel dat men zich voor interpretatievragen zou 

moeten distantiëren van de ICBE richtlijn. 

 

1.2. Beleggen in het belang van de beleggers 

60. Dit onderscheidt naar onze mening het beleggingsfonds van elke andere vennootschap. 

Niet het vennootschapsbelang staat voorop, wel het belang van de houders van rechten van 

deelneming... Eén enkele investeerder zal niet volstaan om te spreken over een collectief 

investeringsfonds. Bijgevolg kunnen reeds grote vragen worden gesteld bij de vraag of 

Sovereign Wealth Funds werkelijk onder het toepassingsgebied zouden vallen. Zoals we 

hoger zagen is de enige investeerder vaak de staat. In zulke gevallen hebben we niet te maken 

met een pluraliteit van beleggers
94

.  

 

61. Commerciële activiteit is beleggen. Anderzijds is het zo dat AIFs ook moet beleggen. 

Dat is niet eender welke commerciële activiteit. Naar onze mening moet men de term 

beleggen een bepaalde betekenis geven. In de AIFM-richtlijn wordt de term beleggen niet 

gedefinieerd. Het is echter duidelijk dat beleggen verschilt van ondernemen. Het is enger dan 

ondernemen. Beleggen is ook verschillend van sparen. Het is een bepaald vermogen zo 

beheren dat men, zonder commerciële activiteit (in de enge zin van het woord) te 

ontwikkelen, er potentiële vruchten kan van plukken. Dit gaat dan gepaard met meer risico 

dan het plaatsen van gelden op een termijnrekening met een vast rendement.  

 

1.3. Volgens een bepaald beleggingsbeleid 

62. Het is ook op dit punt dat de verschillen met de ICBE richtlijn erg duidelijk worden. 

Een specifiek beleggingsbeleid is geen vereiste om een ICBE te definiëren. Het zal er altijd 

wel zijn, en zal deel moeten uitmaken van elke ICBE. Wat betreft de AIFM-richtlijn is het 

beleggingsbeleid een belangrijk element van de definitie. (En i.k.v. de wens om alle niet 

                                                 
93

 Artikel 4, 1, b) AIFM. Zie eveneens: ALLEN & OVERY Briefing Paper No. 2 Scope (AIF) on the Alternative 

Investment Fund Managers Directive, 1, (http://www.allenovery.com/AOWeb/binaries/60303.PDF).  
94

 Een contra-redenering bestaat er in te stellen dat SWF‟s worden gefinancierd door afzonderlijke bijdragen 

van afzonderlijke overheidsinstellingen. In dat geval zijn er inderdaad verschillende juridische 

investeerders. In de feiten is het nog steeds één enkele investering afkomstig van dezelfde schatkist. 

http://www.allenovery.com/AOWeb/binaries/60303.PDF
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ICBE-entiteiten te vangen in het toepassingsgebied zal een AIFM beleggingsbeleid ook 

impliceren dat het alternatief is t.a.v. deze van ICBE‟s.) 

 

1.4.  Hetwelk niet vergund moet worden onder ICBE richtlijn 

63. Het is duidelijk de bedoeling van de Europese regelgever om (alle) entiteiten die niet 

onder de ICBE (ICBE) richtlijn vallen te vangen in het toepassingsgebied van de AIFM-

richtlijn. Dit blijkt duidelijk uit de derde overweging bij de AIFM-richtlijn. Een belangrijke 

interpretatievraag die we ons daarbij kunnen stellen is wat hier werkelijk mee wordt bedoeld. 

Wil dit zeggen dat enkel ICB‟s die in zaken investeren die niet onder het toepassingsgebied 

vallen van de ICBE-richtlijn onder de AIFM-richtlijn zullen vallen? Of wil dit zeggen dat ook 

de ICB‟s die in effecten investeren (en dus normaal onder het toepassingsgebied zouden 

vallen van de ICBE-richtlijn) maar om een andere reden toch niet onder het toepassingsgebied 

vallen van de ICBE-richtlijn onder het toepassingsgebied van de AIFM-richtlijn zouden 

vallen? Wij zijn de tweede stelling genegen omdat het natuurlijk maar al te gemakkelijk zou 

zijn door de mazen van het ICBE en het AIFM net te vallen op die manier. Deze interpretatie 

zal tevens impliceren dat alle ICB‟s van het Belgische type die niet van het EU-type zijn 

(M.a.w. deze die onder de ICB-wet vallen en niet onder de ICBE-richtlijn) sowieso onder de 

AIFM-richtlijn zullen vallen. Dit alles impliceert o.i. ook dat de AIFM-richtlijn de generieke 

bepaling zal worden en de ICBE-richtlijn de specifieke. Dit punt gaan we echter niet verder 

ontwikkelen.  

 

2. Wie is een beheerder van AIFs? 

64. Nu we weten wat een AIF is, kunnen we achterhalen wat een AIFM is. Een eerste 

aanknopingspunt vinden we terug in artikel 4, 1, b) AIFM. We hernemen ze hieronder: 

 

AIFM: …rechtspersonen waarvan de normale werkzaamheden bestaan in het beheren 

van een of meerdere abi's. 

 

65. Een eerste moeilijkheid vinden we in het feit dat er geen definiëring is voor de term 

“normale werkzaamheid”. We willen onderlijnen dat dit minstens verder gaat dan een 

alleenstaande of toevallige dienstverlening. Anderzijds mag dit niet zo geïnterpreteerd worden 

dat het beheren van AIFs de enige activiteit zou zijn van AIFMs. Er zal dus enige 
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bestendigheid van de activiteit moeten zijn, zonder dat de toepassing van deze bepalingen een 

al te verregaande draagwijdte krijgen. Daarnaast wordt het toepassingsgebied van AIFMs 

beperkt door het feit dat het enkel mag gaan om rechtspersonen
95

. Tenslotte merken we op dat 

het eveneens niet van belang is of de AIF er één is van het EU type is of niet, opdat men de 

kwalificatie als AIFM zou moeten verkrijgen. Dit volgt impliciet uit artikel 2, 1, b) en c).  

Deze definitie moet bovendien gecombineerd worden met een tweede definitie uit 

artikel 4. Het gaat om de definitie van beheren an sich. We hernemen de tekst van artikel 4, 1, 

w) hieronder: 

 

…het verrichten van ten minste de in punt 1, onder a) of b), van bijlage I bedoelde 

beleggingsdiensten voor een of meer [AIFs]  [Dewelke kunnen worden teruggevonden 

in bijlage 1 bij deze masterproef] 

 

 Wanneer we dan kijken naar deze bijlage, dan zien we dat een beheerder van AIFs, om 

als zo‟n beheerder te worden gekwalificeerd, cumulatief
96

 de twee volgende diensten moet 

verlenen: 

 Diensten van portefeuillebeheer en 

 Diensten van risicobeheer.  

 

66. Portefeuillebeheer. Onder het vierde artikel van de AIFM-richtlijn zien we geen 

definiëring van de term portefeuillebeheer. Niettemin kan men, weliswaar op een zeer 

omslachtige wijze, toch in de richtlijn zelf vinden wat wordt verstaan onder deze term. We 

verwijzen hiervoor naar artikel 6, 4, a) AIFM
97

: 

 

…het, op grond van een door de belegger gegeven opdracht, per cliënt en op 

discretionaire basis beheren van beleggingsportefeuilles, met inbegrip van die van 

pensioenfondsen of instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening in de zin van artikel 

19, lid 1, van Richtlijn 2003/41/EG; 

 

                                                 
95

 In het kader van de AIFM-richtlijn kunnen AIFs zowel intern als extern beheerd worden. We komen hier 

even op terug in hoofdstuk 5 over de kapitaalsvereisten.  
96

 Dit is een vergunningsvoorwaarde. We verwijzen eveneens naar de 21
e
 overweging bij de AIFM-richtlijn.  

97
 Wij houden deze stelling aan ingevolge de verschillende verwijzingen in de AIFM-richtlijn zelf naar artikel 

6, 4, a) als zijnde een definitie van portefeuillebeheer. Zie bv. Artikel 12, 2 AIFM.  
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67. Dit is zonder twijfel heel vreemd. Deze definitie verschilt heel erg veel van wat men 

verstaat onder collectief beheer. Anderzijds mag men zich niet laten misleiden door deze 

definitie. De cliënt van de AIFM is de AIF. Bijgevolg is het correct te stellen dat AIFMs die 

AIFs beheren en de middelen ervan gebruiken om te beleggen als het ware aan 

portefeuillebeheer doen.  

 

3. Uitsluitingen uit het toepassingsgebeid. 

68. We vinden uitsluitingen langs de kant van entiteiten die nooit onder het 

toepassingsgebied van de AIFM-richtlijn kunnen vallen en uitgesloten activiteiten.  

 

69. Uitgesloten entiteiten. Ten eerste worden de holdings uitgesloten. We komen daar in 

afdeling 4 uitgebreid op terug. Ten tweede bestaat er een niet onbelangrijke uitsluiting voor 

instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening die vallen onder Richtlijn 2003/41/EG
98

. 

Eveneens uitgesloten zijn de nationale centrale banken
99

 alsook nationale, regionale en lokale 

overheden en organen of andere instellingen die fondsen ter ondersteuning van 

socialezekerheids- en pensioenstelsels beheren
100

alsook werknemerswinstdelings- of 

werknemersspaarplannen
101

. 

 Daarenboven zien we nog twee interessante uitsluitingen die wat meer aandacht 

verdienen. Ten eerst worden uitgesloten: de voor een bijzonder doel opgerichte securitisatie-

entiteiten
102

. Effectiseringsvehikels worden dus uit het toepassingsgebied gehaald van de 

AIFM-richtlijn (ze zullen dus niet aanzien worden als AIF). Dit is, ondanks dat wij dit 

toejuichen, zeer vreemd in de systematiek van de AIFM-richtlijn. Ook deze vehikels poolen 

gelden van investeerders die dan worden geïnvesteerd in vaak complexe schuldstructuren. 

Ten tweede zien we een expliciete uitsluiting voor Joint Ventures
103

. Wat een joint venture is 

wordt echter niet gedefinieerd door de AIFM-richtlijn wat op zich een vorm van onzekerheid 

met zich meebrengt.  

 

                                                 
98

 Zie artikel 2, 2, b) AIFM.  
99

 Zie artikel 2, 2, d) AIFM. Alsook andere, supranationale financiële instellingen. We verwijzen naar artikel 

2, 2, c) AIFM.  
100

 Zie artikel 2, 2, e) AIFM. 
101

 Zie artikel 2, 2, f) AIFM. 
102

 Zie artikel 2, 2, g) AIFM. 
103

 Zie de 8
e
 overweging bij de AIFM-richtlijn.  
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70. Uitgesloten activiteiten. Een eerste uitgesloten activiteit is het beheer door AIFMs 

van AIFs die louter in groepsvennootschappen investeren
104

. Deze uitsluiting is wel erg 

belangrijk in groepsconstructies waarbij één groepsvennootschap optreedt als een “interne 

bank” of “interne schatkist”. Deze zullen, o.i., kunnen genieten van deze uitsluiting. 

Familievennootschappen (en holdings) die enkel eigen middelen aanwenden om investeringen 

te doen
105

 worden ook uitgesloten. De richtlijn is tenslotte niet van toepassing op 

verzekeringsovereenkomsten
106

.  

 

4. Conclusie. 

71. Een eerste conclusie is dat de term AIFM heel erg breed gedefinieerd is. Wat echter 

niet wordt omschreven is waarin er moet worden belegd. Hoe ver mag men dit rekken? 

M.a.w. zijn er „beleggingen‟ denkbaar die niet onder het toepassingsgebied van de AIFM-

richtlijn zouden vallen? De enige aanknoping die we hebben is de afstand die er wordt 

gecreëerd met de ICBE-richtlijn. Zoals we reeds benadrukten wil dit zeggen dat door AIFs 

geïnvesteerd zal worden in dezelfde of andere zaken dan waar de ICBE‟s in mogen 

investeren ingevolge de ICBE-richtlijn
107

 en die niet onder het toepassingsgebied vallen van 

de ICBE-richtlijn. We zien dat de ICBE-richtlijn een beperkt aantal beleggingen aanvaardt. 

Moeten we er dan van uit gaan dat de AIFM-richtlijn het begrip beleggingen onbeperkt wil 

invullen? Er zijn terzake weinig aanknopingspunten terug te vinden in de AIFM–richtlijn zelf. 

Moeten we dit enkel beperken tot financiële instrumenten
108

. Of moeten we het interpreteren 

als beleggen in eender wat dat als belegging kan dienen? Gezien er geen aanknoping te vinden 

is in de richtlijn zelf moet men er o.i. van uit gaan dat waarin men belegd een vrij breed 

begrip is. Onze stelling is dan ook dat zolang in „iets‟ kan belegd worden, en dat die belegging 

niet onder auspiciën van de ICBE-richtlijn zou vallen
109

 zij onder het toepassingsgebied van 

de AIFM-richtlijn zal vallen
110

. Er is o.i. geen enkele aanwijzing dat men de reikwijdte van de 

AIFM-richtlijn moet gaan beperken naar het type beleggingen. Daarnaast is het niet zo dat de 

uitsluitingen van het toepassingsgebied (dewelke hierboven werden besproken) van dien aard 

                                                 
104

 Zie artikel 3, 1 AIFM. We gaan hier echter niet verder op in.  
105

 Zie de 7
e
 overweging bij de AIFM-richtlijn. 

106
 Zie de 8

e
 overweging bij de AIFM-richtlijn. D.w.z. dat een Tak-23 product niet onder de toepassing van de 

AIFM-richtlijn zal vallen. 
107

 Zie artikel 1, 2, a. ICBE-richtlijn: “het doel is de collectieve belegging in effecten of in andere in artikel 50, 

lid 1, bedoelde liquide financiële activa”.  
108

 In de zin van de MiFID reglementering welteverstaan.  
109

 Voor zover de andere toepassingsvoorwaarden van de ICBE-richtlijn vervuld zijn uiteraard.  
110

 Voor zover aan alle andere toepassingsvoorwaarden van de AIFM-richtlijn is voldaan. Het collectief 

beleggen is daarin de belangrijkste. We verwijzen naar de uiteenzetting hieronder.  
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zijn dat zij een indicatie geven naar het type beleggingen dat over het algemeen niet onder 

deze richtlijn vallen. De uitsluiting van de verzekeringsovereenkomsten an sich verandert 

daar weinig aan. Verzekeringsovereenkomsten zullen nooit als AIF of AIFM kunnen worden 

gekwalificeerd. Dit wil echter niet zeggen dat het investeren in verzekeringsproducten op 

collectieve wijze niet beleggen is. Niettemin kan men dit in tegengestelde zin ook 

argumenteren. Vandaar dat de conclusie moet zijn dat verzekeringsproducten nog ergens 

zweven tussen onder het toepassingsgebied vallend of niet. Hetzelfde geldt wat ons betreft 

voor de effectiseringsvehikels. Zij worden uitgesloten uit het toepassingsgebied. Dit wil 

zeggen dat zij geen AIFs zijn in de zin van de richtlijn. Dit wil o.i. echter niet zeggen dat een 

ICB die investeert in effecten uitgegeven door effectiseringsvehikels geen AIF is. Het is en 

blijft een alternatieve vorm van belegging
111

. Het laatste argument dat we willen aanwenden 

om de erg brede reikwijdte van de AIFM-richtlijn te onderlijnen wat betreft de term beleggen, 

is de 3
e
 overweging bij de richtlijn:  

 

Met het oog op een breed, gemeenschappelijk toezicht moet een kader worden vastgesteld 

waarmee deze risico's op basis van de uiteenlopende beleggingsstrategieën en - technieken 

van abi-beheerders kunnen worden aangepakt. Daarom moet de onderhavige richtlijn van 

toepassing zijn op alle [AIFM] die het beheer verrichten van alle types van instellingen die 

niet onder [ICBE-richtlijn] vallen. 

 

 

72. De conclusie is dan ook dat het personeel toepassingsgebied erg breed is. Breed in die 

zin dat ook entiteiten eronder zullen kunnen vallen die geen fondsen per se zijn. Deze 

gedachte wordt, o.i., nog versterkt door hetgeen we kunnen lezen in artikel 2, 2, b) en c) 

AIFM. Daar wordt duidelijk gesteld dat er abstractie wordt gemaakt van de juridische 

structuur van het investeringsvehikel. Angelsaksische trusts zouden bijvoorbeeld wel eens 

onder het toepassingsgebied kunnen vallen
112

. We verwijzen naar rnr. 16 waaruit blijkt dat het 

toepassingsgebied reeds veel breder is dan wat we ons hadden vooropgesteld.  

 

73. Algemene conclusie. Onze algemene conclusie is dan ook dat de richtlijn op 

personeel gebied van toepassing zal zijn wanneer men te maken heeft met een 

                                                 
111

 De 81e overweging in fine onderlijnt ons standpunt impliciet.  
112

 ALLEN & OVERY Briefing Paper No. 2 Scope (AIF) on the Alternative Investment Fund Managers 

Directive, 4, (http://www.allenovery.com/AOWeb/binaries/60303.PDF). 

http://www.allenovery.com/AOWeb/binaries/60303.PDF
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rechtspersoondie minstens diensten van portefeuillebeheer en risicobeheer levert aan een 

entiteit die, ongeacht de juridische structuur, gelden ophaalt bij investeerders en deze 

collectief gaat beleggen in beleggingen andere dan deze bedoeld door de ICBE-richtlijn. Deze 

collectieve beleggingsactiviteit is de normale werkzaamheid van deze instelling.  

 

PRIVATE EQUITY EN HET TOEPASSINGSGEBIED. 

74. Wat betreft Private-equityspelers mag reeds één zaak duidelijk zijn: M.b.t. de AIFM-

richtlijn zullen AIFs enkel onder het toepassingsgebied vallen wanneer zij een pluraliteit aan 

investeerders hebben. Bijgevolg zal een BIDCO
113

, wanneer zij slechts één aandeelhouder 

heeft (nl. het PE-Fonds), zelf geen AIF zijn in de zin van de richtlijn en zal zij eveneens niet 

onder het toepassingsgebied vallen
114

.  

 Anderzijds zullen de echte PE-fondsen onder het toepassingsgebied vallen van de 

AIFM-richtlijn. Bijgevolg zullen de beheerders ervan (AIFMs) gereguleerd worden onder de 

AIFM-richtlijn. Ten eerste zijn er genoeg expliciete verwijzingen in de richtlijn zelf die 

stellen dat ze van toepassing is op Private-equityspelers (en vooral de beheerders ervan)
115

. 

Daarnaast bestaat er weinig twijfel over het feit dat de PE-fondsen geld ophalen bij 

verschillende investeerders
116

 met de bedoeling deze dan te investeren in vaak niet-genoteerde 

ondernemingen (supra), en dit op een collectieve manier.  

 

ANDERE AIFMS EN HET TOEPASSINGSGEBIED. 

75. Hiervoor verwijzen we naar de uiteenzettingen die we hoger deden. We vatten hier 

echter schematisch samen welke beheerders van AIFs onder de AIFM-richtlijn zullen kunnen 

vallen: 

 

                                                 
113

 We verwijzen ten eerste naar de figuur uit afdeling 3 van het eerste hoofdstuk dat de klassieke private 

equity structuur illustreert. De BIDCO is het acquisitievehikel. De vennootschap die werkelijk de 

participatie zal aankopen in de doelvennootschap. Heel vaak is deze verschillend van het Private Equity 

fonds waar de investeerders zich in bevinden. Zie oa. G. YATES en M. HINCHLIFFE, A practical guide to 

Private Equity transactions, New York, Cambridge University Press, 2010, 54. Dit zal des te meer het 

geval zijn wanneer er structurele achterstelling is van schuldeisers. 
114

 ALLEN & OVERY Briefing Paper No. 2 Scope (AIF) on the Alternative Investment Fund Managers 

Directive, 4, (http://www.allenovery.com/AOWeb/binaries/60303.PDF). 
115

 Zie o.m.: overwegingen 8, 34 en 78 bij de AIFM-richtlijn, alsook artikel 69 van de AIFM-richtlijn die er, 

voor wat betreft de evaluatie van de AIFM-richtlijn ex post, ervan uit gaat dat Private-equityspelers onder 

het toepassingsgebied vallen. Dergelijke verwijzingen bestaan tevens ook voor Venture Capital spelers. 
116

 Zie voor een uitgebreide analyse: M. SOUNDY, T. SPANGLER en A. HAMPTON, A practitioners guide to 

private equity, Old Woking, City & Financial publishing, 2010, 103 ev. 

http://www.allenovery.com/AOWeb/binaries/60303.PDF
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Type fonds onder 

beheer 

Valt onder het toepassingsgebied?  

PE-Fondsen JA 

Hedge Funds JA 

SWFs AFHANKELIJK VAN HET GEVAL, MAAR ALGEMEEN: 

NEEN 

ETFs JA 

Venture Capital Funds JA 

Vastgoedbevaks JA 

Effectiserings-SPV‟s NEEN 

Pensioenfondsen instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening die vallen onder 

Richtlijn 2003/41/EG NIET. Andere pensioenfondsen WEL.  

 

 Daarnaast zijn er nog een hele resem aan vennootschappen, instellingen, fianciële 

prodcuten (bv. CDOs), gestructureerde producten (on-balance sheet bank/investment firm 

issuance), alsook bepaalde types overeenkomsten die onder het toepassingsgebied zouden 

kunnen vallen. Deze allen bespreken zou ons veel te ver leiden in een thesis met als rode 

draad de relatie tussen de AIFM-richtlijn en de Private-equityspelers. We verwijzen niettemin 

naar het overzicht dat wordt gegeven door het internationaal advocatenkantoor Allen & 

Overy
117

. 

 

IMPACT OP HET BELGISCH FONDSENLANDSCHAP. 

76. Zoals hoger reeds werd onderlijnd zal de AIFM-richtlijn actief zijn op alle vlakken 

waar de ICBE-richtlijn niet actief is. Voor België betekent dit dat alle ICB‟s die onder de 

ICB-wet
118

 vallen, maar niet onder de ICBE-richtlijn vallen en dus geen ICB‟s van het EU-

type zijn, onder de toepassing zullen vallen van de AIFM-richtlijn. Dit wil vooreerst zeggen 

dat wij van mening zijn dat het gros van de omzetting van de AIFM-richtlijn zal gebeuren in 

het kader van een herziening van de ICB-wet. Daarnaast wil dit ook zeggen dat wetgeving 

rond ICB‟s in schuldvorderingen
119

, ICB‟s in niet genoteerde vennootschappen
120

 (!) alsook 

                                                 
117

 ALLEN & OVERY Briefing Paper No. 2 Scope (AIF) on the Alternative Investment Fund Managers 

Directive, 2 ev. (http://www.allenovery.com/AOWeb/binaries/60303.PDF). 
118

 WET VAN 20 JULI 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. 
119

 Zie oa. het KB 15 van september 2006. 
120

 Zie oa. het KB van 18 april 1997 op de privaks en de prifondsen. Zie tevens het KB van 23 mei 2007 op de 

private privaks.  

http://www.allenovery.com/AOWeb/binaries/60303.PDF
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de wetgeving rond de vastgoedbevaks
121

 zullen moeten worden aangepast aan de AIFM-

richtlijn.  

 

§4. TOEPASSINGSGEBIED RATIONE MATERIAE 

77. Ingevolge artikel 1 AIFM kan men het materieel toepassingsgebied als volgt 

samenvatten: “regels … voor de vergunningverlening aan, de dagelijkse bedrijfsuitoefening 

door en de transparantie van beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen [AIFMs]  

die alternatieve beleggingsinstellingen in de Unie beheren en/of verhandelen”. Daarbij komt 

nog het gebruik van hefboomfinanciering, het managementremuneratiebeleid, de bewaarders 

en de waardering inzake AIFs. De sleutel daarentegen bevindt zich wel in het feit dat de 

richtlijn enkel de beheerders van AIFs wil reguleren, en niet de AIFs zelf.  

 

AFDELING 3. TOEPASSINGSGEBIED: ENKELE BIJZONDERHEDEN 

§1. THE THRESHHOLD EXEMPTION. 

78. Het gaat er in dezen om dat wanneer bepaalde grenzen niet worden overschreden, 

bepaalde entiteiten onder een lichter AIFM-regime zullen worden geplaatst.  

 

79. Er is een afwijkend regime van toepassing op AIFMs in twee gevallen
122

: 

 Ten eerste: wanneer de AIFs die de AIFM, rechtstreeks of middels een onderneming 

waarmee de AIFM via gemeenschappelijke bedrijfsvoering of gemeenschappelijke 

zeggenschapsuitoefening of door een substantiële rechtstreekse of middellijke 

deelneming verbonden is, beheert een activawaarde hebben van minder dan 100 

miljoen EURO (inclusief activa verworven met hefboomfinanciering). 

 Ten tweede: Wanneer in dezelfde situatie de activawaarde de 500 miljoen EURO 

niet ten boven gaat middels aan twee voorwaarden wordt voldaan: 

                                                 
121

 Zie het KB van 10 april 1995.  
122

 Zie artikel 3, 2 AIFM.  
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o De AIFs gebruiken geen hefboomfinanciering voor de financiering van hun 

beleggingen. (Dit moet trouwens het geval zijn voor elke AIF die de AIFM 

beheert om onder deze uitzondering te vallen). 

o Het gaat om AIFs waarin gedurende een periode van vijf jaar vanaf de 

datum van de oorspronkelijke belegging in geen terugbetalingsrechten 

kunnen worden uitgeoefend. (Dit moet trouwens het geval zijn voor elke AIF 

die de AIFM beheert om onder deze uitzondering te vallen). 

 

80. Wanneer een AIFM aan de vorige voorwaarden voldoet dan worden diens 

verplichtingen onder het AIFM regime verminderd tot de volgende zaken
123

: 

 

…notificatie bij de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst 

…de door de AIFM beheerde AIFs identificeren tegenover de bevoegde autoriteiten van 

de lidstaat van herkomst 

… informatie verschaffen over de beleggingsstrategieën van de door AIFMs beheerde 

AIFs aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst  

…de bevoegde autoriteiten van hun lidstaat van herkomst regelmatig informatie 

verstrekken over de voornaamste instrumenten waarin zij handelen en over de 

voornaamste risicoposities en belangrijkste concentraties van de door hen beheerde 

AIFs, opdat de bevoegde autoriteiten doeltreffend kunnen toezien op systeemrisico's 

 

81. Dit is trouwens een element dat niet aan maximale harmonisatie is onderworpen. De 

lidstaten kunnen in dezen verder gaan dan wat de EU voorschrijft in de AIFM-richtlijn. Dit 

kan ingevolge artikel 3, 3 AIFM. Tenslotte bestaat er voor de AIFMs die onder de light-

regimes vallen een opt-in mogelijkheid. Zie artikel 3, 4 AIFM. AIFMs die onder dergelijke 

light-regimes vallen zullen geen rechten kunnen putten uit de richtlijn. Zij zouden bijgevolg, 

zonder de opt-in-optie, nooit een verhandelingspaspoort kunnen verkrijgen. 

 

                                                 
123

 Zie artikel 3, 3 AIFM.  
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§2. HET VRAAGSTUK VAN DE HOLDINGVENNOOTSCHAPPEN. 

A. INLEIDING. 

82. Een bijzondere vraag die men zich kan stellen in het kader van het toepassingsgebied 

van de AIFM-richtlijn is of de zogenaamde holdingvennootschappen eronder vallen. In de 

praktijk hebben we het over de GBL‟s en Sofina‟s van deze wereld. Zullen dergelijke 

vennootschappen die, „beroepsmatig‟, participaties aanhouden in andere vennootschappen 

ook onder onderworpen worden aan de AIFM-richtlijn? 

 

B. HOLDINGVENNOOTSCHAPPEN… EEN SITUERING. 

1. Een algemene situering. 

83. Een eerste vraag die we ons moeten stellen is wat er nu onder het begrip 

holdingvennootschap valt. We maken hierbij een onderscheid tussen een algemeen begrip en 

de definitie van holdingvennootschap in de AIFM-richtlijn.  

 

84. Brede opvatting. In een brede en economische opvatting verstaat men onder een 

holding: 

Een organisme met zelfstandige rechtspersoonlijkheid, dat door middel van 

deelgenootschappen die het heeft in vennootschappen met gelijkaardige of 

aanvullende bedrijvigheid, de activiteit van die vennootschappen tracht te leiden, te 

controleren, samen te ordenen en te rationaliseren
124

.  

  

Het gaat dus, in de meest brede zin, om deze vennootschappen die participaties 

aanhouden in dochtervennootschappen
125

. Zoals we uit het voorgaande kunnen afleiden 

bestaat het belangrijkste doel erin aandelenparticipaties te beheren. Naargelang het geval gaan 

holdingvennootschappen ook actief de participaties die ze hebben besturen. Dit toont al een 

verschil aan dat van belang kan zijn op het vlak van de AIFM-richtlijn.  

 

                                                 
124

 Antwerpen, 02 maart 2004 

(http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&id=c997b853-1310-423c-9643-

19686f17edf0#).   
125

 P. OP DE BEECK, en D. BELLEN, “De Belgische dividendregeling in een internationale omgeving – deel 2”, 

T.F.R 1996, p. 236. 

http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&id=c997b853-1310-423c-9643-19686f17edf0
http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&id=c997b853-1310-423c-9643-19686f17edf0
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85. Enge opvatting. We onderlijnen dat er vele soorten holdings bestaan. Financiële 

holdings, beheersholdings, edm. In de enge definitie van het woord holdingvennootschap 

verstaan wij deze holdingvennootschap die louter participaties aanhouden en niets meer doen 

dan dat
126

.  

 

86. Conclusie. Zoals uit de voorgaande randnummers blijkt, kan men een onderscheid 

maken tussen het begrip holding in de enge zin waarbij een holdingvennootschap louter 

participaties bezit. In de brede zin gaat het dan om de holdingvennootschap die haar 

participaties aanwendt om een bepaald eigen maatschappelijk doel waar te maken.  

 

2. Holdingvennootschappen volgens de AIFM-richtlijn. 

87. In dit onderdeel staan we stil bij wat men verstaat onder holdingvennootschappen 

onder de AIFM-richtlijn en proberen we de relevante punten van verschil aan te duiden met 

wat we algemeen onder verstaan.  

 

88. Definitie. Onder de huidige tekst definieert men een holding alsvolgt
127

: 

 

  

Het gaat dus algemeen om een vennootschap die participaties aanhoudt in één of meer 

vennootschappen. In deze hypothese spreken we trouwens van de holdingvennootschap als 

collectief fonds, als AIF dus, en niet als beheerder. Het commercieel doel van deze 

vennootschap is het aanwenden van deze participaties om in de dochtervennootschappen een 

                                                 
126

 Zie oa., maar niet exhaustief: Europees Hof Van Justitie, C-60/90, 30 januari 1990 (http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61990J0060:NL:HTML).  
127

 Zie artikel 4, 1, (r) van de AIFM-richtlijntekst dd. 13.05.2011.  

…een onderneming met een aandeel in een of meer andere ondernemingen die als zakelijk 

doel heeft via haar dochterondernemingen, verbonden ondernemingen of deelnemingen een 

bedrijfsstrategie of -strategieen uit te voeren teneinde aan hun langetermijnwaarde bij te 

dragen, en die een onderneming is die ofwel: 

i) optreedt voor eigen rekening en waarvan de aandelen tot de handel zijn toegelaten 

op een gereglementeerde markt in de Unie; of 

ii) niet is opgericht met als hoofddoel voor haar beleggers rendement te genereren door 

haar dochterondernemingen of verbonden ondernemingen af te stoten, zoals blijkt uit 

het jaarverslag of andere officiele stukken van de onderneming; 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61990J0060:NL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61990J0060:NL:HTML
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beleid door te voeren dat in het langetermijnbelang van de dochterondernemingen is. Het gaat 

er dus in essentie om dat de bedoeling erin moet bestaan de participaties niet aan te wenden 

op een manier die voordelig is voor de aandeelhouders van de holding (de investeerders) en 

niet voordelig is voor de lange termijn doelstellingen van de dochters
128

. Er mag dus niet 

gewerkt worden in het belang van diegenen die in de holding hebben belegd om onder deze 

definitie te vallen. In de definitie wordt naar onze mening een onweerlegbaar vermoeden 

gecreëer. De lange termijn doelstelling zal niet voorop liggen wanneer de holding gaat 

desinvesteren en/of de waarde van de dochters zou uithollen ten voordele van de economische 

voordelen voor de aandeelhouders van de holding.  

 

89. Dit komt dus overeen met hetgeen wij de brede definitie noemden hogerop in deze 

bijdrage. Holdings die louter participaties aanhouden zondermeer
129

 zullen bijgevolg, naar 

onze mening, niet onder deze uitzonderingvallen. Dit alles is ook erg logisch uiteraard. Echte 

holdingvennootschappen
130

 zullen niet echt investeren in de enge zin van het woord. Zij 

zullen eerder kapitaal voorzien als ondersteuning voor de (lange termijn doelstelling) van de 

dochtervennootschappen
131

. 

 

C. HOLDINGVENNOOTSCHAPPEN ONDER DE AUSPICIËN VAN DE AIFM-

RICHTLIJN? 

90. In deze paragraaf zullen wij een beeld trachten te schetsen van de positie van de 

holdingvennootschappen binnen het kader van de AIFM-richtlijn. Meer bepaald, vallen ze 

onder het toepassingsgebied of niet? We zullen dit bekijken onder de auspiciën van het 

Commissievoorstel (A) en daarna onder de huidige versie van de AIFM-richtlijn (B). 

 

91. Vooraleer we daarop ingaan onderlijnen we reeds de relevantie van dit gegeven. 

Inderdaad, in se zijn holdingvennootschappen ondernemingen die, soms, de participaties die 

ze aanhouden aanwenden om controle uit te oefenen over de dochterondernemingen en ze zo 
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 M. VAN DEN NIEUWENHUIZEN, Investment Funds, in M. VAN DEN NIEUWENHUIZEN, Financial Law in the 

Netherlands, Alphen aan de Rijn, Wolters Kluwer, 2010, 234. 
129

 Dus zonder ze aan te wenden in het licht van een economische activiteit gericht op het beheren van 

dochterondernemingen. De economische waarde zal louter gecreëerd worden door het aanhouden van de 

participaties en de potentiële winst die dit genereerd door dividendenuitkeringen edm.  
130

 Deze die dus participaties aanhouden in het belang van de participaties en niet zozeer in het belang van de 

aandeelhouders van de holdingvennootschap.  
131

 M. VAN DEN NIEUWENHUIZEN, Investment Funds, in M. VAN DEN NIEUWENHUIZEN, Financial Law in the 

Netherlands, Alphen aan de Rijn, Wolters Kluwer, 2010, 222. 
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te beheren. De meeste PE-Fondsen zijn in die zin ook holdingvennootschappen. Zij houden 

participaties aan in de verschillende vennootschappen waarin werd geïnvesteerd. Dit is, 

uiteraard, een over simplificatie, maar schetst wel het probleem.  

 De vraag is dan of men kan stellen dat holdingvennootschappen eigenlijk zelf AIFs 

zijn. En in veel gevallen zou men dat kunnen stellen(supra). De uitzonderingsregels dat we in 

dit onderdeel van deze thesis behandelen slaan op de holdingvennootschappen die het 

karakter hebben van een AIF.  

 

1. Onder het commissievoorstel. 

92. Eerst en vooral dient te worden benadrukt dat er geen speciale bepalingen waren in het 

Commissievoorstel rond de positie van holdingvennootschappen. 

 

93. Het gevolg hiervan was dat onder bepaalde voorwaarden holdingvennootschappen 

weldegelijk onder het toepassingsgebied van de AIFM-richtlijn konden vallen. We 

benadrukken dat heelwat holdingvennootschappen die potentieel onder het toepassingsgebied 

zouden vallen een geheel andere finaliteit hebben dan andere AIFs. Heel vaak ligt de nadruk 

op het welslagen van de activiteiten van de dochters veeleer dan het genereren van winsten 

voor de investeerders uit de holding. Het valt dus te betreuren dat dergelijke vennootschappen 

niet expliciet werden uitgesloten.  

 

2. Onder de huidige versie van de AIFM-richtlijn dd. 13.05.2011. 

94. Een heel ander beeld krijgen we onder het huidige regime. Zoals we reeds hoger 

benadrukten wordt de term holdingvennootschap in de AIFM-richtlijntekst dd. 13.05.2011 

gedefinieerd.  

 

2.1. De uitsluiting uit het toepassingsgebied. 

95. Zoals we reeds aankondigden brengt de definitieve AIFM-richtlijntekst dd. 13.05.2011 

een grote wijziging met zich mee op het vlak van de holdingvennootschappen. Zij worden 

simpelweg uit het toepassingsgebied gehaald van de AIFM-richtlijn. Dit is zo ingevolge 

artikel 2, 2, (a) AIFM.  
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2.2. Gaat het om een werkelijke uitsluiting? 

96. Het weze duidelijk dat deze uitsluiting uit het toepassingsgebied slechts zo ver reikt 

als de draagwijdte van de term holdingvennootschap op zich. Dit wil dus zeggen dat, rekening 

houdende met hetgeen we reeds hoger hebben beschreven, dat in bepaade gevallen 

holdingvennootschappen theoretisch wel onder het toepassingsgebied kunnen vallen. Dit zal 

zo zijn wanneer we ons in een (uitzonderlijke) situatie bevinden zoals hieronder beschreven:  

1. Wanneer de holdingvennootschap de participaties die ze aanhoudt veeleer aanwendt in 

het belang van de aandeelhouders van de holdingvennootschap (nl. de investeerders in 

dergelijke constellatie) dan in het belang van de dochtervennootschappen op lange 

termijn
132

. Dit zal, uiteraard, een juridische benadering in de feiten vormen die geenszins 

gemakkelijk te maken is. 

2. Wanneer de holdingvennootschap louter passief is en de participaties niet aanwendt voor 

enig ander doel dan de „normale‟ dividenden die kunnen worden verwacht. Het belang 

dienen van de dochters, zo blijkt uit de definitie, is een actieve bezigheid.  

Laat ons echter niet vergeten dat elke holdingvennootschap die door de mazen van het 

net van de definitie zou glippen, aan alle andere toepassingsvoorwaarden zal moeten voldoen 

om onder de AIFM-richtlijn te vallen. De vraag is of men in de twee bovengenoemde 

uitzonderingen op de uitzondering wel kan spreken van een collectieve belegging in het 

belang van de investeerders met een bepaalde beleggingsstrategie. Dit zal wederom een 

feitendiscussie worden. Een belangrijke vraag in deze feitelijke appreciatie zal dan ook zijn of 

de holding de samengebrachte gelden ook werkelijk gaat beleggen.  

 

97. De conclusie is dan ook de uitzondering voor de holdingvennootschappen een 

belangrijke uitzondering is maar wel één met een beetje venijn in de staart. 

holdingvennootschappen zullen maar uitgesloten worden uit het toepassingsgebied wanneer 

het activiteit erop gericht is meerwaarde te creëren op de lange termijn in de 

dochterondernemingen. Wanneer deze doelstelling er niet is dan zal de uitzondering niet 

gelden. In die gevallen zal een moeilijke feitelijke argumentatie voorop liggen om te stellen 

dat de richtlijn toch niet van toepassing is.  

 

                                                 
132

 Wij verdedigen deze visie o.g.v. de definitie van holdingvennootschap die men terugvindt in de huidige 

versie van de AIFM-richtlijntekst. Deze legt, zoals we reeds benadrukten, de nadruk op het feit dat de 

participaties worden aangewend in het belang van de dochters. Niet in het belang van de aandeelhouders 

van de holdingvennootschap. 
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HOOFDSTUK 3. AIFM, PRIVATE EQUITY EN 

HEFBOOMFINANCIERING. 

AFDELING 1. INLEIDING. 

98. De AIFM-richtlijn maakt in haar drieëndertigste overweging duidelijk dat het gebruik 

van hefboomfinanciering
133

 door de AIFMs kan bijdragen tot een systeemrisico binnen slecht 

georganiseerde of slecht geordende markten. De trialoog
134

 koppelt hieraan als gevolg dat 

bijzondere regels moeten worden bepaald voor die AIFMs die hefboomfinanciering gaan 

gebruiken als methode van financiering van de transacties gesteld door de AIFs die ze 

beheren enerzijds en de AIFs die gebruik gaan maken van hefboomfinanciering als methode 

van hedging anderzijds
135

. Het is tevens een type regulering uit de AIFM-richtlijn dat indirect 

een belangrijke regulerende rol zal spelen voor de AIFs.  

 Wat betreft de bepalingen rond hefboomfinanciering zien we dat de richtlijn een 

drietraps-methode zal hanteren. Enerzijds zal de kern van de regulering erin bestaan dat de 

AIFMs die AIFs beheren die hefboomfinanciering gebruiken ertoe zullen worden gehouden 

bepaalde transparantievereisten te volbrengen. Ten tweede zullen de Lidstaten ervoor moeten 

zorgen dat AIFMs limieten aan hefboomfinanciering stellen voor elke AIF die ze beheren. De 

AIFM moet dan op zijn beurt gaan aantonen dat de door haar gehanteerde limieten op 

hefboomfinanciering verantwoord zijn en dat ze er zich ook aan houden.  In derde instantie, 

maar zeker niet ondergeschikt, zullen lidstaten ervoor kunnen opteren limieten aan 

hefboomfinanciering op te leggen wanneer de hefboomfinanciering door een AIF 

aangehouden een dreiging zou vormen voor de stabiliteit en de integriteit van het (financieel) 

systeem
136

. Ingevolge deze „drietrapsmethode‟ is het eveneens zo dat de bepalingen rond 

hefboomfinanciering uit de AIFM-richtlijn een nauw verband houden met de bepalingen rond 

transparantie van AIFMs en AIFsenerzijds en de bepalingen rond risk management 

anderzijds. Dit onderschrijft ook waarom we, zoals aangekondigd in het inleidend hoofdstuk, 

                                                 
133

 Voor wat betreft de definiëring van de term “hefboomfinanciering” verwijzen we graag naar het inleidende 

hoofdstuk.  
134

 Wanneer we het hebben over de trialoog hebben we het uiteraard over de Commissie, de Raad en het 

Parlement. Het zijn deze drie die de compromistekst van de AIFM-richtlijn dd. 13.05.2011 hebben 

ontwikkeld.  
135

 Er wordt benadrukt dat het gebruik van derivatenposities om dergelijke hedging te kunnen volbrengen in se 

niet risiconeutraal is.  
136

 Zie tevens de drieëndertigste overweging bij de AIFM-richtlijn.  
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geen heel hoofdstuk zullen wijden aan transparantie en disclosure in de AIFM-richtlijn. Het 

komt zoveel als mogelijk in elk individueel onderdeel aan bod.   

 

AFDELING 2. INLEIDING TOT HET MATERIEEL RECHT TERZAKE. 

99. Zoals hoger werd gesteld zal het gebruik van hefboomfinanciering op zich aangepakt 

worden door de richtlijn. Althans dat is toch de bedoeling. Niettegenstaande deze wetenschap 

is het in de systematiek van de richtlijn zo dat “hefboomfinanciering” evenzeer wordt gebruikt 

als proxy om (bijkomende) regulering toepasselijk te verklaren. Sommige aspecten van de 

regulering zullen als gevolg van de AIFM-richtlijn enkel toepassing vinden op die AIFs die 

gebruik maken van hefboomfinanciering. Structureel wordt dit mooi geïllustreerd door het feit 

dat er een aparte onderafdeling in de richtlijntekst bestaat die enkel toepasselijk is op die 

AIFMs die AIFs beheren die op zichzelf hefboomfinanciering aanwenden.  

 De wetgevingsstructuur is dan ook zo dat alle AIFMs die onder de AIFM-richtlijn 

vallen en die AIFs beheren die (veel) gebruik maken van hefboomfinanciering voor hun 

activiteiten onder een aantal algemene informatieregels vallen i.k.v. deze 

hefboomfinanciering. Daarnaast wordt in bijkomende en erg verregaande regels voorzien voor 

die AIFMs, die als hun ondernemingsdoel hebben het aankopen van participaties in 

ondernemingen
137

. Laat dit nu net de corebusiness zijn van PE-Firma‟s.  

 

100. Hefboomfinanciering – Definitie. We verwijzen hiervoor naar het inleidend 

hoofdstuk dat een complete beschrijving geeft van het concept hefboomfinanciering. 

 

101. Materiële bepalingen – korte duiding bij driestapsmethode. Hier wordt reeds een 

kort overzicht gegeven ter titel van samenvatting. Elke AIFMzal, na het in werking treden van 

de AIFM-richtlijn en haar nationale uitvoeringsbepalingen, maximale niveaus aan 

hefboomfinanciering moeten vastleggen voor de AIFs die het beheert. De AIFM moet erop 

toezien dat de AIFs deze niveaus respecteren. Daarnaast zal de AIFM t.a.v. de 

toezichthoudende autoriteit moeten kunnen aantonen dat de door haar vastgestelde maximale 

hefboomfinanciering niveaus redelijk zijn.  
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 F. STEFANINI, S. VISMARA, T. DEROSSI en M. MEOLI, Newcits: Investing in ICBE Compliant Hedge Funds, 

London, John Wiley and Sons, 2011, 84.  
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In die gevallen waar een AIFM beheerder is van één of meer AIFs die, op hun beurt, 

gebruik maken van een “aanzienlijke” hoeveelheid hefboomfinanciering, dan zal de 

beheerder, t.a.v. de nationale toezichthouder, aan bijkomende informatie- en 

transparantieverplichtingen gehouden zijn. Deze informatie die wordt verkregen door de 

bevoegde autoriteit vanwege de AIFMs. Deze informatie zal door die bevoegde autoriteit 

aangewend worden om het systeemrisico dat de hoeveelheid hefboomfinanciering stelt te 

meten in de markt. De nationale bevoegde autoriteit zal tevens analyseren welke risico‟s de 

toegestane hefboomfinanciering door één AIFM stelt. Wanneer het dit opportuun acht zal de 

toezichthouder de bevoegdheid krijgen om limieten aan hefboomfinanciering op te leggen 

voor een bepaalde door AIFMs beheerde AIFs - alsook andere restricties op het beheer -. Ze 

zal dit enkel (kunnen) doen op het moment dat zij de stabiliteit en de integriteit van de markt 

in het gevaar ziet komen.  

 

102. We merken vooreerst op dat deze materiële bepalingen veel verregaander zijn dan de 

bepalingen die oorspronkelijk waren voorzien door de Europese Commissie en tevens verder 

gaan dan wat de Raad voor ogen had. Beide instellingen richtten zich op vereisten die 

inhielden dat de nationale bevoegde autoriteiten de macht kregen om, waar nodig, tussen te 

komen
138

 als het systeem in gevaar zou komen. Het feit dat er in de huidige tekst regels 

worden voorzien inzake maximale hefboomfinanciering van AIFMs die los staan van enige 

systeemrelevante situatie, alsook een sterkere tussenkomende bevoegdheid vanwege 

financiële toezichthouders houdt een overwinning in voor het Europees Parlement
139

. Samen 

met BUSBY staan wij huiverachtig tegenover dergelijke regulering.  

 

AFDELING 3. HEFBOOMFINANCIERING OVER DE AIFS HEEN. 

ALTIJD EEN FACTOR? 

103. In dit onderdeel willen we de vinger aan de pols leggen wat betreft de invulling die 

“hefboomfinanciering” krijgt doorheen de verschillende types AIFs die we reeds hebben 

onderscheden. Het is bij deze onze bedoeling de cruciale verschillen aan te tonen wat betreft 

de verschillende types AIFs. De einddoelstelling is dan ook, zoals vaak, nagaan in hoeverre 

een unieke regulering voor verschillende AIFs de te bewandelen weg is (dit bespreken we dan 
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in deel B van deze thesis). Daarnaast zijn de regels rond hefboomfinanciering uit de AIFM-

richtlijn niet bedoeld voor alle AIFMs en AIFs die onder het toepassingsgebied vallen van de 

AIFM-richtlijn. Het desbetreffende hoofdstuk uit de richtlijn heet dan ook gepast “[AIFMs] 

die [AIFs] met hefboomfinanciering beheren”. Dit duidt dan ook aan dat het om een 

bijzondere groep AIFMs gaat. We zullen in dit onderdeel trachten een beeld te geven van 

welke AIFs die beheerd worden door AIFMs potentieel onder deze bepalingen zullen vallen. 

We benadrukken dat dit een algemeen overzicht is dat geen rekening houdt met enerzijds de 

bepalingen uit de richtlijn zelf (zoals het feit dat het gebruik hefboomfinanciering aanzienelijk 

moet zijn) en anderzijds van innovaties die op dit moment worden ontwikkeld binnen de 

markten van bepaalde AIFMs. We denken bijvoorbeeld aan de omwentelingen die plaats 

vinden in de wereld van Private Equity transacties. Daarbij ziet men vandaag dat managers 

van PE-fondsen  (de AIFMs) meer en meer trachten de transacties te financieren met eigen 

fondsen (equity financing) dan met hefboomfinanciering financiering (debt financing)
140

. 

 

§1. PRIVATE EQUITY. 

104. Het gebruik van hefboomfinanciering in de wereld van Private Equity lijkt de 

evidentie zelve. Vooral dan op het vlak van de financiering (het gebruik van debt financing 

via LBO‟s). Hiervoor verwijzen we naar het inleidend hoofdstuk.  

 

§2. HEDGE FUNDS 

105. Net als de investeringscategorie „Private Equity‟, wordt de categorie „Hedge Funds‟ 

heel vaak (terecht) geassocieerd met het gebruik van (verschillende soorten) 

hefboomfinanciering
141

. Er wordt gebruik gemaakt van hefboomfinanciering op het vlak van 

de schuldfinanciering maar ook, en vooral, op het vlak van hedging. Hedge funds als 

investeringsklasse hebben steeds oog op hoge returns voor de investeerders en wenden 

daarvoor een arsenaal aan technieken aan. Hieruit volgt vaak een blootstelling van de fondsen 

aan grote risico‟s
142

. Heel vaak zal de hefboomfinanciering die wordt gebruikt i.k.v. Hedge 
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Funds deze zijn die voortvloeit uit posities in derivaten, of door het “lenen” van effecten, 

veeleer dan door schuldfinanciering door het „ontlenen‟ van liquide middelen
143

.  

 

106. Gezien we rechtsvergelijkend trachten te werken wanneer dit ons functioneel nuttig 

lijkt, is het van belang hier even kort bij de situatie in Duitsland stil te staan. Zoals het eigen is 

aan het Duitse rechtssysteem hanteert zij een eigen definitie van Hedge Funds. Cruciaal 

daarin is dat de Duitse regelgever het gebruik van hefboomfinanciering als wezenlijk 

aanschouwt opdat men zou kunnen spreken van Hedge Funds
144

.  

 

107. Een andere inleidende opmerking is dat, los van de vraag welke de hoegrootheid aan 

hefboomfinanciering is binnen Hedge Funds, het wel zo is dat de hoeveelheden 

hefboomfinanciering door de jaren heen zijn gaan dalen
145

. We verwijzen naar de 

onderstaande grafiek. 

 

 

Figuur 2: Hefboomfinanciering door Hedge Funds.  Bron: EU COMMISSIE, Impact Assessment, Brussel, Comission Staff 

Working Document, 2009, 66 (http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2009:0576:FIN:EN:PDF).  

 

Daarnaast is het zo, en dit werd reeds hogerop naar voren gebracht, het gebruik van 

hefboomfinanciering in Hedge Funds is niet van dien aard dat zij een systeemrelevant 

gegeven vormt. In haar studie (n.a.v. de AIFM-richtlijn) onderlijnt het studiebureau Charles 
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Rivers Associates dat het gebruik van hefboomfinanciering door Hedge Funds op een globaal 

genomen niveau fel te relativeren valt
146

. De onderstaande figuur toont meer aan in dat 

verband: 

 

 

Figuur 3. Hefboomfinanciering van Hedge Funds (2). Bron: CHARLES RIVER ASSOCIATES, Impact of the 

proposed AIFM Directive across Europe, Londen, Charles River Associates, 2009, 23. 

(http://www.fvca.fi/files/52/Impact_of_AIFM_Directive_FSA_1009.pdf). 

 

Hieruit blijkt dat geen enkele investeringsstrategie die wordt aangewend door Hedge Funds
147

 

een hefboomfinancieringsratio van meer dan 3 tegen 1 gebruiken. Om dit even in een correct 

perspectief te plaatsen: vóór de financiële crisis waren de Amerikaanse intentionele 

kredietverleners Freddie Mac en Fannie Mae gemiddeld blootgesteld aan een 

hefboomfinanciering ratio van 100 tegen 1
148

. Dat Hedge Funds minder hefboomfinanciering 

dragen dan zowel retail- als investeringsbanken wordt dan ook algemeen aanvaard
149

. 

Daarnaast dragen zij ook heel vaak minder hefboomfinanciering mee dan de vrienden uit de 

Private Equity wereld die veeleer aankijken op hefboomfinanciering ratio‟s van 10 tegen 1 op 

gemiddelde basis
150

. De conclusie is dan ook dat, voor wat betreft Hedge Funds, 

hefboomfinanciering op zich weinig systeemrelevant is nar onze mening. Bijgevolg lijkt ons 

een regulering van Hefboomfinanciering op zich niet optimaal. Anderzijds is het wel zo dat 

Hedge Funds die hefboomfinancieringsratio‟s aanwenden die groter zijn dan 1 tegen 1 wel als 
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aanzienlijk leveraged kunnen worden aanzien. Bijgevolg zullen ze onder een deel van de 

regulering vallen
151

. Dat valt te betreuren. Des te meer als men in acht houdt dat 

hefboomfinanciering binnen Hedge Funds vaak een functie van (niet geheel verassend) 

hedging in zich houden. Hedging, of het anticiperen van veranderingen in prijspeilen (alsook 

het daarop inspelen om winsten te maken), is naar onze bescheiden mening een economisch 

zeer te verantwoorden fenomeen. Dat daarvoor heel vaak complexe derivatencontracten 

worden aangewend, die vaak erg risicovol zijn, wordt niet in twijfel getrokken. Het risico 

daarvan wordt echter gedragen door diegenen die investeren in dergelijke vehikels. Zoals 

vaak nog zal blijken is het dan ook onze mening dat de regulering, voor zover deze 

noodzakelijk is, moet plaatsvinden op het niveau van de investeerders en niet op het niveau 

van de investeringsvehikels. Als we even de lijn doortrekken naar het kader dat we vandaag 

reeds kennen, we bedoelen dan het ICBE kader, dan zien we erg vaak dat grote 

pensioenfondsen zichzelf opleggen enkel in veilige ICBE te beleggen. Zulke regulering lijkt 

ons dan ook veel natuurlijker. 

 

§3. ANDERE AIFS. 

108. In dit onderdeel staan we kort stil bij het gebruik van hefboomfinanciering door andere 

(geselecteerde) types AIF.  

 

A. ETF‟S. 

109. ETFs die hefboomfinanciering aanwenden bestaan, dat is duidelijk. Het gaat echter om 

een vrij nieuw fenomeen
152

. AVELLANEDA en ZHANG
153

 onderlijnen dat het de eerste 

LEFT in 2006 is ontstaan
154

. Het is ten andere ook zo dat zeker niet alle ETFs gebruik maken 

van hefboomfinanciering
155

. Dit is, o.i., reeds een groot verschil met Private Equity spelers en 
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Hedge Funds waar dit veel meer het geval is. Tenslotte zien we dat de hoegrootheid van de 

hefboomfinanciering in ETFs een pak kleiner is dan wat men terugvindt in de PE-Fondsen en 

de Hedge Funds. Bij ETFs zien we hefbomen van, ruw gesteld, twee tot maximaal drie keer 

het kapitaal (2 tot 3 tegen 1)
156

. Tenslotte zien we dat, wat betreft ETFs, de 

hefboomfinanciering zich veelal bevindt in derivatenposities veeleer dan in 

schuldfinanciering per se
157

. Tenslotte vergen LETFs een meer actief beheer wat van belang 

is i.k.v. de AIFM-richtlijn
158

. 

 

B. SOVEREIGN WEALTH FUNDS. 

110. Over het algemeen wordt hefboomfinanciering als financieringsvorm niet automatisch 

verbonden aan SWF‟s. In elk geval gebruiken ze minder hefboomfinanciering dan Hedge 

Funds en PE-fondsen
159

. Niettemin investeren de SWF‟s (als onderdeel van de 

investeringsstrategie) vaak in Hedge Funds en PE-fondsen 
160

 (de AIFs), die vaak op hun 

beurt in grote mate gebruik maken van hefboomfinanciering 
161

. TRUMAN onderlijnt, dat 

SWF‟s niet te onderscheiden zijn van Private-equityspelers
162

. Ze zijn, aldus TRUMAN, 

onderdeel van het zelfde „probleem‟ dat investeringsverhikels stellen. Niettemin wil dit nog 

niet betekenen dat de SWF‟s onder de hefboomfinancieringsregulering zouden vallen die 

wordt ingevoerd door de AIFM-richtlijn. Het is daarvoor van belang dat zij zelf, en meer 

bepaald de investeringsfondsen die ze beheren
163

, op aanzienlijke wijze (infra) gebruik maken 

van hefboomfinanciering. Wat niettemin duidelijk blijft, ondanks het feit dat SWF‟s vaak 

investeren in hefboomfinancieringsposities, is dat ze zelf weinig gebruik maken van 

hefboomfinanciering
164

. Getuige hiervan volgend statistisch overzicht.  
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Figuur 4. Hefboomfinanciering door SWF‟s. Bron: I. PETROVA, Sovereign wealth funds: current institutional 

and operational practices, Washington, IMF, 2008, 16. 

 

 We zien dat, over het algemeen, zo‟n 83% van de SWF‟s geen gebruik maken van 

hefboomfinanciering. Verder maakt 35% van de SWF‟s gebruik van hefboomfinanciering als 

vorm van hedging
165

. Dit laatste valt, door het gebruik van derivaten posities, ook onder de 

definiëring van hefboomfinanciering uit de AIFM-richtlijn. Onze conclusie is dan ook dat 

SWF‟s onrechtstreeks grote hefboomfinancieringsposities aanhouden. Doch doordat ze zelf, 

over het algemeen en enkele uitzonderingen daar niet op nagesproken, geen 

hefboomfinanciering aanhouden, maar eerder verschaffers van kapitaal zijn, niet onder de 

regels aangaande het gebruik van hefboomfinanciering i.k.v. de AIFM-richtlijn vallen. 

Opnieuw herhalen we dat er uitzonderingen zijn. De meeste daarvan zullen terug te vinden 

zijn in die 35% die gebruik maken van hefboomfinanciering als vorm van hedging.  

 

C. VENTURE CAPITAL FUNDS. 

111. Over het algemeen wordt weinig gebruik gemaakt van hefboomfinanciering
166

. We 

spreken in de sfeer van “VC” vooral over hefboomfinanciering in de zin van 

schuldfinanciering (debt financing). Het is zo dat Venture Capital spelers (als bijzondere vorm 

van Private-equityspelers) vooral gebruik maken van eigenvermogensfinanciering (equity 

financing)
167

.Bijgevolg zal, over het algemeen, geen hefboomfinanciering (in de zin van debt 

finance) gebruikt worden, en zeker niet op substantiële wijze.  
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§4. HEFBOOMFINANCIERING GEBRUIKEN OP “AANZIENLIJKE” BASIS – 

HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE REGELS ROND 

HEFBOOMFINANCIERING IN DE AIFM-RICHTLIJN. 

112. Een belangrijk onderdeel van het hoofdstuk rond de regulering van 

hefboomfinanciering is het toepassingsgebied van deze regels. De aanzienlijkheid van het 

gebruik van hefboomfinanciering door AIFs zal daarin van belang zijn. We wijzen de lezer 

ten eerste op de vierde paragraaf van artikel 24 AIFM: 

 

[AIFMs] die [AIFs] beheren welke in aanzienlijke mate met hefboomfinanciering 

werken, stellen de bevoegde autoriteiten van hun lidstaat van herkomst informatie ter 

beschikking over de totale hefboomfinanciering waarmee elke door hen [AIFs] werkt, 

over de onderverdeling in hefboomfinanciering uit geleend geld of geleende effecten 

en hefboomfinanciering in de vorm van financiële derivaten, en over de mate waarin 

de activa van de abi in het kader van de hefboomfinancieringsregeling bij de bevoegde 

autoriteiten van de lidstaat van herkomst zijn hergebruikt. 

 

Het is uiteraard de eerste zin die van wezenlijk belang is voor ons verhaal. In die zin is 

het ook vrij verschillend van hetgeen werd voorzien door de Europese Commissie in haar 

oorspronkelijk voorstel: 

 

“Deze afdeling is alleen van toepassing op [AIFMs] die een of meer [AIFs] beheren 

die systematisch met een hoge hefboomfinanciering werken.”
168

 

 

Onder de vorige tekst verstond de Commissie een ratio aan hefboomfinanciering die 

de hoeveelheid “kapitaal” van een AIF overschreed
169

 als zijnde een hoge 

hefboomfinanciering. Meer bepaald ziet men in de oorspronkelijke ontwerptekst van 

Europese Commissie dat dergelijke overschrijding van het kapitaal moet hebben 

plaatsgevonden in twee van de laatste vier kwartalen
170

. Dergelijke duidelijke definiëring valt 

toe te juichen in het licht van de rechtszekerheid. De vraag is of deze redeneringen en 
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definiëringen ook zullen opgaan voor wat betreft de regels die men gaat terugvinden in de 

uiteindelijke AIFM-richtlijn, hetwelk we steeds bespreken. In artikel 24, 4 AIFM zien we dat 

de regels rond hefboomfinanciering toepasselijk zullen zijn wanneer AIFs een gebruik van 

hefboomfinanciering op een aanzienlijke wijze gebeurt. We benadrukken ten eerste dat dit 

niet verder wordt gedefinieerd in de AIFM-richtlijn. Tekstueel zou men allereerst kunnen 

argumenteren dat dit beperkter is dan “hoge hefboomfinanciering” en de betekenis daaraan 

gegeven door de Commissie. Aanzienlijk is, o.i., minder dan hoog. Aanzienlijk betekent naar 

onze mening aanmerkbaar. Dit zou dus willen zeggen dat meer AIFMs onder deze regulering 

zouden vallen, wat o.i. niet toe te juichen valt. De term “aanzienlijk” zal nog verder moeten 

worden ingevuld door de Commissie in haar niveau 2 bepalingen
171

. Bijgevolg zijn wij van 

mening dat de Commissie wel eens “aanzienlijk” zal definiëren op de manier dat ze dat 

oorspronkelijk deed: hefboomfinanciering is aanzienlijk wanneer zij minstens groter is dan 

het kapitaal. M.a.w. wanneer zij een ratio van 1 tegen 1 minstens overschrijdt.  

 

113. Wij betreuren dergelijke rigide regulering. Zoals later zal blijken betreuren we de 

regulering van hefboomfinanciering an sich. Wat we hier echter betreuren is dat de 

aanzienlijkheid van hefboomfinanciering wordt gekoppeld aan een rigide formule die 

bijgevolg geen ruimte toelaat tot modalisering naar type‟s AIFs toe. Zoals we hoger zagen 

gebruikt elke AIF die hefboomfinanciering hanteert minstens een ratio van 2 tegen 1 (supra). 

Bijgevolg zal elke AIF (minstens degen dewelke wij besproken hebben) die 

hefboomfinanciering gebruikt deze i.k.v. de AIFM-richtlijn ook op aanzienlijke wijze 

gebruiken. Daarnaast gaat dergelijke interpretatie in tegen de realiteit van de AIF sector. Er 

zijn AIFs die veel hefboomfinanciering gebruiken (PE-Fondsen, Hedge Funds) en er zijn er 

die er relatief weinig gebruiken (ETFs). Een betere definiëring van de term aanzienlijk had 

men wellicht kunnen krijgen door deze relativiteit, die in de markten zelf bestaat, aan te 

wenden. Daarbij zou men kunnen stellen dat hefboomfinancieringsratio‟s van 2 (tot maximaal 

3) tegen 1 als niet aanzienlijk zouden worden aanzien en alles erboven wel
172

. Dit zou, o.i., 

meer rekenschap opbrengen aan de realiteit. Natuurlijk, het is en blijft zo dat dit alles nog 

moet worden bepaald in de niveau 2 regulering. De bal ligt dus nog steeds in het kamp van de 

Commissie. De vraag is dan ook of ons uitganspunt – dat de Commissie bij haar eigen 
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voorstel zou blijven – terecht zal blijken te zijn. Wij hopen alvast van niet evenzeer als wij 

hopen dat de Commissie tot inkeer zou komen op dit punt. 

 

114. Een laatste element i.k.v. de toepasselijkheid van de regels rond hefboomfinanciering 

op AIFs en hun beheerders is de vreemde structuur die wordt gehanteerd in de huidige versie 

van de richtlijn. Zoals we hoger reeds onderlijnden bestaan de regels rond 

hefboomfinanciering uit twee groepen: enerzijds de regels rond maximale 

hefboomfinancieringsratio‟s en anderzijds de regels rond transparantie inzake 

hefboomfinanciering. Beide groepen werden in het oorspronkelijk voorstel onder één 

hoofding geplaatst die van toepassing was op alle AIFMs die AIFs beheren die 

hefboomfinanciering hanteerden. Er was dan ook een artikel over bekendmaking en 

openbaarmaking  van het gebruik van hefboomfinanciering aan de bevoegde autoriteiten
173

. 

Er was daarnaast een artikel over de bekendmaking van hefboomfinanciering aan de 

investeerders van de AIFs
174

 en tenslotte nog een artikel over limieten aan 

hefboomfinanciering en het toezicht erop vanwege de bevoegde autoriteiten
175

. Deze 

overzichtelijke structuur vinden we veel minder terug in de tekst van mei 2011. De 

transparantieregels werden uit de afdeling gehaald die van toepassing is op de AIFMs die 

AIFs beheren die hefboomfinanciering aanwenden. De regels rond limieten aan 

hefboomfinanciering zijn daarentegen wel in dat onderdeel gebleven. Er is tevens geen 

algemeen lid dat de aanzienlijkheid als toepassingsvoorwaarden voor de regels rond 

hefboomfinanciering vooropstelt. Deze aanzienlijkheidstest vinden we enkel nog terug voor 

wat betreft de groep transparantieregels naar bevoegde autoriteiten toe inzake 

hefboomfinanciering, en niet meer voor de regels inzake limieten op hefboomfinanciering 

noch naar de groep transparantieregels inzake hefboomfinanciering die voor investeerders 

bedoeld zijn. Wat hier de impact van is op de hefboomfinancieringsbepalingen zien we later 

in detail. We onderlijnen nu reeds dat dit voor interpretatieproblemen zal zorgen.  

 

§5. CONCLUSIE EN SCHEMATISCH OVERZICHT. 
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 Artikel 24 van het voorstel van de Europese Commissie dd. 30.4.2009. 
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 Artikel 24 van het voorstel van de Europese Commissie dd. 30.4.2009. (Bij monde van de AIFM uiteraard) 
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 Ibidem. 



56 

 

 Gebruik van hefboomfinanciering (op 

aanzienlijke) wijze 

Opmerkingen 

Private 

Equity 

Over het algemeen wordt 

hefboomfinancieringop een substantiële 

wijze gebruikt. 

We onderlijnen echter wel dat nieuwe Private 

Equity modellen met minder 

hefboomfinancieringin de maak zijn.  

Hedge 

Funds 

Over het algemeen wordt 

hefboomfinancieringop een substantiële 

wijze gebruikt. 

 

Venture 

Capital 

Over het algemeen wordt weinig gebruik 

gemaakt van hefboomfinancieringals 

financieringsvorm.  

 

Sovereign 

Wealth 

Funds 

Over het algemeen wordt 

hefboomfinancieringniet op een substantiële 

wijze gebruikt. 

Uitzonderingen bestaan altijd en zullen zich 

vooral bevinden in het gebruik van 

hefboomfinancieringals vorm van hedging via 

derivatencontracten.  

ETF’s Gebruiken soms hefboomfinanciering, en 

tevens op een aanzienlijke wijze i.k.v. de 

AIFM-richtlijn.  

We merken op dat de LEFTs een bijzondere 

vorm zijn van ETFs. Bijgevolg is 

hefboomfinanciering geen automatisch gegeven 

in de wereld van ETFs.  

 

 

AFDELING 4. BEPALINGEN ROND “HEFBOOMFINANCIERING”: 

OPPORTUNITEITSANALYSE MET PRIVATE EQUITY 

BRIL. 

§1. INLEIDING EN SITUERING VAN DE PROBLEMATIEK. 

115. In dit onderdeel trachten wij een ex ante analyse te geven van de noodzaak aan 

regulering van het element hefboomfinancieringin AIFs als onderdeel van de AIFM-richtlijn. 

Meer bepaald zetten wij een sterke Private-Equity-bril op. Pas in de volgende afdeling gaan 

we in groter detail in op de afzonderlijke materiële bepalingen en de controverse die ze 

kunnen losweken.  

 

116. Voordat we dit onderwerp werkelijk aansnijden lijkt het ons van belang, preliminair, te 

onderlijnen dat hefboomfinancieringmaar één van de (zogezegde) potentiële risico‟s is van de 

wereld van AIFs en de wereld van Private Equity in het bijzonder. Het weze echter duidelijk 
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dat deze stelling ook niet steeds opgaat. Er bestaan ook situaties waarin hoge 

hefboomfinancieringrisico remmend kan werken (infra). We denken dan vooral aan die 

situaties waarin hefboomfinancieringwordt gebruikt als vorm van hedging en niet als vorm 

van schuldfinanciering.  

Een ander niet te onderschatten element is de potentiële impact van een (al te 

verregaande) regulering van hefboomfinancieringals methode van financiering vanwege de 

AIFs. Het is duidelijk dat dit een negatieve impact zal hebben op de verdere ontwikkeling van 

de markten voor AIFs die veel gebruik maken van hefboomfinanciering. Dit zou tot een 

reductie aan economische groei leiden (wat een logische gevolgtrekking is). Het zou eveneens 

leiden tot een daling van de investeringsopportuniteiten en de 

investeringskeuzemogelijkheden (investor choice) in hoofde van diegenen die in de 

investeringscategorieën AIF investeren.  

 

§2. ANALYSE VAN DE PROBLEMATIEK. 

117. Een eerste vraag die we ons stellen is of er een verschillend risico verbonden is aan de 

twee types hefboomfinanciering die duidelijk worden aangehaald in de definitie van 

hefboomfinanciering uit de AIFM-richtlijn. Enerzijds de ontlening van financiële middelen en 

anderzijds de posities in derivaten. We zullen reeds voorop stellen dat er geen eenduidig 

antwoord kan zijn op de vraag. Beiden hebben risico‟s, en beiden hebben ook verzachtende 

elementen. Het ontlenen van financiële middelen om een hefboom te creëren is risicovol, 

maar indien de ontlener een financiële instelling is, dan zal zij in geval van falen, 

normaalgezien, dit verlies kunnen dragen zonder dat het systeem in gevaar zou zijn. Dit is 

misschien wat kort door de bocht. Later zullen we deze stelling echter verder onderbouwen. 

Het nemen van derivatenposities (die net voor de crisis astronomische volumes had 

aangenomen
176

) is evenzeer risicovol. Het risico is, voor beide types, echter maar groot 

naargelang de context. Zo kan in situaties van hedging een derivatenpositie (die een hefboom 

creëert) evenzeer sterk risico remmend werken
177

.  
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 M. RIDLEY, How to invest in hedge funds: an investment professional's guide, London, Kogan Page 

Publishing, 2004, 47.  
177

 M. RIDLEY, How to invest in hedge funds: an investment professional's guide, London, Kogan Page 

Publishing, 2004, 49. 
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118. Een tweede vraag die men zich moet stellen in verband met een noodzakelijkheid van 

het reguleren van hefboomfinanciering in AIFs (en dus ook in de wereld van Private Equity) 

is waar de “gedachtengang” van de oorspronkelijke ontwerper van de AIFM-richtlijn, nl. de 

Europese Commissie, naartoe ging. Het was, in den beginne, de idee van de Commissie dat 

bepalingen rond hefboomfinanciering (en dan vooral hefboomfinancieringscaps
178

) een 

gemakkelijke manier zouden vormen om risico‟s te meten binnen AIFs. Het zou eveneens het 

instrument bij uitstek moeten vormen om de risico‟s van AIFs te beperken. Op die manier zou 

men het systeemrisico ten gevolge van het bestaan en de werking van AIFs moeten kunnen 

verkleinen. De optiek van de Europese Commissie was er oorspronkelijk dan ook één van 

meten van het risico aan de hand van transparantie en uitzonderlijke machten om tussen te 

komen wanneer het systeem in gevaar kwam. Het tussenkomen van overheidswege door het 

stellen van limieten aan hefboomfinanciering werd voorzien maar stond echter minder 

centraal als in het huidige voorstel
179

.  

Dit gezegd zijnde is het zo dat als de doelstelling is: het monitoren van systeemrisico,  

dan zit er naar onze mening een onvolmaaktheid in de systematiek van de AIFM-richtlijn. Het 

zich baseren op hefboomfinanciering en alleen hefboomfinanciering is een zeer inefficiënte 

manier van analyseren van systeemrelevante risico‟s
180

. Het is uiteraard niet zo dat 

hefboomfinanciering de enige barometer zou zijn, in tegendeel. De AIFM-richtlijn stelt zich 

duidelijk tot doel, vooral door de bepalingen rond transparantie, veel informatie te verkrijgen 

omtrent de (risicovolle) activiteiten van de AIFMs die AIFs beheren om zo hun bijdrage in 

systeemrisico‟s in het gehele financiële systeem te meten. De vraag moet zich echter gesteld 

worden of het überhaupt aanwenden van het criterium “hefboomfinanciering” weldegelijk een 

goede manier is om na te gaan of, en vooral welke, risico‟s worden gesteld door AIFs en in 

het bijzonder Private-equityspelers. Het is de mening van velen, een mening die wij trouwens 

delen, dat het gebruik van hefboomfinanciering door Private Equityspelersan sich niet heeft 

bijgedragen tot het overweldigend systeemrisico dat de recente financiële crisis heeft doen 

ontstaan(supra rnr. 120). Bijgevolg stellen wij het criterium hefboomfinanciering als 

graadmeter van systeemrisico in vraag. Toch zeker voor wat betreft de wereld van Private 

                                                 
178

 We benadrukken nogmaals dat de zeer verregaande bepalingen rond hefboomfinanciering het werk zijn van 

de opeenvolgende aanpassingen van de AIFM-richtlijn door de maanden na het eerste ontwerp heen. De 

Europese Commissie had heelwat minder verregaande regelingen op het oog wat betreft 

hefboomfinanciering. Dit werd reeds elders bespoken.   
179

 A. RIVIÈRE,The Future of Hedge Fund Regulation: A Comparative Approach, 2010, 6.  (www.ssrn.com). 
180

 HOUSE OF LORDS EUROPEAN UNION COMMITTEE, Directive on Alternative Investment Fund Managers. 

Volume I: Report, London, Authority of the House of Lords, 2010, 34, nr. 118. 
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Equity. In de volgende paragrafen zullen we dan ook eerst analyseren of het gebruik van 

hefboomfinanciering door Private Equityspelers (en AIFs) werkelijk systeemrelevant is.  

 

A. TUSSENANALYSE: HEFBOOMFINANCIERING EN SYSTEEMRISICO
181

. 

119. Het weze vooreerst onderlijnd dat meningen rond dit vraagstuk divergeren en dat wij 

eerder de mening zijn toegedaan dat het gebruik van hefboomfinanciering door Private-

equityspelers niet systeemrelevant is. Waarmee we niet willen zeggen dat het gebruik van 

hefboomfinanciering in andere vormen AIFs (vooral Hedge Funds) niet systeemrelevant zou 

zijn. Gezien we ons bewust zijn van de divergerende meningen willen we niettemin zoveel 

mogelijk meningen samenbrengen in de volgende paragrafen.  

 

120. Volgens het Directoraat Generaal interne aangelegenheden van de Europese 

Commissie is het aspect hefboomfinanciering an sich geen werkelijke bron van 

systeemrelevante risico‟s
182

. Anderen beamen inderdaad dat PE-transactiesgeen 

systeemrelevant gegeven in zich houden
183

. Daarentegen schuilt het gevaar in de moral 

hazard problematiek die ontstaat als overheden massaal entiteiten met een enorme 

schuldgraad gaan „redden‟
184

. Dit wordt door dezelfde auteurs onderschreven als zijnde een 

incentive tot aanwenden van overdreven hefboomfinanciering. Dit wordt in zeker mate ook 

onderstreeptdoor FERRAN die stelt dat de hefboomfinanciering die overdreven groot is een 

erg grote druk plaatst op de doelondernemingen van een Private Equity transactie. Het gedrag 

van deze ondernemingen kan dan worden aanzien als systeemverstorend
185

. Hoewel deze 

redenering zeer correct is, en hoewel we in DEEL B van deze thesis zullen onderlijnen dat 

deze druk op doelondernemingen een corporate governance risico met zich meebrengt
186

, 

willen wij deze stelling voor wat betreft de wereld van Private Equity toch ietwat milderen. 
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 Voor een duiding van de term systeemrisico verwijzen we naar het laatste hoofdstuk van deze thesis. DEEL 

B, afdeling 2, §2.  
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 A. LILICO, J. TODD en M. CONTI, Analysis of the Commission's Impact Assessment of the proposed 

Alternative Investment Managers Directive, Brussel, Europees Parlement: Directoraat Generaal Intern 
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Financial Crisis, Cambridge, Legal Studies Research Paper Series, 2011, 7 
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Het is duidelijk dat de niveaus aan hefboomfinanciering (net voor de crisis) heel erg hoog 

waren. Niettemin zag men dat deze niveaus niet meer bleven stijgen en dat we de piek hadden 

bereikt
187

. Er waren zelfs dalingen merkbaar. Het is dus zo dat leverage hoog was, maar de 

vraag of het overdreven hoog was kan toch met iets meer nuance beantwoord worden. 

Daarenboven heeft de financiële crisis de markt voor hefboomfinanciering zwaar aangetast 

(infra). Dit heeft tot gevolg dat we vandaag een nieuw Private Equity model zien opduiken 

dat veel minder gebruik gaat maken van hefboomfinanciering (infra). Wat betreft de wereld 

van Private Equity wordt verder benadrukt door het Britse BVCA dat de schuldgraad binnen 

Private Equity transacties dan wel “groot” mag zijn, het maakt maar een klein deel uit van het 

algemeen niveau van schuldfinanciering in het financieel systeem
188

. In die zin tracht zij het 

systeemrelevante aspect van Private Equity transacties te bagatelliseren. We benadrukken dat 

wij persoonlijk van mening zijn dat de grote hoeveelheden aan hefboomfinanciering die wordt 

gebruikt bij Private Equity transacties inderdaad risicovol zijn, maar niet zozeer voor het 

ganse systeem. Niettemin zijn de argumenten van de belangengroep BVCA in deze materie 

niet echt overtuigend. Het is inderdaad zo dat de niveaus aan hefboomfinanciering in PE-

transacties kleiner zijn dan in vele banken. we denken aan Freddie Mac en Fannie Mae 

(supra) alsook aan Lehman Brothers dat een hefboomfinancieringsratio had van 32 keer haar 

kapitaal tegenover een gemiddelde van 3 à 10 keer bij PE-spelers
189

. We mogen niet vergeten 

dat Private Equity transacties worden afgesloten met vaak hele hoge schuldgraden, maar dat 

de investeerders in Private Equity transacties op zich vaak entiteiten zijn die zelf een hoge 

schuldgraad met zich meedragen. Bij een falen van het PE-transactie dat op zich een falen van 

de overdreven hefboom-gefinancierde investeerder met zich mee zou brengen krijgen we 

volgens sommigen een domino-effect dat wel eens systeemrelevant zou zijn
190

 (supra deel B). 

Dit vinden wij opnieuw maar matig overtuigend. Men moet zich de kritische vraag stellen of 

dit domino-effect wel realistisch is i.k.v. PE-transacties. Men kan zich meer bepaald de vraag 

stellen of dit effect werkelijk bestaat wanneer één van de grootste PE-Firma‟s, Candover, over 

kop kan gaan zonder erg grote schade met zich mee te brengen dat al te ver uitdijend is t.a.v. 
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het systeem
191

. Dat is natuurlijk ook niet zo verwonderlijk. PE-transacties worden 

gefinancierd door een veelheid aan investeerders. Op die manier wordt het risico ook verdeeld 

in de markt. Daarenboven mag ook worden benadrukt dat de Britste FSA het bestaan van 

systeemrelevantie in de risico‟s van Private-equityspelers herkent, niettemin zullen deze 

volgens de FSA maar systeemrelevant zijn in zeer extreme gevallen. Net als het falen van een 

grote speler, zoals Candover
192

. Dit falen heeft echter geen desastreuze gevolgen gehad. Met 

extreme gevallen kan misschien bedoeld worden: het leveren van financiering door één enkele 

financiële instelling. Zoiets komt uiteraard niet voor. Bovendien moeten we nog benadrukken 

dat PE-Firma‟s vaak verliezen binnen één transactie zullen kunnen beperken door winsten in 

andere transacties waardoor het mislukken van een PE-transactie niet noodzakelijk tot gevolg 

zal hebben dat de schuldeisers hun geld niet terug zouden krijgen. Opnieuw zijn wij bewust 

van het feit dat dit geen zeer overtuigende argumenten zijn om aan te tonen dat 

hefboomfinanciering aangewend door PE-spelers niet systeemrelevant is.  

 

121. Wat o.i. wel overtuigend kan werken, is het feit dat Private-equityspelers niet dezelfde 

agressieve praktijken van handelen aanwenden als Hedge Funds, en bijgevolg onder minder 

zware druk staan van investeerders (op korte termijn)
193

. Wij onderschrijven deze stelling en 

willen ze graag aanvullen. Zoals we reeds benadrukten werken PE-transacties op een 

middellange termijn van 5 tot (maximaal) 10 à 13 jaar. Het gebruik van hefboomfinanciering 

en de druk op de doelondernemingen die daaruit volgt moet dan ook op deze langere termijn 

gezien worden
194

. Het is onze mening dat daardoor de risico‟s, minstens in de feiten, worden 

gespreid over een langere periode en daardoor hun systeemrelevantie verliezen op de korte 

termijn. In een financiële stresssituatie heeft dit ook tot gevolg dat PE-spelers niet zo snel 

activa van de hand moeten doen (supra). Tenslotte moet nog worden benadrukt dat PE-

transacties zich richten op ondernemingen en niet op exotische financiële producten die door 

hun complexiteit alleen al een druk zetten op het systeem
195

. De activiteit van een PE-speler 

zorgt er naar onze mening dan ook voor dat er al minder druk komt op het systeem. Dit mag 
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dan wel een gemakkelijk tegenargument zijn afkomstig van de PE-industrie zelf, het maakt 

het niet minder correct
196

. 

 

122. De conclusie is dan ook dat de meningen rond het al dan niet systeemrelevant zijn van 

de hefboomfinanciering aangewend door de PE-spelers verdeeld zijn. Onze belangrijkste 

argumenten om te zeggen dat hefboomfinanciering niet systeemrelevant is zijn het feit dat de 

risico‟s gespreid zijn over verschillende groepen investeerders, eveneens gespreid zijn in de 

tijd en niet op een agressieve manier worden aangewend. Hefboomfinanciering wordt nl. 

gebruikt om te investeren in ondernemingen en niet in credit default swaps bijvoorbeeld. 

 

B. MOET HEFBOOMFINANCIERING DAN WORDEN GEREGULEERD? 

123. PE-transacties zijn op zich minder risicovol omdat niet wordt geïnvesteerd in zeer 

complexe financiële producten. Er wordt geïnvesteerd in ondernemingen die vaak veel 

potentieel hebben (supra). Het risico op falen is bijgevolg niet gigantisch. Niettemin zijn er 

stellingen, en cijfers die aantonen dat er vaak falingen te vinden zijn in ondernemingen waar 

PE-fondsen participaties in houden
197

. Dit komt doordat de methode van LBO‟s heel erg veel 

druk zet op het management van zulke ondernemingen en dat de kans op falen dan ook veel 

groter is. Het is niet onze plaats deze autoriteiten in vraag te stellen. Wat we wel willen 

opmerken is dat een faling van een PE-transactie daarom nog niet systeemrelevant hoeft te 

zijn (supra). De conclusie uit het voorgaande onderdeel is vooral dat er geen zekerheid nog 

eensgezindheid is over het al dan niet bestaan van een systeemrelevant gegeven i.k.v. het 

gebruik van hefboomfinanciering in PE-transacties. We zullen hieronder ook benadrukken dat 

er tevens geen empirisch bewijsmateriaal is die de ene of de andere stelling kan bekrachtigen. 

 

124. We stelden hoger dat de hefboomfinanciering binnen PE-Fondsen minder omvangrijk 

is dan binnen de bankwereld. Dat is tevens de kern van ons betoog in dit kader. Er moet 

relativiteit zijn in de analyses die worden gemaakt door regelgevers. Overdreven 
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hefboomfinanciering moet inderdaad aangepakt worden, want dit kan systeemrelevant zijn
198

. 

Onze stelling is echter dat Private-equityspelers niet overdrijven met de hefboomfinanciering 

in vergelijking met andere entiteiten. Wat overdreven is moet naar onze mening dat ook als 

een relatief begrip worden verstaan. Banken bv., dragen meer hefboomfinanciering met zich 

mee
199

(supra). Op zich is dit uiteraard een vrij zwak argument tegen de AIFM-reglementering 

naar  Private-equityspelers toe. Niettemin toont dit wel aan dat Private-equityspelers relatief 

minder gevaar stellen en bijgevolg minder strikt zouden moeten worden gereguleerd op het 

vlak van het gebruik van hefboomfinanciering. Daarnaast mag men ook niet vergeten dat de 

gevaarlijkste vormen aan hefboomfinanciering niet deze zijn die worden aangewend door PE-

Fondsen. We denken bijvoorbeeld aan vormen van “omgekeerde” hefboomfinanciering 

waarbij (via effectiseringen) entiteiten zich van hun schulden ontdoen
200

. Dit toont o.i. aan dat 

de Europese regelgever meer aandacht zou moeten hebben voor vanhefboomfinanciering 

binnen de banken. Daarnaast zou de focus van de Europese regelgever zich ook beter richten 

tot de leveranciers van hefboomfinanciering (infra). Bijvoorbeeld in het kader van de CRD-

richtlijn. Wat wel vaak wordt benadrukt is dat er eigenlijk nog veel te weinig empirisch 

bewijs is van de bijdrage van hefboomfinanciering tot systeemrelevante risico‟s
201

. We zullen 

verder in dit hoofdstuk dan ook verdedigen dat dit een element is waar de AIFM-richtlijn op 

zou moeten inspelen, veeleer dan het reguleren van hefboomfinanciering in het algemeen en 

zeker het reguleren van hefboomfinanciering in PE-transacties.  

 

125. De tegenstand tegen reglementering rond hefboomfinanciering als middel om risico‟s 

te verkleinen in de markten voor AIFs is erg groot
202

. De kern van de tegenstand zit hem in 

het feit dat regulering van hefboomfinanciering an sich (door het opleggen van limieten op 

het gebruik ervan) mogelijk moet zijn voor zover het wordt beperkt tot een 

minimumtussenkomst. Volgens de Britse FSA kan dit enkel voor zover de 
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hefboomfinanciering die „onder handen wordt genomen‟ systeemrelevant is en voor zover 

hefboomfinancieringscaps geen onderdeel uitmaken van de regulering. Deze zijn nl., aldus de 

FSA, veel te verregaand
203

. Het beoogde model voor regulering van hefboomfinanciering 

(voor zover dit nodig zou zijn) zou dan de vorm aannemen van een geheel aan 

transparantievereisten zonder hefboomfinancieringscaps. Daaraan gekoppeld een bevoegdheid 

voor de toezichthouder om op individuele basis tussen te komen wanneer het systeem in 

gevaar zou zijn. Zoals we nog zullen onderlijnen voorziet artikel 25 van de AIFM-richtlijn 

inderdaad enkel in een tussenkomst van de bevoegde autoriteiten wanner het systeem zulks 

vergt. De huidige regels zijn echter verregaander dan dat (infra).  

We onderlijnen eveneens dat dergelijke regulering reeds bestaat voor Hedge Funds in 

Duitsland
204

. Het is ook zo dat in Duitsland de regel geldt dat de fondsen en niet de 

beheerders onderworpen zijn aan de regulering in het algemeen. Niettemin zijn Duitse Hedge 

Funds niet onderworpen aan beperkingen op het gebruik van hefboomfinanciering. Er is 

echter, net als in het AIFM systeem, een ex post controle vanwege de Duitse 

toezichthouder
205

. We herhalen dat de AIFM-richtlijn van elke AIFM zal vergen dat zij een 

maximale graad aan hefboomfinanciering oplegt aan de AIFs. Dit vindt men niet terug in 

Duitsland. Het is dan ook onze mening dat het Duitse model eerder aan te raden valt dan het 

huidig AIFM model.  

Het probleem bevindt zich dan ook niet op het niveau van de regulering van 

hefboomfinanciering an sich, maar wel op de gehanteerde methode. Het probleem dat ontstaat 

door het gebruik van werkelijke “hefboomfinancieringscaps” (infra) is dat het een te weinig 

flexibel instrument is. Ze houden o.a. te weinig rekening met de typische 

hefboomfinancieringsratio‟s die eigen zijn aan verschillende types AIF
206

 in combinatie met 

specifieke investeringsstrategieën en de eraan verbonden risico‟s (al dan niet 

systeemrelevant). Een al te rigide systeem is dan ook niet wenselijk. Zoals we later nog zullen 

aantonen is het zo dat het systeem dat wordt voorzien in de AIFM-richtlijn niet per se als 

rigide hoeft te worden beschreven. De AIFMs bepalen zelf de limieten aan 

hefboomfinanciering die moeten worden aangewend door de AIFs, en deze worden door 

externe autoriteiten naar waarde beoordeeld. Dit alles rekening houdend met het type AIF, en 

de strategie die het hanteert. Waar wel rigiditeit kan optreden is op het vlak van het door de 
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bevoegde autoriteiten gehanteerde beleid (dat daarenboven zal gestuurd worden door de 

ESMA).  

Naast het feit dat een systeem van hefboomfinancieringscaps best niet te rigide is, 

moet nog worden benadrukt dat sommigen, terecht, stellen dat een al te verregaande 

reglementering van hefboomfinanciering zelf wel eens een negatief effect zou kunnen hebben 

op het vlak van systeemrisico‟s. Volgens de belangengroep AIMA bijvoorbeeld, moet men 

inzien dat hefboomfinancieringscaps ervoor zullen zorgen dat tijdens crisissen de AIFs (en 

dan vooral de Private-equityspelers) ervoor zullen opteren zich te ontbinden of bepaalde 

activa te gelde te maken. Dit alles om te kunnen voldoen aan de limieten die i.k.v. het 

beschermen van het systeem zouden kunnen worden opgelegd
207

. Dit zal uiteraard nog meer 

risico‟s creëren
208

. Bovendien is uit de financiële crisis gebleken dat een beperkte toegang tot 

schuldfinanciering voor de Private-equityspelers een destructief gevolg heeft gehad op het 

welslagen van de LBO‟s waarin de Private Equityspelers zich in specialiseren
209

. Het 

afbouwen van hefboomfinanciering, of nog erger, het limiteren ervan zou op korte termijn 

dergelijke negatieve gevolgen met zich kunnen meebrengen. Daarbij moet nog worden 

benadrukt dat het belangrijke risico van deleveraging ook verbonden is aan het limiteren van 

hefboomfinanciering. Dat risico ontstaat wanneer een gebruiker van hefboomfinanciering 

door een leverancier van hefboomfinanciering, of door een overheidsinstelling, wordt 

gehouden tot het afbouwen van hefboomfinanciering. Dit houdt in dat een gebruiker van 

hefboomfinanciering zijn activa zal moeten verkopen om de schuldfinanciering te kunnen 

terugbetalen. Dit zal een negatieve invloed hebben op de realisatiewaarden van zulke activa, 

en het zal de investeerders ook niet ten goede komen. Het weze duidelijk dat limieten op 

hefboomfinanciering ervoor zullen zorgen dat op gegeven ogenblikken de gebruikers van 

hefboomfinanciering uitwegen zullen moeten zoeken om „weg te blijven‟ van de limieten of 

om af te bouwen wanneer bevoegde autoriteiten de zelf opgelegde limieten niet meer zouden 

aanvaarden. Enerzijds zullen zij kunnen overgaan tot het verkopen van activa, wat niet 

interessant is uiteraard. Anderzijds zullen de AIFMs die de AIFs beheren kunnen kiezen voor 

vormen van effectiseringen van de door hen aangegane hefboomfinanciering 
210

. Ook deze 

laatste optie komt de hoegrootheid van risico‟s niet ten goede, uiteraard. Van deze gehele 

problematiek van deleveraging wordt echter weinig gewag gemaakt bij het ontwerpen van een 
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richtlijn voor alternatieve beleggingsfondsen en hun beheerders. Dit is misschien wat 

kortzichtig en valt te betreuren.  

 

 

126. In het licht van de voorgaande opmerkingen wordt door de Britse FSA geadviseerd dat 

een exces aan hefboomfinanciering op individuele basis moet worden geanalyseerd en 

geremedieerd
211

. Dit alles zonder gebruik te maken van vaste en rigide bepalingen in een 

richtlijn. Dit zou, aldus de FSA, zorgen voor een meer flexibele benadering die er op gericht 

kan zijn werkelijk een verschil te maken tussen de verschillende soorten AIFs. Waar dit naar 

onze mening een economische benadering dient en kan leiden tot meer efficiëntie mag men 

ook niet vergeten dat dit in één adem een mate van rechtsonzekerheid met zich meebrengt. 

Daarenboven gaat dit nog steeds uit van de premisse dat het gebruik van hefboomfinanciering 

moet worden gereguleerd. Wij zijn geen voorstander van deze premisse. Deze onzekerheid 

kan, daarenboven, o.i. nog het best worden tegengegaan door reglementering van 

hefboomfinanciering te laten vallen of minstens aan te pakken op het niveau van de financiële 

instellingen die ze leveren. Dit alles onderlijnt nogmaals dat een systeem van openbaarmaking 

van het gebruik van hefboomfinanciering in combinatie met bijzondere machten om in te 

grijpen wanneer het systeem in gevaar is moet volstaan. We zullen later zien dat dit niet de 

systematiek is die de AIFM-richtlijn hanteert.  

 

§3. VOORZICHTIGE CONCLUSIE. 

127. Concluderend kunnen we dan ook stellen dat beperkingen op hefboomfinanciering (in 

welke vorm dan ook) geen allerbest idee zijn. Het is ten eerste onduidelijk in hoeverre het 

gebruik van hefboomfinanciering bijdraagt tot het systeemrisico. Bijgevolg lijkt het ons dan 

ook onduidelijk in hoeverre het gebruik van hefboomfinanciering kan dienen als graadmeter 

voor het meten van systeemrisico. Het gebruik van hefboomfinanciering is, niettegenstaande 

het voorgaande, een hachelijke onderneming die investeerders met grote winsten kan belonen. 

Het kan investeerders ook met veel verliezen opzadelen. In de zin van voorlichting, kan 

transparantie rond hefboomfinanciering zeker en vast wel. Laat ons echter de ontvangers van 

dergelijke regulering niet bedotten naar de ratio ervan. Daarenboven kan transparantie rond 

hefboomfinanciering weldegelijk nuttig zijn om, eindelijk, empirisch materiaal te leveren 
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aangaande de systeemrelevantie van hefboomfinanciering aangewend door AIFs (en Private-

equityspelers in het bijzonder). 

Wat betreft dan de vraag naar de nuttigheidsgraad van hefboomfinancieringscaps, niet 

enkel om te informeren naar risico, maar om het te beperken, is het zo dat ook deze in vraag 

kunnen worden gesteld. Aangezien verregaande reguleringen wel eens het potentiële risico 

dat hefboomfinanciering an sich stelt zouden kunnen vergroten in tegenstelling tot het te 

verminderen, en aangezien er geen empirisch bewijsmateriaal is dat de hefboomfinanciering 

gehanteerd door vele AIFs systeemrelevant is, lijken ook deze geen werkelijk goede 

regulering. Dit gezegd zijnde herhalen we eveneens dat (nationale) toezichthouders de macht 

moeten hebben om in de meest extreme gevallen tussen te komen om de integriteit van de 

markt te beveiligen..  

 

AFDELING 5. PRELIMINAIR: DE MINIMIS UITZONDERING. 

128. We verwijzen naar artikel 3, 2, (a) van de richtlijntekst dd. 13.05.2011. Wanneer de 

door de AIFM gecontroleerde AIFs activa bezitten die, ongeacht het gebruik van 

hefboomfinanciering
212

, de 100 miljoen euro in waarde niet te boven gaan, zullen zij buiten de 

regulering an sich vallen. Ze zullen onderworpen worden aan een minder stringente 

regulering. Voor een diepere analyse van de de minimis bepalingen uit de AIFM-richtlijn 

verwijzen we naar het hoofdstuk over het toepassingsgebied.  

 

AFDELING 6. EEN “IN GENERAL DETAIL” ANALYSE VAN DE 

PRINCIPES DIE NAAR VOREN KOMEN IN DE AIFM-

RICHTLIJN. 

§1. DISCLOSURE EN TRANSPARANTIE INZAKE 

HEFBOOMFINANCIERING. (ARTIKEL 23 AIFM). 

129. In dit onderdeel bespreken we de eerste van drie groepen regulering van 

hefboomfinanciering. Zoals reeds werd benadrukt is het zo dat voor deze AIFMs die AIFs 

                                                 
212

 En voor dit hoofdstuk is het van belang dat de AIFs werkelijk leveraged zijn.  



68 

 

beheren die aanzienlijk gebruik maken van hefboomfinanciering een hoop 

transparantievereisten worden vastgelegd.  

Er kan reeds worden benadrukt dat deze regels van analoge toepassing zullen zijn op 

die AIFMs die een Europees paspoort hebben verkregen ingevolge de AIFM-richtlijn als voor 

de AIFs die ze beheren. Echter zullen ook de niet-EU AIFMs die AIFs in de EER beheren
213

 

onder het toepassingsgebied vallen
214

. Wat betreft de concrete invulling van de materiële 

bepalingen rond hefboomfinanciering en transparantie merken we op dat er nog heel wat zal 

moeten worden uitgewerkt in de zogenaamde niveau twee bepalingen. Deze taak wordt dan 

ook gedelegeerd aan de Europese Commissie. Wat betreft de bepalingen rond transparantie 

van hefboomfinanciering wordt ook meegegeven dat de Europese Commissie, bij het 

ontwikkelen van haar niveau twee bepalingen, moet gaan modaliseren naargelang de soort 

AIF(M)
215

. Zij zal dat naar alle waarschijnlijkheid doen gezien de modalisering naar type 

AIFM reeds in verschillende onderdelen van de AIFM-richtlijn naar voren kwam ten tijde van 

het Commissievoorstel. Het is dan ook onze voorzichtige aanbeveling naar de Europese 

Commissie toe i.k.v. een modalisering van de verplichtingen uit de AIFM-richtlijn eveneens 

de structuur van AIFMs en de door hen beheerde AIFs in rekening te brengen.  

 

130. Wat betreft de materieelrechtelijke bepalingen rond transaparantie van 

hefboomfinanciering geldt als basis de volgende regel: AIFMs moeten, wat betreft de AIFs 

die ze beheren, informatie verschaffen over, alsook duiding geven bij, de situaties en de 

omstandigheden waarbij een AIF gebruik kan en mag maken van hefboomfinanciering om 

transacties enerzijds, en de investeringsstrategie anderzijds, te financieren. Zoals we hoger 

onderlijnden staan wij vrij neutraal t.o.v. verplichting rond het rapporteren en informeren over 

hefboomfinancieringsposities. We zien dergelijke regels eveneens de kop op steken in de VS 

i.k.v. de Dodd-Frank act
216

.  

De AIFMs moeten tevens informeren naar de soorten hefboomfinanciering die mogen 

worden aangewend door de AIFs
217

 alsook de eraan verbonden risico‟s. Zie in dat verband 

artikel 23, 1, (a) AIFM. Bovendien dient er ook de nodige informatie verschaft te worden 
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omtrent de maximale hoeveelheden hefboomfinanciering die door de AIFs mogen worden 

aangegaan in het nastreven van hun investeringsstrategie.  

  

140. Deze informatie zal moeten worden gerapporteerd aan de bevoegde autoriteit in de 

lidstaat van herkomst van de AIFM (zie artikel 24 AIFM). Niettemin is er ook informatie die 

moet worden gegeven aan de investeerders, bovenop hetgeen aan de bevoegde autoriteiten 

moet worden overgemaakt. Dit alles zal eveneens verdere precisering en uitwerking 

ondergaan in het kader van de niveau twee bepalingen die zullen worden aangenomen door de 

Europese commissie. Een andere opmerking die we preliminair willen maken wat betreft de 

transparantie inzake hefboomfinanciering naar investeerders toe, is dat deze schijnbaar niet 

onderworpen is de „aanzienlijkheidsregel‟ die we hoger uitgebreid bespraken (zie afdeling 3, 

§ 4). Deze is door de structuur van de richtlijn enkel van toepassing op de regels rond 

transparantie inzake hefboomfinanciering naar bevoegde autoriteiten toe
218

. Wij aanzien dit 

als een fout van de opstellers. Evenwel een fout die erg te betreuren valt in het kader van de 

regels rond beperkingen op hefboomfinanciering die we later zullen bespreken.  

 

141. Transparantie inzake hefboomfinanciering – overzicht. In onderstaande tabel 

hebben we, het leesgemak van deze bijdrage (en de AIFM-richtlijn) indachtig, een overzicht 

gemaakt van welke informatie rond hefboomfinanciering moet worden verstrekt aan welke 

ontvanger: 

 

Transparantie aan de investeerders van de 

AIF(m)’s. Artikel 23, 1, (a)
219

. 

Transparantie aan de bevoegde autoriteiten. 

Artikel 24, 4
220

. 

AIFMs moeten aan de CA‟s informatie 

verstrekken over de hefboomfinanciering 

technieken die worden aangewend.  

Informatie over het gehele niveau aan 

hefboomfinanciering dat wordt gehanteerd door 

elk van de AIFs die door de AIFM worden 

beheerd. 

De omstandigheden in dewelke AIFs van 

hefboomfinanciering gebruik mogen maken. 

Een onderverdeling naargelang de 

hefboomfinanciering voortkomt uit enerzijds het 

ontlenen van liquiditeiten (cash of effecten) en 
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anderzijds hefboomfinanciering voortkomend uit 

derivatenposities. 

Eveneens moet worden geïnformeerd over de 

gehele hoeveelheid hefboomfinanciering die 

wordt aangewend door de AIFs die de AIFMs 

beheren alsook informatie over de beperkingen 

op hefboomfinanciering. 

De omvang van het hergebruik van activa tot het 

bekomen van hefboomfinanciering.  

De risico‟s die aan het gebruik van 

hefboomfinanciering zijn verbonden. 

 

 

§2. DE LIMIETEN OP HET GEBRUIK VAN HEFBOOMFINANCIERING. 

EEN GRONDIGE ANALYSE VAN ARTIKEL 25 VAN DE RICHTLIJN. 

142. Zoals in de inleidende delen werd benadrukt bevat de huidige versie van de AIFM-

richtlijn een aantal verregaande bepalingen aangaande maximale niveaus aan gehanteerde 

hefboomfinanciering door AIFs. Deze bepalingen bevonden zich oorspronkelijk niet in deze 

vorm in het voorstel van de Commissie
221

. Ze zijn naar de huidige versie geëvolueerd door het 

Rapport Gauzès van het Europees Parlement. In die zin wordt een proactief systeem van 

zelfregulering ontwikkeld met daarnaast een aantal specifieke bevoegdheden toegekend aan 

de bevoegde autoriteiten. Ook deze zullen de hoeveelheid hefboomfinanciering die AIFMs 

(mogen) gebruiken mede bepalen. Het is echter in de eerste plaats aan de AIFM om zelf het 

initiatief te nemen tot het stellen van maximumniveaus die door de door hen beheerde AIFs 

mogen worden aangewend. We voegen daaraan toe dat, door een veranderde structuur van de 

richtlijn, de aanzienlijkheidsvoorwaarde (supra) verdwenen is als toepassingsvoorwaarde 

voor artikel 25 AIFM. Dit is nu nog het enige artikel onder de hoofding: “[AIMs] die [AIFs] 

met hefboomfinanciering beheren”. In dezen is deze „fout‟ van de Europese regelgever wel 

van belang. Elke AIFM die een AIF beheert die maar de minste vorm van 

hefboomfinanciering aanwendt zal onder deze regeling vallen. Dit valt sterk te betreuren. 
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A. HEFBOOMFINANCIERINGSCAPS – OPGELEGD DOOR DE AIFM. (ARTIKEL 

25, 3 AIFM) 

143. Zoals reeds meermaals werd benadrukt is het basisregime zo dat limieten aan het 

gebruik van hefboomfinanciering door de AIFs (bv. het PE-fonds) in de eerste plaats moeten 

worden opgelegd door de AIFMs zelf en op vrijwillige basis
222

. Dit volgt uit artikel 25, 3 

AIFM. Daarnaast is het aan de AIFMs om aan te duiden dat de door haar gehanteerde limieten 

aan hefboomfinanciering adequaat zijn. Zij moet daarnaast kunnen aantonen dat de AIFs die 

het beheert zich daar zelf ook werkelijk aan houden
223

.  

 

B. HEFBOOMFINANCIETINGSCAPS – OPLGELEGD DOOR BEVOEGDE 

AUTORITEITEN WANNEER HET SYSTEEM IN GEVAAR IS (ARTIKEL 25, 3 

AIFM) 

144. Hefboomfinancieringscaps – Specifieke bevoegdheden van bevoegde autoriteiten 

- situering. Zoals we reeds onderlijnden leggen de AIFMs zelf hefboomfinancieringslimieten 

op. In een derde stap
224

 zal aan de bevoegde autoriteiten de taak worden opgedragen de 

hefboomfinanciering van de AIFMs te analyseren. Wanneer uit deze analyses van de door de 

AIFMs verstrekte informatie blijkt dat de gebruikte hefboomfinanciering een gevaar zou 

vormen voor de stabiliteit en de integriteit van het financieel system, dan kunnen bepaalde 

bevoegde autoriteiten optreden. De belangrijke adder zit hem in het feit dat de informatie rond 

hefboomfinanciering slechts moet worden overgemaakt aan de bevoegde autoriteiten wanneer 

aanzienlijk gebruik wordt gemaakt van hefboomfinanciering. We zien hier deze 

toepassingsvoorwaarde onrechtstreeks opduiken. Dit heeft tot het bizarre gevolg dat artikel 

25, 3 AIFM een gesplitst toepassingsgebied zal hebben. Alle AIFMs zullen 

hefboomfinancieringscaps moeten opleggen. Slechts de AIFMs die AIFs beheren die 

aanzienlijk veel hefboomfinanciering gebruiken zullen verder, wat betreft de adequaatheid 

van de limieten die zelf werden opgelegd en mogelijke tussenkomst van de bevoegde 

autoriteiten zelf wanneer het systeem zulks vergt (infra), onder de regulering vallen.   
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Research Paper Series, 2011, 22. (http://ssrn.com/abstract=1762119) alsook E. BAFFI, D. LATTUCA EN P. 

SANTELLA, Extending the EU Financial Regulatory Framework to AIFM, Credit Derivatives, and Short 

Selling, Rome, 2011, 8 (www.ssrn.com). 
223

 Zie eveneens artikel 25, 3 AIFM.  
224

 Dit is dan ook hetgeen wij bedoelen met de „derde‟ groep aan hefboomfinancieringsbepalingen.  

http://ssrn.com/abstract=1762119
http://www.ssrn.com/
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145. Hefboomfinancieringscaps – Specifieke bevoegdheden van bevoegde autoriteiten. 

Vooraleer in te gaan op het materieel recht terzake moet, o.i., nogmaals onderlijnd worden dat 

het schenken van bevoegdheden inzake hefboomfinancieringscaps aan derde autoriteiten een 

gevaar met zich meebrengt. Het zal voor de AIFMs erg moeilijk worden met precisie te 

voorzien welke maatregelen een bepaalde autoriteit zou kunnen nemen m.b.t. de 

hefboomfinanciering die wordt gehanteerd. Zo zal het voor de AIFMs die 

hefboomfinancieringscaps moeten opleggen aan de door hen beheerde AIFs niet steeds 

duidelijk zijn in hoeverre de door hen gehanteerde limieten in overeenstemming zijn met de 

wil van de bevoegde autoriteiten. Dit brengt, uiteraard, een hoge graad aan rechtsonzekerheid 

met zich mee  

  

146. Wanneer hefboomfinancieringscaps worden opgelegd door de bevoegde autoriteiten is 

het dan ook van wezenlijk belang dat deze autoriteiten dicht genoeg staan bij de bijzonder 

complexe markten van AIFs voorhanden. Enkel dan zal
225

 er op een degelijke en efficiënte 

manier aan het opleggen van hefboomfinancieringscaps kunnen worden gedaan. Samen met 

het Financial Markets Law Committee onderlijnen wij dan ook dat deze zaken het best op het 

niveau van de lidstaten wordt geregeld
226

. Daarenboven zal het van belang zijn dat Bevoegde 

autoriteiten hun opgedane kennis en knowhow delen met de bevoegde autoriteiten van andere 

lidstaten. Een belangrijke rol zal hier weggelegd zijn voor de ESMA.  

 

147. Materieel recht – artikel 25, 3 AIFM. De bevoegde autoriteiten zullen slechts 

tussenkomen inzake limieten aan hefboomfinanciering wanneer de stabiliteit en de integriteit 

van het systeem in gevaar is. Het zullen in dezen de nationale bevoegde autoriteiten zijn van 

de lidstaat van herkomst van de AIFM die de bevoegdheid hebben. We benadrukken dat in de 

oorspronkelijke tekst die door de Europese Commissie werd naar voren geschoven in 2009, 

de Commissie voor zichzelf een bevoegdheid voorzag inzake het opleggen van limieten op 

hefboomfinanciering. Dit zien we nu niet meer in de huidige versie. De bevoegde autoriteiten 

zullen echter niet kunnen ageren zonder eerst een melding te hebben afgeleverd aan de ESMA 

(alsook de ESRB). Heel uitzonderlijk zullen de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 

origine van de AIF
227

 de bevoegdheid hebben.  

                                                 
225

 Ook al betwijfelen wij of dit echter ooit mogelijk zou zijn.  
226

 FINANCIAL MARKETS LAW COMMITTEE,o.c., 51 (http://www.fmlc.org/papers/Issue145Report.pdf).  
227

 En dus niet het land van origine van de AIFM. 

http://www.fmlc.org/papers/Issue145Report.pdf
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In bepaalde gevallen zal het hierboven gesitueerde tussenkomen vanwege de bevoegde 

autoriteiten erin bestaan dat zij limieten op hefboomfinanciering zullen kunnen opleggen aan 

een bepaalde AIFM op individuele basis. Elke vorm van hefboomfinancieringscap opgelegd 

van „overheidswege‟ moet worden verantwoord en geplaatst in een sfeer van systeemrisico en 

het tegengaan ervan. Opnieuw onderlijnen we onze eigen kritische positie t.a.v. deze 

doelstelling. Tenslotte wordt nog benadrukt dat in het kader van de hefboomfinancieringscaps 

opgelegd van overheidswege een erg belangrijke rol is weggelegd voor de ESMA. Zoals blijkt 

uit artikel 25, 4 AIFM zal zij op het vlak van hefboomfinanciering (en dan vooral de 

hefboomfinancieringscaps opgelegd van overheidswege) een belangrijke coördinerende en 

unificerende rol spelen. Wij kunnen dit enkel maar toejuichen. We benadrukten hoger reeds 

het belang van overleg tussen de bevoegde autoriteiten over de lidstaten heen. Een sterke 

ESMA die als Europese toezichthouder een unificerende rol zou kunnen spelen zou eveneens 

een belangrijke rol als schepper van rechtszekerheid kunnen spelen. Het feit dat zij guidelines 

zal kunnen uitvaardigen naar de nationale bevoegde autoriteiten toe is dus een zeer positieve 

zaak. We sluiten af door te stellen dat deze types van hefboomfinancieringscaps deze zijn 

waar we ons niet tegen verzetten. We onderlijnen wel dat er nog steeds te weinig 

bewijsmateriaal bestaat voor de stelling die zegt dat AIFs (en dan vooral Private-

equityspelers) een systeemrelevant risico met zich meebrengen.  

 

C. VSA – REGULATION T
228

. 

148. In de Verenigde Staten kent men geen werkelijke regulering van hefboomfinanciering 

zoals men deze ten dele kent in Duitsland, en zal leren kennen via de AIFM-richtlijn. Echter 

is het zo dat, voor wat betreft Hedge Funds
229

, dit niet volledige opgaat. Ingevolge hetgeen 

men pleegt de Regulation T (of korter Reg. T.) te noemen wordt de hefboomfinanciering in 

Amerikaanse Hedge Funds ten dele begrensd. Reg. T. speelt op het niveau van de brokers en 

houdt, enkele ongenuanceerdheden uit de weggegaan, voor Hedge Funds in dat zij tot 50% 

van de door hen aangegane schuldfinanciering tot margin calls kunnen worden gehouden. 

Daarbij is het in de praktijk zo dat zij voor maximaal 50% van de hefboomfinanciering  dat zij 

open staan hebben andere activa zullen moeten ter beschikking stellen in escrow als vorm van 

                                                 
228

 Code of Federal Regulations, Title 12, Chapter II, Subchapter A, Part 220 raadpleegbaar op volgend adres: 

http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/textidx?c=ecfr&sid=635f26c4af3e2fe4327fd25ef4cb5638&tpl=/ecf 

 rbrowse/Title12/12cfr220_main_02.tpl  
229

 Aangezien Hedge Funds niet de kern uitmaken van onze bijdrage gaan we hier niet al te diep op in.  



74 

 

zekerheid
230

. Dit verkleint de mogelijkheden voor Hedge Funds om grote 

hefboomfinanciering posities te nemen. Margin Calls kunnen op elk moment worden 

afgeroepen en vooral wanneer markten zullen depreciëren
231

. Het is daarenboven een 

belangrijke bijkomende kost. 

 

D. NIVEAU TWEE BEPALINGEN. 

149. Net als de bulk van de bepalingen rond hefboomfinanciering zullen de bevoegdheden 

van de bevoegde autoriteiten op het vlak van hefboomfinancieringscaps moeten worden 

uitgewerkt in niveau twee bepalingen. Opnieuw voorziet de richtlijn in een delegatie naar de 

Europese Commissie in dat verband. Zoals het kantoor Allen & Overy
232

 terecht onderlijnt, 

zal de Europese Commissie ook hier rekening moeten houden met de modalisering die moet 

worden voorzien naargelang het type AIFM dat het onderwerp van de regels is rond 

hefboomfinanciering. Hier kan de Commissie nog echt het verschil maken.  

 

E. HEFBOOMFINANCIERINGSCAPS – CONCLUSIE. 

150. Wij trekken wat betreft hefboomfinancieringscaps graag twee conclusies. Ten eerste 

moeten we de regulering naschrijven dat ze niet rigide is in de strikte zin van het woord. Zoals 

we hoger onderlijnden zouden te rigide bepalingen al helemaal niet wenselijk geweest zijn. 

Deze zijn er echter niet. Er worden geen vaste hefboomfinancieringslimieten bepaald in de 

richtlijn. In tegendeel, limieten worden opgelegd door de AIFMs naar eigen goeddunken. En 

deze worden achteraf naar waarde beoordeeld door de bevoegde autoriteiten.  

Dit brengt ons bij onze tweede conclusie. De regulering van hefboomfinancieringscaps 

(en niet deze van transparantie rond hefboomfinanciering) huldigt zichzelf in een sfeer van 

rechtsonzekerheid. Zoals in het inleidende hoofdstuk werd besproken
233

 is er nog een grote 

onduidelijkheid over de invulling van de term hefboomfinanciering. Het is duidelijk dat het 

vallen of opstaan van deze regulering (voornamelijk deze die betrekking heeft op 

hefboomfinanciering) zal worden bepaald door de inhoud van de term hefboomfinanciering. 

Gezien daar nog onduidelijkheid over is, is een conclusie dan ook dat er nog grote 

                                                 
230

 A. RIVIÈRE,The Future of Hedge Fund Regulation: A Comparative Approach, 2010, 51.  (www.ssrn.com). 
231

 Ibidem. 
232

 ALLEN & OVERY Briefing Paper No. 5 Leverage on the Alternative Investment Fund Managers Directive, 

4, (http://www.allenovery.com/AOWeb/binaries/60300.PDF).  
233

 We verwijzen naar het inleidend hoofdstuk waarin we de definitie van hefboomfinanciering analyseerden 

zoals deze wordt naar voren gebracht door de AIFM-richtlijn.  

http://www.ssrn.com/
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onduidelijkheid is over de precieze aard van de verplichtingen op de AIFMs en de precieze 

aflijning van de bevoegdheden van de bevoegde autoriteiten.  

Wat dan betreft het materieel recht herhalen we onze visie dat regels rond 

transparantie inzake hefboomfinanciering zeker kunnen. Zij dienen een hoger doel: leveren 

van empirisch bewijsmateriaal van het feit dat hefboomfinanciering door AIFs 

systeemrelevant kan zijn. Ten tweede zijn we geen tegenstander van bijzondere machten aan 

toezichthouders om tussen te komen wanneer het systeem zulks vergt. Waar we ons tegen 

verzetten zijn onnodige en dure hefboomfinancieringscaps die moeten opgelegd worden door 

AIFMs zelf.  

 

AFDELING 7. BESLUIT. 

151. We concluderen bondig met de volgende elementen: hefboomfinanciering is een 

belangrijke en nuttige vorm van financiering voor verschillende soorten AIFs. Het is vooral 

van belang voor de Hedge Funds en de Private-equityspelers. Het aan banden leggen van deze 

financieringsvorm kan destructieve gevolgen hebben voor investeringen op korte termijn. Het 

kan eveneens een negatieve invloed hebben op de economische meerwaarde die AIFs creëren 

in de markt, alsook voor de hoeveelheid investeringsopportuniteiten voor investeerders op 

lange termijn. Niettegenstaande het voorgaande merken we in de AIFM-richtlijn toch 

verregaande regels rond hefboomfinanciering. Enerzijds zijn er regels rond 

informatieverstrekking van het gebruik van hefboomfinanciering. Anderzijds zijn er regels 

rond limieten op het gebruik van hefboomfinanciering. Regels die dan wel niet rigide zijn, 

doch rechtsonzekerheid creëren. Wij stelden in dezen dan ook een alternatief voor in het 

vorige randnummer.  



76 

 

HOOFDSTUK 4: VERGUNNING, DERDE LANDEN EN 

“PASSPORTING” VOLGENS AIFM. 

AFDELING 1. INLEIDING EN ABSTRACT. 

152. Situering. Het hoofdstuk dat we nu aansnijden is voor ons persoonlijk het 

allerbelangrijkste. Niet zozeer om zijn intrinsiek praktisch belang
234

, maar wel omdat het één 

van de enige principes is die naar voren komt uit de AIFM-richtlijn waar wij ons helemaal 

achter stellen. In dit hoofdstuk staan we dan ook stil bij twee grote aspecten uit de AIFM-

richtlijn: enerzijds de harmonisatie van de interne markt voor AIFs en hun beheerders d.m.v. 

een paspoortregime. Anderzijds staan we stil bij het belangrijke leerstuk over de positie van 

AIF(M)s uit derde landen. 

 

153. Het belang van dit onderdeel bevindt zich in het feit dat een gemeenschappelijke 

grondslag alsook gemeenschappelijke vereisten om als AIFM op te treden in de gehele EU 

een doelstelling is van de AIFM-richtlijn. Dit blijkt uit de tweede overweging bij het 

voorstel
235

. We zullen in dit hoofdstuk de rol aankaarten dat het EU-paspoort daarin zal 

spelen. Vooraleer we dit hoofdstuk dan ook aanvatten onderlijnen we reeds dat een 

onderscheid moet worden gemaakt tussen de vergunning van een AIFM op de nationale en de 

Europese markt enerzijds en de vergunning tot verhandeling o.g.v. een paspoort. Beiden 

zullen echter wel een zekere vorm van paspoorting inhouden. Daarmee bedoelen we dat 

zowel een vergunde AIFM, als een AIFM die toegelaten wordt om AIFs te verhandelen, dit 

zal kunnen doen op een grensoverschrijdende wijze zonder al te grote beperkingen.  

 

154. We beginnen dit belangrijke hoofdstuk met enkele verwijzingen naar studies, 

eminente professionals en stellingen ingenomen door relevante belangengroepen.We willen 

zo het belang en vooral de teneur te schetsen waarbinnen deze erg delicate bepalingen van de 

AIFM-richtlijn werden bepaald, geschreven, herschreven en gestemd.  

Er wordt in dezen heel regelmatig gesteld dat het creëren van een regime van vergunning 

onder de AIFM-richtlijn, alsook het belangrijke paspoort dat daaraan zou verbonden zijn een 

nieuwe impuls zou kunnen geven aan de markt van AIFs. Het zou er voor zorgen dat meer 

                                                 
234

 Dat sowieso niet te onderschatten groot is. 
235

 Zie tevens: HOUSE OF LORDS EUROPEAN UNION COMMITTEE, Directive on Alternative Investment Fund 

Managers. Volume I: Report, London, Authority of the House of Lords, 2010, 38, 137. 
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(alternatieve) fondsen zouden kunnen worden verhandeld en beheerd t.v.v. nog meer 

investeerders over de ganse EU heen
236

. Onze mening daarin is vooreerst genuanceerd. Het is 

theoretisch correct te stellen dat een interne markt voor een bepaalde dienst het gebruik van 

deze dienst een positieve impuls kan geven. Dat is logisch. Niettemin moet alles in zijn 

correct perspectief geplaats worden. We zullen later onderlijnen dat het verhandelen en 

beheren van AIFs naar professionele investeerders toe de kern zal uitmaken van het paspoort 

(infra). In zoverre dat de meerderheid van investeerders geen professionals zijn is het 

paspoort illusoir natuurlijk
237

.  

 

155. Negatieve meningen en visies zijn echter ook legio in het kader van dit hoofdstuk. Zo 

wordt er vaak gesteld dat bepalingen die (ten dele) de mogelijkheid voor professionele 

investeerders om te investeren in niet-Europese fondsen voor alternatieve investeringen aan 

banden leggen een belangrijke restrictie inhouden op het vlak van investeerderskeuze in de 

EU
238

. De vraag is dan ook of dit kan gezegd worden van de bepalingen die we in navolgend 

hoofdstuk zullen bespreken. Daarenboven is het zo dat grote delen van de middelen die 

worden opgehaald door AIFs voor het stellen van hun investeringen afkomstig zijn uit 

derde
239

 landen
240

. Het weze duidelijk dat bepalingen die buitenlands kapitaal als bron van 

financiering en investering tegenhouden, dat pogen te doen of daar in enige zin een obstructie 

toe vormen van protectionistische aard zijn. 
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 HOUSE OF LORDS EUROPEAN UNION COMMITTEE, o.c., 38, 137. Dit is tevens de mening van Meester 

Charles-Antoine Leunen van het kantoor Freshfields Bruckhaus Deringer. We verwijzen hiervoor naar het 

„inverview‟ wat we mondeling afnamen.  
237

 Zie terzake ook de bijdrage van dhr. Simon Walker, de voormalige CEO van de Britse belangengroep 

BVCA aan het Britse Hoogerhuis inzake de AIFM-richtlijn. Deze onderlijnt dat wanneer het EU-paspoort 

enkel zou beperkt worden naar de professionele investeerders toe, het belang van het paspoort fel zou 

inboeten. We komen hier later zeer uitgebreid op terug. Zie: HOUSE OF LORDS EUROPEAN UNION 

COMMITTEE, Directive on Alternative Investment Fund Managers: 3rd Report of Session 2009-10: Vol. 2 

Evidence, London, Stationary office, 2010, 7. 
238

 A. LILICO, J. TODD, en M. CONTI, Analysis of the Commission's Impact Assessment of the proposed 

Alternative Investment Managers Directive, Brussel, Europees Parlement: Directoraat Generaal Intern 

Beleid, 2009, 9 (http://www.europarl.europa.eu/studies).  
239

 Niet EU (lees: niet EER) landen. 
240

 A. LILICO, J. TODD, en M. CONTI, o.c., 9 (http://www.europarl.europa.eu/studies). 

http://www.europarl.europa.eu/studies
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AFDELING 2. HET CONCEPT PASSPORTING, (MINIMUM) 

HARMONISATIE EN MUTUALRECOGNITION IN HET 

EUROPEES EFFECTENRECHT. 

156. Het concept EU-paspoort. In het licht van de Europese prospectusreglementering
241

 

kent men het principe van het Europees paspoort onder het systeem van een pan-Europese 

kapitaalmarkt waarbinnen, d.m.v. één enkel prospectusdocument, over gans de EER effecten 

publiek kunnen worden aangeboden. Hierbij wordt een prospectus uit lidstaat A door alle 

andere lidstaten (onder sommige voorwaarden) erkend
242

. Dit is als het ware het concept van 

een Europees Paspoort. Dit paspoort vergemakkelijkt de toegang tot verschillende 

jurisdicties
243

. Een Europese aanvraag bestaat tot op heden nog niet. Het zal steeds via de 

lidstaat van herkomst moeten gaan. We zullen zien dat al het bovenstaande ook geldt in het 

kader van de AIFM-richtlijn.  

 

157. Oorspronkelijk werden paspoortsystemen ontwikkeld om een verdere impuls te geven 

aan de eenmaking van de Europese Interne markt
244

. Aangezien het de doelstelling is een 

ééngemaakte markt te maken voor de beheerders van AIFs is het paspoortprincipe op het 

eerste gezicht een overtuigend gegeven. Het is echter onze mening dat een paspoortsysteem 

weinig baadt wanneer lidstaten van de Europese standaarden kunnen afwijken en strengere 

maatregelen kunnen opleggen. Op die manier krijgt men uiteindelijk 27 reguleringen die 

overal wederzijds aanvaard moeten worden. Een eengemaakte en gelijke markt krijgt men 

echter niet. Geen (effectief) paspoort zonder harmonisering is de stelling! Een goed en 

efficiënt paspoort zal de elementen van wederzijdse erkenning, standaardisatie en controle 

                                                 
241

 RICHTLIJN 2010/73/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 24 november 2010 

tot wijziging van Richtlijn 2003/71/EG betreffende het prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer 

effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten en Richtlijn 2004/109/EG 

betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan 

effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten. 
242

 E. FERRAN, Building an EU securities market, Cambridge, Cambridge University Press, 2004, 4; E. PAN, 

“A European Solution to the Regulation of Cross-Border Markets”, Brooklyn Journal of Corporate, 

Financial & Commercial Law 2007, II, 140 (www.ssrn.com); M. VAN EMPEL, Financial services in 

Europe: an introductory overview, Den Haag, Kluwer Law International, 2008, 118; N. VAN DE VIJVER en 

B. JENNEN, Banking and Securities Regulation in the Netherlands, Den Haag, Kluwer Law International, 

2010, 120.  
243

 I. CHIU, Regulatory convergence in EU securities regulation, Alphen aan de Rijn, Kluwer Law 

International, 2008, 261.  
244

 E. FERRAN, Building an EU securities market, Cambridge, Cambridge University Press, 2004, 4. 

http://www.ssrn.com/
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vanwege de lidstaat van herkomst in zich moeten houden
245

. We bespreken deze concepten 

hieronder. 

 

158. Mutual Recognition. Het principe waarbij, door gebruik te maken van een paspoort, 

een gastlidstaat een vreemde entiteit dient te aanvaarden op haar grondgebied zonder deze aan 

bijkomende voorwaarden te houden voor het stellen van de toegelaten activiteiten, is 

gebaseerd op het principe van mutual recognition of wederzijdse erkenning
246

. Dit concept is 

eveneens verbonden aan wat vaak de Home State Rule
247

, wordt genoemd
248

. Hierbij wordt de 

ganse regulerende macht
249

 t.a.v. een toegelaten entiteit die gebruik maakt van haar paspoort 

aan één enkele bevoegde autoriteit toevertrouwd, nl. deze van de lidstaat van herkomst.  

Dit systeem bereikt men door over de ganse Europese Unie een systeem van 

minimumvoorwaarden uit te werken die overal verplicht worden ingevoerd
250

. Enkel dan zal 

er genoeg gemeenschappelijke „grond‟ zijn om wederzijds te erkennen
251

. Tevens zal elke 

„obstructie‟ vanwege de gastlidstaat als een restrictie worden beschouwd op het vrij 

verkeer
252

. De ratio bevindt er zich in dat wanneer twee lidstaten wederzijds elkaars 

regulering en toezicht erkennen, er een interne markt ontstaat
253

. Zo‟n systeem kennen we 

reeds bij de banken waarbij al het toezicht – en we gaan hier wat kort door de bocht – zich bij 
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 E. PAN, “A European Solution to the Regulation of Cross-Border Markets”, Brooklyn Journal of 

Corporate, Financial & Commercial Law 2007, II, 140 (www.ssrn.com). 
246

 E. FERRAN, Capital Market Openness After Financial Turmoil, Cambridge, Cambridge Faculty of Law 

Legal Studies Research Paper Series, 2009, 15 (www.ssrn.com); E. WYMEERSCH, The takeover bid 

directive, light and darkness, Gent, FLI working papers series, 2008, 3 (www.ssrn.com).  
247

 Letterlijk: „geregeerd‟ door de lidstaat van herkomst. Men moet dit hier lezen als „gereguleerd door de 

lidstaat van herkomst. 
248

 Zie oa.: T. HART en A. CORCORAN, The Regulation of Cross-Border Financial Services in the EU Internal 

Market: A Primer for Third Countries, Washington, ssrn, 2001, 45 ev. 

(http://papers.ssrn.com/abstract=274849); P. NELSON, Capital markets law and compliance : the 

implications of MiFID, Cambridge, Cambridge University Press, 2008, 53; E. PAN, “A European Solution 

to the Regulation of Cross-Border Markets”, Brooklyn Journal of Corporate, Financial & Commercial Law 

2007, II, 140 (www.ssrn.com);  M. TISON, “Conduct of business rules and their implementation in the EU 

Member states”, in G. FERRARINI, Capital markets in the age of the euro : cross-border transactions, listed 

companies and regulation, Den Haag, Kluwer Law International, 2002, 90. 
249

 Of toch een heel groot deel van de regulerende macht. We zullen soms zien dat bepaalde bevoegdheden 

toch bij de gastlidstaat blijven.  
250

 T. HART en A. CORCORAN, The Regulation of Cross-Border Financial Services in the EU Internal Market: 

A Primer for Third Countries, Washington, ssrn, 2001, 16 (http://papers.ssrn.com/abstract=274849); P. 

NELSON, o.c., 53. 
251

 Waarbij men grond zowel juridisch als politiek kan verstaan.  
252

 M. TISON, o.c., 90. In het kader van de AIFM-richtlijn zal het vooral gaan om het vrij verkeer van 

dienstverlening alsook het vrij verkeer van vestiging. Deze twee vrijheden zin ook deze die het meeste aan 

bod komen in het ganse financiële-diensten-contentieux.  
253

 Ook al is er niet noodzakelijk sprake maximale harmonisatie. Zie onder meer E. PAN, o.c., 140 

(www.ssrn.com). 
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de lidstaat van herkomst bevindt
254

. Daarnaast kennen we onder het paspoortregime voor 

onder de MiFID-reglementering vergunde entiteiten hetzelfde systeem. Echter wordt ook daar 

het systeem afgezwakt voor het toezicht op de conduct of business regels
255

 vanwege 

bijkantoren in andere lidstaten
256

.  

 

159. De vraag zal dan ook zijn of dergelijk systeem van wederzijdse erkenning ook 

aanwezig is in de AIFM-richtlijn. Wat nu reeds duidelijk is, is dat een principe van 

wederzijdse erkenning uitgewerkt in secundair EU recht
257

 aan de gastlidstaten niet meer de 

mogelijkheid biedt de wederzijdse erkenning te ondergraven door het inroepen van het 

general good principe
258

. Dit kan wel in primair
259

 EG recht
260

. Aangezien de AIFM-richtlijn 

secundair EU recht is biedt dit reeds meer zekerheden.  

 

160. Het systeem van wederzijdse erkenning werkt tevens ook harmoniserend. Het creëert 

een vorm van standaardisatie
261

 (infra). Net als het paspoort, dat we hoger bespraken, wil het 

concept van wederzijdse erkenning
262

 de “interne markt” mogelijk maken en verbeteren
263

. 

Dit is tevens een kern van de opzet van de AIFM-richtlijn. Opnieuw zal de vraag zijn of de 

AIFM-richtlijn hieraan voldoet en voldoende wederzijdse erkenning creëert.   

 

                                                 
254

 Behalve dan uitzonderlijk voor wat betreft sommige vragen omtrent de liquiditeit van een bijkantoor in een 

andere lidstaat. 
255

 Het gaat dan om de gedragsregels opgelegd aan entiteiten die onder het toepassingsgebied vallen van de 

MiFID richtlijn. Deze vindt men, wat betreft het Belgisch rechtskader, terug in de Wet Financieel Toezicht 

(meer bepaald in artikel 26 ev.).  
256

 Daar geldt de regel van de controle door de gastlidstaat (Host Country Control Rule). 
257

 We denken dan vooral aan richtlijnen en verordeningen. Zie K. LENAERTS en P. VAN NUFFEL, Europees 

Recht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 535 p.  
258

 Het gaat dan om het inroepen van rechtvaardigingsgronden voor het beperken van de vrijheid van een 

entiteit die grensoverschrijdend actief wil zijn. Deze rechtvaardigingsgronden zijn vaak geïnspireerd door 

een algemeen belang dat het belang van de individuen overstijgt. Zie oa.: T. HART en A. CORCORAN, The 

Regulation of Cross-Border Financial Services in the EU Internal Market: A Primer for Third Countries, 

Washington, ssrn, 2001, 16 (http://papers.ssrn.com/abstract=274849); M. TISON, “Conduct of business 

rules and their implementation in the EU Member states”, in G. FERRARINI, Capital markets in the age of 

the euro : cross-border transactions, listed companies and regulation, Den Haag, Kluwer Law 

International, 2002, 90 
259

 Het VWEU verdrag bijvoorbeeld. Zie K. LENAERTS en P. VAN NUFFEL, Europees Recht, Antwerpen, 

Intersentia, 2011, 535 p. 
260

 M. TISON, o.c., 90 
261

 M. DESPINA, The law of payment services in the EU : the EC directive on payment services in the internal 

market, Alphen aan de Rijn, Kluwer Law International, 2008, 101.  
262

 En de controle vanwege de lidstaat van herkomst dat daar onlosmakelijk aan is verbonden zoals we hoger 

onderlijnden.  
263

 M. DESPINA, o.c., 101. 
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161. Standaardisatie. In het bereiken van een effectieve wederzijdse erkenning en een 

goed werkend paspoort
264

 zal standaardisatie een belangrijk gegeven vormen in Europese 

regelgeving. We mogen niet vergeten dat wederzijdse erkenning zal rusten op een systeem 

van controle vanwege de lidstaat van herkomst. In zo‟n constellatie is het van belang dat 

lidstaten dan ook op elkaars reguleringen kunnen vertrouwen
265

(supra rnr 158). Wanneer op 

het vlak van de regulering één enkele minimumstandaard bestaat over de ganse EU zal het 

makkelijker zijn wederzijdse erkenning toe te laten en mogelijk te maken
266

. Het zal eveneens 

verhinderen dat er een regulerende race-to-the-bottom ontstaat
267

. Door het creëren van 

(minimum) harmonisatie d.m.v. secundair Europees recht maakt men standaardisatie 

mogelijk
268

. Wederzijdse erkenning en standaardisatie zijn dan ook gelinkt. HART en 

CORCORAN stellen het zeer treffend
269

:  

 

“When directives to achieve the internal market are adopted, to the extent that the laws of the 

Member States are harmonized, the Member States agree to forego their right to maintain 

independent requirements in the harmonized field.” 

 

162. Onderlinge samenwerking. Een belangrijk gegeven om wederzijdse erkenning en 

standaardisatie werkelijk mogelijk te maken is onderlinge samenwerking tussen de bevoegde 

autoriteiten over de lidstaten heen
270

. Hierdoor krijgen de lidstaten in een Lamfalussy-

context
271

 de mogelijkheid zelf en onderling de Europese standaard op te leggen
272

. HART en 

COROCORAN onderschrijven dan ook dat elke richtlijn die een systeem van wederzijdse 

                                                 
264

 Waarbij dan een goed werkende en goed geïntegreerde interne markt ontstaat voor een bepaalde dienst… 
265

 E. FERRAN, Capital Market Openness After Financial Turmoil, Cambridge, Cambridge Faculty of Law 

Legal Studies Research Paper Series, 2009, 16 (www.ssrn.com). 
266

 T. HART en A. CORCORAN, o.c., 16 (http://papers.ssrn.com/abstract=274849). 
267

 Waarbij sommige lidstaten zullen trachten een grotere koek van de markt naar zich toe te trekken door veel 

minder verregaand te gaan reguleren op een bepaald vlak. Dit zal regulerende arbitrage doen ontstaan, wat 

niet wenselijk is. Zie tevens ook: E. PAN, “A European Solution to the Regulation of Cross-Border 

Markets”, Brooklyn Journal of Corporate, Financial & Commercial Law 2007, II, 142 (www.ssrn.com). 
268

 T. HART en A. CORCORAN, o.c., 16 (http://papers.ssrn.com/abstract=274849). Men zal in vele gevallen ook 

kunnen tegenhouden dat lidstaten toch nog bijkomend en strenger zouden reguleren o.g.v. het general good 

principe.  
269

 T. HART en A. CORCORAN, The Regulation of Cross-Border Financial Services in the EU Internal Market: 

A Primer for Third Countries, Washington, ssrn, 2001, 16 (http://papers.ssrn.com/abstract=274849). 
270

 T. HART en A. CORCORAN, o.c., 29 (http://papers.ssrn.com/abstract=274849); E. PAN, o.c., 142 

(www.ssrn.com). 
271

 De Lamfallussy-procedure werd in het inleidend hoofdstuk aangekaart en verklaard.  
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 E. PAN, o.c., 142 (www.ssrn.com). 
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erkenning installeert ook regels rond samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten moet 

insluiten
273

. We zullen zien in hoeverre dit ook geldt voor de AIFM-richtlijn.  

 

AFDELING 3. STAP 1: EEN GRONDIGE ANALYSE VAN DE 

VERGUNNINGSBEPALINGEN VOOR AIFMS. 

163. In deze afdeling zullen we stilstaan bij het vergunningsregime onder de AIFM-

richtlijn. Het werd nl. reeds benadrukt dat de AIFM-richtlijn een pan-Europees systeem van 

vergunning en toezicht op de AIFMs en de AIF sector voorop plaatst
274

. Het regime is op zich 

vrij eenvoudig: elke AIFM die actief is in de EU
275

 zal een vorm van vergunning nodig 

hebben
276

. We zullen zien dat er een onderscheid moet worden gemaakt tussen vergund zijn 

en het mogen beheren van AIFs enerzijds en vergund zijn om AIFS te verhandelen anderzijds. 

 

§1. VERGUNNING (AUTHORISATION). 

164. Elke AIFM die actief zal willen zijn op de Europese interne markt zal een vergunning 

moeten verkrijgen om de activiteiten van AIFMs te kunnen opnemen
277

. En omgekeerd geldt 

dat enkel toegelaten AIFMs de mogelijkheid zullen krijgen AIFs te beheren en te verhandelen 

op de Europese interne markt. Het eerste artikel van de AIFM-richtlijn duidt het al aan: 

 

(Artikel 1: onderwerp) 

regels … voor de vergunningverlening aan, de dagelijkse bedrijfsuitoefening door en 

de transparantie van beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen [AIFMs]  die 

alternatieve beleggingsinstellingen in de Unie beheren en/of verhandelen”.  

 

                                                 
273

 T. HART en A. CORCORAN, o.c., 45 (http://papers.ssrn.com/abstract=274849). 
274

 E. BAFFI, D. LATTUCA EN P. SANTELLA, Extending the EU Financial Regulatory Framework to AIFM, 

Credit Derivatives, and Short Selling, Rome, 2011, 6 (www.ssrn.com). 
275

 Los van de vraag of zij al dan niet van het EU-type zijn. Niettemin geldt voor de AIFMs van het niet-EU-

type de regels uit artikel 37 AIFM. We verwijzen hiervoor naar de bespreking van dit artikel lager in deze 

tekst.  
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 Ibidem.  
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 E. FERRAN, The Regulation of Hedge Funds and Private Equity: A Case Study in the Development of the 

EU‟s Regulatory Response to the Financial Crisis, Cambridge, Legal Studies Research Paper Series, 2011, 
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http://papers.ssrn.com/abstract=274849
http://www.ssrn.com/
http://ssrn.com/abstract=1762119


83 

 

Deze richtlijn vindt dus toepassing, materieel gezien dan, in het kader van de 

vergunning van de AIFMs die AIFs beheren in de Europese Unie. In artikel 8, 1 AIFM lezen 

we: “De vergunning is geldig voor alle lidstaten”.De vergunning zal in elke lidstaat van de 

EU gelden. Dit is reeds de eerste vorm van paspoort dat we aantreffen.  

 

165. Toepassingsgebied en draagwijdte. Voor we dieper in gaan op de hele systematiek 

van vergunning onder de AIFM-richtlijn geven we hier schematisch een overzicht van deze 

AIFMs die een vergunning nodig zullen hebben. 

 

Behoeven vergunning met 

ingang van de AIFM-

richtlijn.  

AIFMs van het EU-type die zowel AIFs van het EU als het niet EU-

type beheren
278

.  

Behoeven vergunning op het 

EU niveau vanaf ten 

vroegste 2015. 

 AIFMs van het niet-EU-type die AIFs beheren van het EU-

type
279

. 

 AIFMs van het niet-EU-type die AIFs verhandelen in de EU.  

 

We benadrukken tevens dat de draagwijdte van de vergunning niet onbegrensd is. Ten 

eerste zal de goedkeuring maar gelden voor die aspecten die de AIFM-richtlijn tracht te 

regelen. Specifiek wil dit dan ook zeggen dat de vergunning onder het AIFM regime de AIFM 

zal toelaten AIFs te beheren binnen de lidstaat van de AIFM. De vergunning zal zich ook 

onder voorwaarden uitbreiden naar het beheer van AIFs die in andere lidstaten zijn gevestigd 

alsook het verhandelen van de AIFs van het EU type aan professionele investeerders binnen 

gans de Unie. We verwijzen hiervoor naar de 11
e
 overweging bij het richtlijnontwerp.  

 

§2. DEFINITIE VAN LIDSTAAT VAN HERKOMST. „HOME MEMBER 

STATE OF AN AIF EN HOME MEMBER STATE OF AN AIFM‟. 

A. DE LIDSTAAT VAN HERKOMST VAN DE AIF 

166. We verwijzen naar artikel 4, 1, p) AIFM: 

                                                 
278

 Het doet er dan ook niet toe of de AIFMs de AIFs die ze beheren binnen of buiten de EU aan de markt 

brengen.  
279

 Het doet er dan ook niet toe of de AIFMs de AIFs die ze beheren binnen of buiten de EU aan de markt 

brengen.  
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i) de lidstaat waar de [AIF] krachtens de toepasselijke nationale wetgeving een vergunning 

heeft of waar zij notificatie heeft gedaan, of in het geval van meerdere vergunningen of 

notificaties, de lidstaat waar de [AIF] voor het eerst een vergunning heeft gekregen of 

notificatie heeft gedaan; of 

ii) indien de [AIF] niet over een vergunning beschikt in een lidstaat of in een lidstaat 

notificatie heeft gedaan, de lidstaat waar de [AIF] haar statutaire zetel en/of haar 

hoofdkantoor heeft; 

 

B. DE LIDSTAAT VAN HERKOMST VAN DE AIFM 

167. We verwijzen naar artikel 4, 1, q) AIFM: 

 

de lidstaat waar de [AIFM] zijn statutaire zetel heeft; voor niet-EU [AIFM] zijn alle 

verwijzingen in deze richtlijn naar "lidstaat van herkomst van de [AIFM] " te verstaan als "de 

referentielidstaat", zoals vastgesteld in Hoofdstuk VII. 

 

§3. EEN STRUCTUREEL OVERZICHT VAN DE BEPALINGEN ROND 

VERGUNNING. 

168. De regels rond vergunning van AIFMs vindt men terug in hoofdstuk II van de AIFM-

richtlijn. Dit hoofdstuk is opgedeeld in 6 artikels die telkens een andere problematiek van de 

vergunning bespreken. We geven hiervan een schematisch overzicht.  

 

Artikel 6 Voorwaarden om activiteiten van AIFMs op te nemen.  

Artikel 7 Procedure om vergunning als AIFM te verkrijgen. 

Artikel 8 Voorwaarden om vergunning te verkrijgen.  

Artikel 9 Startkapitaal en Eigen Vermogen
280

. 

Artikel 10 Wijzigingen in de omvang van de vergunning. 

Artikel 11 Verlies van vergunning.  

 

                                                 
280

 We verwijzen naar het hoofdstuk over kapitaalsvereisten voor een diepgaande analyse.  
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§4. EEN DIEPGAANDE ANALYSE VAN DE VERSCHILLENDE 

BEPALINGEN. 

A. VOORWAARDEN OM ACTIVITEITEN VAN AIFMS OP TE NEMEN. 

169. De principes uit artikel 6. Een AIFM kan geen AIFs beheren zonder dat de AIFM 

werd vergund in het kader van de AIFM-richtlijn
281

. Vergunde AIFMs zullen, logischerwijs, 

op elk ogenblik moeten voldoen aan de voorwaarden uit de richtlijn om de vergunning te 

behouden. Daarnaast zullen de lidstaten er ook voor moeten zorgen dat de extern
282

 

aangestelde AIFMs op geen enkel moment andere zaken doen dan deze die werden bepaald in 

de eerste bijlage bij de richtlijn enerzijds, en het bijkomend beheren van ICBE‟s anderzijds
283

. 

Hun takenpakket zal dus worden beperkt door de AIFM-richtlijn. Wat betreft de intern 

beheerde AIFs zal het niet toegelaten zijn andere activiteiten te stellen dan het beheren van de 

AIFs in overeenstemming met de eerste bijlage bij de richtlijn
284

.   

 

B. PROCEDURE OM VERGUNNING ALS AIFM TE VERKRIJGEN. 

170. Proces. Het gaat in dezen om de materie die men terugvindt in artikel 7 AIFM. De 

lidstaten moeten er in de eerste plaats voor zorgen dat AIFMs een aanvraag tot vergunning 

doen bij de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de AIFM
285

. De tweede 

stap in het proces is het leveren van de noodzakelijke informatie aan de bevoegde autoriteiten 

door de AIFM die een vergunning wenst te verkrijgen
286

. We geven hiervan een overzicht: 

 

Informatie over te maken door AIFMs om een vergunning te bekomen onder het AIFM regime. 

Informatie over de personen wie de werkelijke leiding hebben van de AIFM. 

Informatie over de aandeelhouders van de AIFMs die een aanzienlijke
287

 omvang bezitten van het 

aandeelhouderschap alsook de hoegrootheid van dit aandeelhouderschap. 

                                                 
281

 Artikel 6, 1 van de AIFM   dd. 13.05.2011.  
282

 In tegenstelling tot de intern beheerde AIFs (supra).  
283

 Artikel 6, 2 van de AIFM  dd. 13.05.2011. Het omgekeerde geldt trouwens evenzeer! Uit artikel 6, 2 ICBE 

blijkt dat beheerders ICBE‟s mogen investeren in ICB‟s die niet onder de ICBE-richtlijn vallen zolang ze 

maar aan prudentieel toezicht zijn onderworpen. De AIFM-richtlijn onderwerpt de AIFs uiteraard niet aan 

purdentieel toezicht. Niettemin maken wij ons sterk dat de AIFM-richtlijn genoegzaam de voorwaarden 

vervult van artikel 6, 2 AIFM-richtlijn.  
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 Artikel 6, 3 van de AIFM  dd. 13.05.2011. 
285

 Artikel 7, 1 van de AIFM  dd. 13.05.2011. 
286

 Artikel 7, 2 en 7,3 van de AIFM  dd. 13.05.2011. 
287

 Dit is naar onze mening een correcte vertaling van het woord qualifying in artikel 7, 2, (b) van de AIFM  

dd. 13.05.2011. 



86 

 

Informatie over het remuneratiebeleid in overeenstemming met artikel 13288. 

Informatie over de delegatie van bevoegdheden aan derde partijen. 

Een overzicht van de activiteiten die de AIFM wil ondernemen met insluiting van een overzicht van 

de organisatie van de AIFM alsook een verklaring van de manier waarop de AIFM in 

overeenstemming met de richtlijn zal functioneren.  

 

De informatie over de AIFs die de AIFMs wensen te beheren. 

Informatie over de investeringsstrategie, de types van onderliggende fondsen wanneer AIFs fondsen 

van fondsen zijn, het beleid van de AIFM rond hefboomfinanciering alsook het risico profiel van de 

AIFs die door de AIFM zullen worden beheerd. Wat betreft het laatste dient ook informatie te worden 

vrijgegeven over de lidstaten of derde landen waar de AIFs zullen worden gevestigd, of gevestigd 

zullen worden. 

Het „fonds reglement‟ of de „statuten‟ van elk van de AIFs die de AIFM wenst te beheren. 

Informatie over de aangeduide bewaarder voor elk van de AIFs die de AIFM wenst te beheren.  

Bijkomende informatie die voortvloeit uit artikel 23 (1) van de richtlijn voor elke AIF die wordt 

beheerd. We gaan hier niet dieper op in.  

 

171. Uit, zeer toe te juichen, efficiëntieoverwegingen volgt dat de AIFM-richtlijn erin 

voorziet dat informatie die bevoegde autoriteiten reeds bekomen hebben i.k.v. andere 

vergunningen
289

, deze informatieverplichtingen niet opnieuw moeten worden volbracht
290

. 

 

172. Verkrijgen van vergunning – ESMA – Lamfalussy. Wanneer een bevoegde 

autoriteit een vergunning aan een AIFM geeft moet ze hiervan kennis geven aan de ESMA.  

Op haar beurt zal de ESMA een register bijhouden van alle AIFMs die vergund zijn, de AIFs 

die ze beheren en welke de bevoegde autoriteiten zijn
291

. Wat ook blijkt is de quasi-

regulerende kracht die de ESMA zal verkrijgen in dit opzicht. Enerzijds krijgt de ESMA de 

bevoegdheid om standaarden op te leggen op het vlak van de informatie die aan de bevoegde 

autoriteiten moet worden gegeven. Het gaat dan om voorstellen tot technische reglementering. 

Anderzijds krijgt ze ook de bevoegdheid om ontwerpen van standaardformulieren terzake op 

                                                 
288

 We staan heel kort stil bij de remuneratie problematiek in het hoofdstuk over de operationele bepalingen 

voor AIFMs in de richtlijn.  
289

 Bijvoorbeeld wanneer een AIFM reeds een toelating heeft verkregen als ICBE of wanneer zij reeds een 

toegelaten entiteit is onder het MiFID-regime.  
290

 Artikel 7, 4 van de AIFM  dd. 13.05.2011. 
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 Artikel 7, 5 van de AIFM  dd. 13.05.2011.Zie tevens: E. BAFFI, D. LATTUCA EN P. SANTELLA, Extending 

the EU Financial Regulatory Framework to AIFM, Credit Derivatives, and Short Selling, Rome, 2011, 6 

(www.ssrn.com). 
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te stellen. De EU Commissie zal deze dan kunnen opnemen als EU reglementering. Dit 

benadrukt nogmaals de belangrijke taak die de ESMA zal hebben om het recht als het ware te 

unificeren en ervoor te zorgen dat interpretaties overal uniform zijn. Zij zal zeker kunnen 

bijdragen tot een meer diepgaande vorm van wederzijdse erkenning (supra).  

 

C. VOORWAARDEN OM VERGUNNING TE VERKRIJGEN. 

173. De voorwaarden – artikel 8. In dit onderdeel geven we een schematisch overzicht 

van de voorwaarden om tot een vergunning te komen voor de AIFMs die een vergunning 

aanvragen.  
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 Voorwaarden tot vergunning
292

.  

Situering van de regulering Voorwaarden zoals terug te vinden in art. 8, 1 AIFM. 

Algemene voorwaarde (catch-all) De Competente Autoriteit is er van overtuigd dat de 

AIFM zal kunnen voldoen aan alle elementen uit 

deze richtlijn. 

Kapitaalsvereisten. De AIFM heeft genoeg initieel kapitaal alsook 

voldoende bijkomend eigen vermogen 

overeenstemmend artikel 9 van de AIFM-richtlijn
293

.  

Fit and Proper bepalingen voor de 

effectieve leiding. Alsook een 

veruiterlijking van het klassieke twee-

ogenprincipe.  

De personen die de werkelijke leiding hebben van de 

AIFM hebben een reputatie van een groot genoeg 

niveau. Ze hebben tevens genoeg algemene ervaring 

alsook ervaring in het kader van de strategieën die 

worden nagestreefd door de AIFs. De namen van deze 

personen moeten worden bekend gemaakt. De 

effectieve leiding moet in handen zijn van twee 

personen die aan de bovenstaande criteria voldoen.  

Fit and Proper bepalingen voor de 

relevante aandeelhouders. 

De aandeelhouders van de AIFM die een aanzienlijke
294

 

omvang bezitten van het aandeelhouderschap moeten 

geschikt zijn in het licht van het goed en voorzichtig 

beheer vanwege de AIFM. 

 De maatschappelijke zetel en de werkelijke zetel van de 

AIFM bevinden zich binnen één en dezelfde lidstaat.   

 

 

 

 Niettemin behouden de bevoegde autoriteiten het recht om de vergunning, ook al is 

deze verantwoord in de zin dat aan de voorwaarden werd voldaan, in omvang te beperken. Ze 

kunnen bijvoorbeeld beperkingen opleggen op de types strategieën edm
295

.  

 

                                                 
292

 Artikel 8, 1 van de AIFM  dd. 13.05.2011.  
293

 We verwijzen hiervoor naar het hoofdstuk over de kapitaalsvereisten.  
294

 Dit is naar onze mening een correcte vertaling van het woord qualifying in artikel 7, 2, (b) van de AIFM  

dd. 13.05.2011. 
295

 Artikel 8, 4 van de AIFM  dd. 13.05.2011. 

Prudentieel toezicht 
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173. Weigering van vergunning o.g.v. de onmogelijkheid een goed toezicht uit te 

oefenen
296

. Naast het niet voldoen aan de bovenstaande voorwaarden zal een weigering van 

de vergunning volgen wanneer de bevoegde autoriteiten zich in de onmogelijkheid zouden 

bevinden om een effectief toezicht uit te oefenen op de AIFM die voor vergunning postuleert 

ingevolge:  

1. Nauwe banden
297

 tussen de AIFM en andere natuurlijke of rechtspersonen, 

2. de wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen van een derde land die van toepassingzijn op 

natuurlijke of rechtspersonen waarmee de [AIFM] nauwe banden heeft, 

3. moeilijkheden in verband met de handhaving van die wettelijke of 

bestuursrechtelijkebepalingen. 

174. Procedure. We zullen niet ingaan op de procedure die moet worden gevolgd om een 

vergunning als AIFM te verkrijgen. Dit zou ons te ver leiden. Het is echter duidelijk dat de 

AIFM slechts de activiteiten waarvoor vergunning werd verleend kan aanvatten vanaf ze de 

vergunning heeft verkregen
298

. De procedure kan teruggevonden worden in artikel 7 AIFM.  

  

175. Intrekking van de vergunning. Onder bepaalde omstandigheden, die in de AIFM-

richtlijn worden opgesomd, kan een vergunning worden ingetrokken. Het gaat dan om zaken 

zoals de vergunning binnen 12 maanden niet gebruiken, niet meer voldoen aan de 

voorwaarden waarop de vergunning werd gegeven enz. Eén bepaalde situatie willen we toch 

extra in de verf zetten. De andere omstandigheden kunnen exhaustief worden teruggevonden 

in artikel 11 AIFM.  

Wat dan betreft de bijzonderheid die we van naderbij zullen bekijken. Het gaat om 

hetgeen we kunnen terugvinden in artikel 11, (f) AIFM: 

 

...in één van de gevallen verkeert waarin nationale voorschriften ten aanzien van 

buiten het toepassingsgebied van deze richtlijn vallende aangelegenheden in 

intrekking voorzien. 

 

Dit onderlijnt dat waar de Europese regelgever niet is opgetreden, er nog ruimte 

bestaat voor de nationale regelgever om te reguleren. Wanneer een AIFM niet in 
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 Artikel 8, 3 van de AIFM  dd. 13.05.2011. 
297
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overeenstemming zou ageren met dergelijk nationaal recht, kan dit leiden tot het ontnemen 

van de vergunning onder het AIFM regime.  

 

D. REEDS ACTIEVE AIFMS. 

176. In de eerste plaats onderlijnen we dat voor die AIFMs die reeds actief zijn op het 

moment van het omzetten van de richtlijn in nationaal recht (voorlopig staat dit voor 2013 

gepland) zij één jaar
299

 de tijd krijgen om een vergunning aan te vragen aan de nationale 

bevoegde autoriteiten
300

.  

 

§5. SLOTBEMERKINGEN EN CONCLUSIES ROND HET 

VERGUNNINGSREGIME. 

177. Een aspect dat o.i. eveneens toe te juichen valt is de efficiëntie die wordt nagestreefd 

voor beheerders die reeds onder ICBE of MiFID richtlijnen een vergunning hebben 

verkregen. Zij zullen worden beschermd tegen het moeten leveren van informatie die reeds in 

handen behoort te zijn van de bevoegde autoriteiten. Er zal geen nood zijn tot duplicatie.  

 

178. Algemeen concluderen we uit het voorgaande dat het verkrijgen van vergunningen een 

subjectief gegeven is dat louter gebaseerd is op het volgen van de AIFM-richtlijn. De 

vergunning is in de ganse EU geldig en ze is daarenboven verplicht.  

 

AFDELING 4. STAP 2: EEN GRONDIGE ANALYSE VAN DE 

PASPOORTINGSVOORWAARDEN VOOR EUROPESE 

AIFMS. 

 

179. Inleiding. Zoals reeds benadrukt zullen de AIFMs die onder het regime van de AIFM-

richtlijn een vergunning hebben verkregen AIFs mogen beheren binnen een bepaalde lidstaat. 
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Zij zal dit echter ook grensoverschrijdend – via een bijkantoor of via het vrij verkeer van 

diensten – kunnen doen d.m.v. een EU-paspoort. Dit onderdeel van de thesis zal dan ook in 

teken staan van dat EU-paspoort voor Europese entiteiten. Afdeling 5 zal handelen over de 

entiteiten uit derde landen. Verder onderlijnen voorafgaand reeds dat de procedure tot het 

verkrijgen van een EU-paspoort beperkt zal worden tot een loutere aanmeldingsprocedure
301

.  

 

180. Timing.  Wat dan betreft de timing. In dit verband benadrukken we dat deze materie 

dichte banden heeft met de materie van de beheerders en fondsen uit derde landen die in 

beperkte mate zullen kunnen genieten van het paspoort (supra). Het EU-paspoort voor AIFMs 

van het EU type zal vanaf de omzetting in 2013 beschikbaar zijn
302

.  

 

§1. HET PASPOORT T.A.V. PROFESSIONELE CLIËNTEN. 

A. INLEIDING EN SITUERING VAN DE TERMINOLOGIE ALSOOK DE 

INVESTERINGSKLASSE „PROFESSIONELE INVESTEERDER‟. 

181. We benadrukken reeds dat wie een professionele belegger is bepaald wordt in 

overeenstemming met de MiFID reglementering
303

. Het gaat dan om de beleggers die sowieso 

als professioneel kunnen worden behandeld ingevolge bijlage II bij de MiFID-richtlijn, alsook 

diegenen die voor de toepassing van deze regulering het opt-in regime uit de MiFID-richtlijn 

hebben gebruikt. Ook in de AIFM-richtlijn zal dus een onderscheid gemaakt worden naar de 

type belegger. Cliëntclassificatie i.k.v. MiFID is daarenboven geen zaak waar men in enkele 

regels over kan gaan. Niettemin trachten wij een kort overzicht te geven.  

182. Een niet-professionele belegger i.k.v. MiFID is een belegger die geen professionele 

belegger is, noch een in-aanmerking-komende-tegenpartij
304

. Het gaat om een 

restcategorie
305

. Onder de MiFID richtlijn is een professionele cliënt: 
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… een cliënt [is] die de nodige ervaring, kennis en deskundigheid bezit om zelf beleggingsbeslissingen 

te nemen en de door hem gelopen risico's adequaat in te schatten. Om als professionele cliënt te worden 

aangemerkt, moet de cliënt aan de onderstaande criteria voldoen
306

. 

 

 Onder de professionele cliënten wordt dan ook in de eerste plaats (en samengevat) 

verstaan: 

 Nationale overheden, 

 Grote ondernemingen i.k.v. de MiFID richtlijn, 

 Entiteiten die een vergunning moeten hebben of gereglementeerd moeten zijn om op financiële markten 

actief te mogen zijn en 

 Andere institutionele beleggers wier belangrijkste activiteit bestaat uit het beleggen in financiële 

instrumenten. 

 

183. Wie niet tot de bovenstaande instellingen behoort zal ex ante worden aanzien als een 

niet-professionele belegger
307

. Niettegenstaande het voorgaande, en wanneer aan bepaalde 

voorwaarden is voldaan, kan een niet-professionele belegger verzoeken
308

 als een 

professionele belegger te worden behandeld
309

. Dit is de opt-in procedure.  

 

WIE ZIJN DE INVESTEERDERS IN PE-FONDSEN? 

184. Het is vooreerst erg moeilijk concrete cijfers te vinden omtrent dit onderwerp. Wat 

niettemin duidelijk is, is dat investeerders in PE-fondsen zowel institutionele beleggers zijn 

als rijke en welgestelde burgers. Deze eersten zullen zelden automatisch als professionele 

beleggers worden aanzien in het licht van de MiFID reglementering.  

 

185. De cijfers. Voor ons overzicht hanteerden wij de cijfers van het jaar 2009 van de 

EVCA en de BVCA
310

. Wij namen hiervan het gemiddelde: 
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Type investeerder Percentage (bij benadering) 

van de totale investeringen 

in Private Equity.  

Pensioenfondsen en academische 

instellingen 

17% 

Banken en 

verzekeringsondernemingen 

22% 

Overheidsinstellingen en 

Sovereign Wealth Funds, 

10% 

Andere Fondsen, Fondsen van 

fondsen en investeringen 

geplaatst door bedrijven 

29% (bedrijven: 6,3% 

en Fondsen van 

fondsen: 13,5%). 

Private personen 3,75% 

TOTAAL: 80 % 

 

Uit bovenstaand schema blijkt dat, uitzonderingen daar op niet nagesproken, zeker 4% 

van de investeerders in PE-Fondsen bestaat uit niet professionele investeerders. Nl. de private 

personen. Voor zover deze geen gebruik hebben gemaakt hebben van het opt-in systeem 

uiteraard. We zien tevens dat ca. 20% van de investeerders in PE-Fondsen fondsen van 

fondsen en bedrijven zijn. Het is niet ondenkbaar dat daar een deel van de bedrijven als niet-

professioneel zal worden aanzien.  

 Als we er nu even de Belgische situatie bij halen, dan tonen de cijfers een gelijkaardig 

beeld
311

. Volgens de cijfers van het BVA was er in 2009 maximaal voor zo‟n 25% aan 

investeringen door potentieel niet-professionelen cliënten. 6,4% daarvan zit, naar onze 

mening, in de groep die zeker als niet-professioneel wordt aanzien. Het gaat namelijk om de 

Private investeerders. Dit alles voor zover er niet werd gekozen voor het opt-in regime. De 

rest (ca. 19%) zal, naar gelang het geval, als niet-professioneel kunnen worden aanzien.  

 

186. Dit alles toont aan dat het grootste deel van de beleggers in PE-fondsen als 

professioneel zal worden aanzien. Althans ingevolge de cijfers die we voorhanden hebben. 

Het is dan ook niet onlogisch dat een paspoort voor de verhandeling van AIFs door AIFMs 

zal worden beperkt tot de professionele beleggers. Hoger zagen we meningen die dit 

veroordeelden. En deze hebben terecht een grond van waarheid. De niet onbelangrijke groep 

private beleggers zal het moeilijker hebben dan professionele beleggers om te investeren in 
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PE-Fondsen gezien het verhandelingsbeleid op nationaal niveau blijft en niet 

grensoverschrijdend zal plaatsvinden. We delen de stelling die stelt dat dit onverantwoord zou 

zijn echter niet. De meerderheid aan beleggers in PE-Fondsen zijn professioneel. Wat dit 

trouwens betekent voor andere types AIFs is een aspect dat wij in dit kader niet kunnen 

behandelen.  

 

B. DE REGELS VAN VERHANDLEEN EN BEHEREN VAN AIFS T.A.V. 

PROFESSIONELE BELEGGERS. 

187. Beheren en verhandelen. De term beheren werd reeds hoger toegelicht. Onder de 

term verhandelen wordt verstaan het „aan de man brengen‟ van de AIFs bij beleggers. M.a.w. 

het proces van geld ophalen of fundraising
312

. Het gaat in de feiten om de verkoop van de 

rechten van deelneming in een AIF aan een belegger.  

 

1. Een beheerspaspoort en een verhandelingspaspoort. 

188. Ingevolge het systeem dat in voege zal komen zullen twee soorten paspoorten bestaan. 

Enerzijds zal er het paspoort zijn voor het beheer van AIFs als activiteit van de AIFMs die op 

een grensoverschrijdende wijze gebeurt. Anderzijds zal er het paspoort zijn voor het 

verhandelen van de AIFs die beheerd worden door de AIFMs op een grensoverschrijdende 

wijze.  

 

1.1. Binnen dezelfde lidstaat. 

1.1.1. Het verhandelen per definitie zonder paspoort. 

189. Voor het verhandelen van de rechten van deelneming AIFs door de AIFMs wordt 

bepaald dat een specifieke procedure moet worden gevolgd. Dit alles vinden we terug in 

artikel 31 AIFM. De procedure is zeer eenvoudig: Het gaat om een aanmeldingsplicht bij de 

bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst
313

. De aanmelding zal vergezeld worden 

door een aantal elementen aan informatie die moeten worden overgemaakt. Over welke 

informatie het gaat vindt men terug in bijlage III B van de AIFM-richtlijn. Het gaat in dezen 

niet om wereldschokkende zaken: De “identiteit” van de AIFs die zullen worden verhandeld, 
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de statuten en reglementen van de AIFs, edm. Daarenboven kunnen de bevoegde autoriteiten 

dit verzoek tot verhandelen maar weigeren wanneer de AIF en de AIFM niet zullen kunnen 

voldoen aan alle regels uit de richtlijn. Zoals we reeds hoger onderlijnden is dit eveneens een 

voorwaarde om de goedkeuring te verkrijgen als AIFM. Dit sterkt ons dan ook in de mening 

dat het verhandelen van AIFs binnen de lidstaat van herkomst van de AIFMs een quasi 

automatisme is. Tenslotte wordt nog benadrukt dat op de AIFM steeds de plicht rust de 

Bevoegde autoriteiten op de hoogte te stellen van materiële veranderingen in het 

verhandelingsbeleid van de AIFs die het verhandelt
314

.  

 

1.1.2. Het beheerspaspoort. 

190. Het beheerspaspoort, of anders gesteld, het recht om in de lidstaat van herkomst een 

AIF te beheren zal niet afhankelijk gesteld worden van enige bijkomende procedure dan deze 

van de vergunning om als AIFM actief te zijn. Zie art. 6 ev. AIFM.  

 

2.1. In een andere lidstaat. De grenzen over. 

2.1.1. Het verhandelingspaspoort t.a.v. professionele beleggers – werkelijk een paspoort. 

191. Wanneer aan voorwaarden is voldaan moeten de lidstaten ervoor zorgen dat een 

vergunde AIFM van het EU-type de mogelijkheid heeft AIFs van het EU-type te verhandelen 

in andere lidstaten van de EU (artikel 32, 1 AIFM).  

 

192. Het gaat opnieuw om een aanmeldingsprocedure die moet worden gevolgd. Er wordt 

opnieuw voorzien in een geheel aan informatie die moet worden overgemaakt aan de 

bevoegde autoriteiten. Men vindt deze terug in Bijlage IV van de AIFM-richtlijn. Het gaat in 

dezen wederom niet om wereldschokkende zaken. De “identiteit” van de AIFs die zullen 

worden verhandeld, de statuten en reglementen van de AIFs edm. Eveneens zal moeten 

worden voorzien in maatregelen om te beperken dat er wordt verhandeld t.a.v. niet-

professionele beleggers
315

. 

 

193. De informatie die wordt overgemaakt aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 

herkomst zullen door deze laatste worden overgemaakt aan de bevoegde autoriteiten van de 
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gastlidstaat (artikel 32, 3 AIFM). De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst 

kunnen het overmaken van dit aanmeldingsdossier maar weigeren wanneer niet aan de regels 

van de AIFM-richtlijn zal worden voldaan door het vooropgestelde verhandelen. Net als wat 

we hoger zagen houdt dit een quasi automatische doorzending in
316

. Eens het dossier is 

doorgezonden, en de AIFM hiervan in kennis werd gesteld, kan het grensoverschrijdend 

verhandelen aanvangen (artikel 32, 4 AIFM). De gastlidstaat heeft in heel het proces slechts 

een passieve rol. Zij oefent tevens geen toezicht uit. Bijgevolg is dit een procedure gebaseerd 

op controle vanwege de lidstaat van herkomst, gebaseerd op een gemeenschappelijke richtlijn 

en dat wederzijds erkend moet worden. O.g.v. een waar paspoort dus.  

 

2.1.2. Het beheerspaspoort. 

194. Voor wat betreft het beheren van AIFs in andere lidstaten zal, in tegenstelling voor 

wat betreft het beheren in de eigen lidstaat, een paspoort noodzakelijk en voldoende zijn
317

.  

 

195. In artikel 33, 1 AIFM wordt het alsvolgt gesteld:  

 

De lidstaten zorgen ervoor dat een vergunninghoudende EU abi-beheerder in een andere 

lidstaat gevestigde EU abi's mag beheren, hetzij rechtstreeks hetzij middels vestiging van een 

bijkantoor, mits de abi-beheerder een vergunning heeft om dit type abi te beheren. 

 

 Er wordt dus benadrukt dat AIFMs die reeds een vergunning hebben verkregen 

(supra) de mogelijkheid moeten hebben om het beheer op te nemen van een AIF in een 

andere lidstaat van de EU. Dit kan via het vrij verkeer van diensten enerzijds en anderzijds via 

de oprichting van een bijkantoor. De voorwaarde is dat de AIFM toegelaten is dergelijke AIFs 

te beheren. 

 

196. We zien dat voor het grensoverschrijdend verhandelen van AIFs uit andere lidstaten de 

procedure anders en een aanmelding vereist is. Hier zien we dit, naar onze mening, niet. 

Althans niet in de striktste zin van het woord. Het is zo dat de AIFM die een dergelijke 

beheersactiviteit zou willen ontwikkelen op grensoverschrijdende basis, er slechts toe zal 
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gehouden zijn bepaalde informatie over te maken aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat 

van herkomst. De over te maken informatie behelst opnieuw geen wereldschokkende 

elementen. Deze elementen kunnen worden nagelezen in artikel 33, 2 AIFM. Daarenboven zal 

bijkomende informatie moeten worden overgemaakt wanneer gebruik wordt gemaakt van een 

bijkantoor
318

. Deze informatie wordt doorgestuurd naar de bevoegde autoriteiten van de 

gastlidstaat. De informatieoverdracht zal enkel plaatsvinden wanneer het beheer van de AIFs 

in overeenstemming zal zijn met de richtlijn. Naar onze mening voegt dit niets toe aan het 

klassiek vergunningsregime en zal er dus geen beoordelingsmarge zijn voor de bevoegde 

autoriteiten van de lidstaat van herkomst. Van deze informatieoverdracht wordt de AIFM op 

de hoogte gesteld
319

. Vanaf de ontvangst van het bewijs kan de AIFM beginnen met het 

grensoverschrijdend stellen van de beheersactiviteit.  

 

197. Wat anderzijds wel zeker is, is dat de bevoegde autoriteiten van de gastlidstaat geen 

bijkomende verplichtingen aan de AIFM kan opleggen inzake materies die worden geregeld 

door deze richtlijn. Dit is, naar onze mening, de kern van het principe van wederzijdse 

erkenning (supra). Dit wil dus zeggen dat een AIFM die een vergunning heeft verkregen in de 

lidstaat van herkomst vrij van enige barière haar activiteiten zal kunnen ontplooien in een 

andere lidstaat. Gezien deze richtlijn secundaire regelgeving is in de Europeesrechtelijke 

systematiek (supra) gaat zij, in het licht van de Cassis de Dijon
320

 rechtspraak de deur sluiten 

voor het toepassen van de leer van het gemene goed. Althans, voor wat werd geharmoniseerd 

door de AIFM-richtlijn.  

 

C. DE BEVOEGDHEDEN VAN DE ESMA – EEN KORT OVERZICHT. 

198. Het is niet onze bedoeling een uitgebreid beeld te geven van wat de taken van de 

ESMA zijn i.k.v. paspoorten onder de AIFM-richtlijn. Niettemin onderlijnen we de kern van 

haar bevoegdheden. De ESMA kan ontwerpen van technische reguleringsnormen ontwikkelen 

om nader te bepalen welke informatie moet worden verstrekt, ze kan tevens ontwerpen van 

technische uitvoeringsnormen ontwikkelen met het oog op de vaststelling van de 

standaardformulieren, templates en procedures voor de toezending van de informatie.  
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§2. HET (VERHANDELINGS)PASPOORT T.A.V. RETAIL CLIËNTEN. 

199. We bevinden ons in de materie die geregeld wordt door artikel 41 AIFM. AIFMs die 

de door hen beheerde AIFs willen verhandelen naar niet-professionele beleggerstoe mogen dit 

enkel wanneer de lidstaat terzake dat toelaat. Dit wordt nl. niet gereguleerd door de AIFM-

richtlijn.Bijgevolg is er dan ook geen wederzijdse erkenning mogelijk (mutual recognition) en 

bestaat er o.i. dan ook geen paspoort. We bevinden ons dan ook terug in het vacuüm 

gecreëerd door de vrijheden uit het Verdrag van de Werking van de Europese Unie (VWEU) 

enerzijds, en de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie anderzijds. We denken dan 

bijvoorbeeld aan de Cassis de Dijon zaak waar de overheidsregels, incompatibel met de 

vrijheden in het Europees recht, afgetoetst werden aan het principe van het gemene goed.  

 

§3. BEMERKINGEN EN CONCLUSIES T.A.V. HET EU-PASPOORTREGIME 

VOOR AIFMS. 

200. We zien dus voor het verhandelen en het beheren op grenzoverschrijdende wijze van 

AIFs door AIFMs in de EU een werkelijk paspoort zal bestaan. Een paspoort dat op zichzelf 

gebaseerd is op de principes van wederzijdse erkenning en standaardisatie. Het paspoort, in 

welke vorm dan ook, zal echter enkel bestaan naar professionele beleggers toe.  

Ingevolge de AIFM-richtlijn zullen er dus heelwat bijkomende transparantiekosten 

moeten worden gemaakt door de AIFMs die vergund willen worden. Nog meer kosten zullen 

er zijn voor deze die grensoverschrijdend actief willen zijn. Uiteraard zullen deze afgewend 

worden op de beleggers
321

. Hetzelfde geldt voor reglementen van fondsen en of hun statuten 

die zullen moeten aangepast worden om te voldoen aan de verplichtingen van de AIFM-

richtlijn. Laat ons in dezen niet vergeten dat heel veel van de AIFs (en dan vooral de PE-

fondsen ) fondsen zijn van het gesloten type (closed-ended). Dit wil zeggen dat zij maar open 

is voor een aantal investeerders. Juridisch vertaalt zich dit in het feit dat PE-fondsen  veelal 

een gesloten structuur hebben met een vast aantal deelnemingsrechten (supra).  Bijkomend is 

het zo dat PE-fondsen  over het algemeen een bepaalde duurtijd hebben
322

. Deze zal vaak 

tussen de tien à twaalf jaar liggen
323

. Bijgevolg zullen heelwat AIFMs (en dus ook de 
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beheerde de AIFs) die reeds een lange tijd bestaan moeten voldoen aan de AIFM-richtlijn en 

veranderingen teweegbrengen die oorspronkelijk niet te voorzien waren.   

 

201. De belangengroep EVCA haalt, in het kader van de aanmelding voor het verhandelen 

van AIFs, terecht, aan dat de regels rond materiële veranderingen van het beleid van de AIF 

en de daarbij horende transparantieverplichtingen problematisch kunnen worden
324

. Wat men 

nl. niet mag vergeten is dat AIFs (althans wanneer het over Private-equityspelers gaat) niet 

worden verhandeld in de strikte zin van het woord. PE-fondsen  zijn vennootschappen 

(partnerships) waarbij de beperkt aansprakelijke deelvennoten de beleggers zijn
325

. Het 

verhandelen houdt dan, in de feiten, onderhandelingen in over de manier van zich verbinden 

in de vennootschapsvorm terzake
326

. Gedurende deze onderhandelingen tussen de beheerders 

(de AIFM) en de (toekomstige) beleggers zal het vaak zo zijn dat de documenten van belang 

voor de AIF, de AIFM en meer bepaald hun vergunning en paspoort, tijdens de 

onderhandelingen zullen wijzigen. Dit zal bijkomende, en niet wenselijke, kosten met zich 

kunnen meebrengen
327

. Het is dan ook op het vlak van bepalingen rond materiële wijzigingen 

dat er i.k.v. de niveau twee bepalingen zal moeten gewerkt worden aan maatregelen die 

dergelijke werkwijzen kunnen ondersteunen
328

. 

 

202. Het feit dat men binnen de EU een paspoort zal kunnen krijgen voor de beheers en 

verhandelingsactiviteiten moet niettemin gezien worden als een belangrijke mogelijke 

verwezenlijking van de AIFM-richtlijn. Wij juichen deze erg toe.  

 

                                                 
324

 EVCA, AIFMD Essentials, Brussel, EVCA, 2010, 38 (www.evca.eu). 
325

 S. KAPLAN en P. STRÖMBERG, Leveraged buyouts and private equity, Chicago, NBER working paper No. 

W14207, 2008, 4 (www.ssrn.com). 
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AFDELING 5. STAP 3: NIET EU AIF(M)S… EEN PROBLEEM VAN 

ALIENS. 

§1. NAAR EEN VERNIEUWD CONCEPT VAN MUTUAL RECOGNITION EN 

PASPOORTING. VOORBIJ DE GRENZEN VAN DE EU. 

203. Met de komst van de AIFM-richtlijn bevinden we ons, Europeanen, aan de vooravond 

van een belangrijke omwenteling. Althans, dat zou het kunnen zijn. De vraag stelt zich 

namelijk in hoeverre de concepten paspoort, wederzijdse erkenning en standaardisatie ook 

zullen kunnen worden aangewend voor AIF(M)‟s uit derde landen.  

 

A. INLEIDING. 

204. In 2009 vertrok op vraag van CESR een rondvraag naar de mogelijkheid en 

wenselijkheid van een zekere vorm van mutual recognition tussen EU en niet-EU 

jurisdicties
329

. Er stond in diezelfde zin, sinds 2007, reeds een project op poten met de VS
330

. 

CESR is ervan overtuigd dat het bestaan van bepaalde vormen van wederzijdse erkenning met 

bepaalde derde landen van belang kan zijn om de complexiteit en de kostelijkheid van 

grensoverschrijdende kapitaalmarktenactiviteiten te reduceren
331

. Wij zijn voorstander van 

dergelijke projecten. Daarenboven vinden wij het van belang dat in dergelijke (politieke) 

discussies de EU het voortouw zou nemen. De EU heeft nl. een grote ervaring met het 

concept wederzijdse erkenning. Zoals FERRAN echter terecht onderlijnt moeten de EU-

successen met wederzijdse erkenning (vooral in het MiFID kader
332

) worden gekaderd in de 

unieke politieke situatie van de EU. Ze zijn daarom niet meteen „transponeerbaar‟ op een 

internationaal echelon
333

. Vooral het belang van controle uitgevoerd door de lidstaat van 

herkomst lijkt ons politiek moeilijk haalbaar. Daarenboven stelt zich ook de vraag of ooit 

genoeg standaardisatie kan worden bereikt om werkelijk van wederzijdse erkenning te kunnen 

spreken. FERRAN
334

 onderlijnt dat het realistischer is te streven naar een Amerikaans 

“Equivalence” model. Daarbij zou men werken met eerder brede uitzonderingen op de regel 
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 E. FERRAN, Capital Market Openness After Financial Turmoil, Cambridge, Cambridge Faculty of Law 

Legal Studies Research Paper Series, 2009, 44 (www.ssrn.com).  
330

 Ibidem. 
331
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 E. FERRAN, o.c., 47 (www.ssrn.com). 
333

 Ibidem. 
334
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van controle vanwege de gastlidstaat enerzijds. Anderzijds moet men in een equivalence 

systeem ervoor zorgen dat er genoeg gemeenschappelijke wil is om bepaalde elementen 

gelijkaardig (equivalent)te reguleren
335

. Er is echter geen noodzaak aan verregaande 

harmonisering en juridische aanvaarding van de controle door de lidstaat van herkomst als 

algemene regel. 

 

205. We zien nu reeds in de VS (en meer bepaald onder impuls van de SEC
336

) dat 

consensus groeit rond het feit dat wederzijdse erkenning van belang is en dat dit kan worden 

bereikt door vergelijkbaarheid
337

. Wederzijdse erkenning zou dan worden toegelaten wanneer 

het corresponderende rechtssysteem er één zou zijn dat qua regulering en toezicht 

vergelijkbaar is. Er wordt in de Amerikaanse literatuur tevens gesteld dat, door verregaande 

harmoniseringen in andere delen van het Westen, de niveaus van regulering overal 

vergelijkbaar (aan het worden) zijn
338

. FERRAN onderlijnt echter dat een hoge mate aan 

vrijblijvendheid in combinatie met een te weinig per se geharmoniseerd geheel aan 

reguleringen over de lidstaten heen geen werkelijk resultaat kan boeken. Zij haalt aan dat om 

die reden de ISD-richtlijn moest worden vervangen door de MiFID richtlijn
339

. Ze 

waarschuwt bijgevolg voor een potentieel tot mislukken van dergelijke pogingen tot 

wederzijdse erkenning. Het is inderdaad zo dat een werkelijke convergentie en standaardisatie 

noodzakelijk is voor een goed werkend systeem van wederzijdse erkenning. Anderzijds is het 

bereiken van een interne markt tussen de VS en de EU niet de bedoeling. Veeleer zou het de 

bedoeling moeten zijn barrières te verminderen. Bovendien zou men van de fianciële crisis 

gebruik kunnen maken in dit kader. Nog nooit hebben de politieke geesten zo dicht op 

dezelfde lijn gezeten als nu.  

 

206. Een tweede mogelijkheid bestaat er in dat men met twee standaarden gaat werken. De 

standaard voor de „Europeanen‟ en deze voor de niet Europeanen. Dit is hetgeen men althans 

in de Amerikaanse rechtsleer ziet opduiken als model. Een bepaalde wetgeving voor 
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buitenlandse investeerders die dan wederzijds zou worden erkend
340

. Het systeem zou dezen 

verschillen van het voorgaande in die zin dat men de hoeveelheid regulering opgelegd aan een 

entiteit uit een derde staat afhankelijk zal maken van de vergelijkbaarheid van het 

rechtssysteem van herkomst
341

. Hoe meer divergentie, hoe meer regulering en hoe minder 

wederzijdse erkenning.  

 

B. WAT WE WILLEN ZIEN IN HET KADER VAN DE AIFM-RICHTLIJN. 

207. De vraag die we ons dus zullen moeten stellen is in hoeverre we kunnen stellen dat de 

AIFM-richtlijn in dergelijk project past. Preliminair onderlijnen we dat wij het graag zouden 

zien dat de AIFM-richtlijn dergelijke convergentie tussen de EU en de rest van de wereld 

mogelijk maakt.  

 

§2. AIFMS VAN HET EU-TYPE DIE AIFS VAN HET NIET-EU-TYPE WILLEN 

BEHEREN EN VERHANDELEN IN DE EU. 

208. Zoals nog uitvoerig zal blijken zijn de regels voor de spelers uit derde landen nogal 

complex geformuleerd en gestructureerd. Wij proberen met enige abstractie van de structuur 

van de richtlijn een functioneel overzicht te geven. De eerste tweedeling die we maken is deze 

tussen vreemde AIFMs (§4) en vreemde AIFs beheerd en verhandeld door AIFMs van het 

EU-type (§3). Daarnaast wordt, zoveel als mogelijk, een verdeling gemaakt tussen de 

voorwaarden om te beheren en de voorwaarden om te verhandelen.  

 

A. BEHEREN VAN AIFS UIT DERDE LANDEN ALS AIFM VAN HET EU-TYPE 

DIE NIET WORDEN VERHANDELD IN DE EU. 

VERGUNNINGSVOORWAARDEN. 

209. Artikel 34. Dit artikel legt de voorwaarden op voor het beheren van AIFs van het niet-

EU-type zonder ze te verhandelen in de EU door AIFMs van het EU-type.  

 

                                                 
340
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210. Ingevolge de richtlijn zullen de lidstaten ervoor moeten zorgen dat AIFMs die in een 

lidstaat een vergunning hebben verkregen om AIFs te beheren, deze vergunning ook zullen 

moeten kunnen krijgen voor het beheren van AIFs uit derde landen die bovendien niet in de 

EU worden verhandeld. Daaraan zijn echter twee voorwaarden verbonden. 

a. Ten eersten moet  door de AIFM aan alle voorwaarden van de AIFM-richtlijn worden 

voldaan m.u.v. de regels rond bewaarders en jaarrekeningen die men terugvindt in de 

artikels 21 en 22.  

b. Ten tweeden moeten er adequate samenwerkingsovereenkomsten bestaan tussen de 

bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de AIFM en deze van het land 

van herkomst van de AIF. Het minimum waaraan dergelijk akkoord moet voldoen is 

het efficiënt regelen van de informatiedoorstroming tussen de twee landen. Meer 

bepaald: de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de AIFM moeten 

in staat zijn hun verplichtingen te voldoen in overeenstemming met de AIFM-richtlijn.  

 

211. Wanneer aan dergelijke akkoord-voorwaarde is voldaan zal er op, minstens het 

Europees vlak, een vorm van wederzijdse erkenning gelden. Deze is echter beperkt tot de 

mogelijkheid voor AIFMs van het EU-type om AIFs buiten de EU te beheren zolang deze niet 

worden verhandeld in de EU. Of we nu werkelijk kunnen spreken van standaardisatie (laat 

staan harmonisering) tussen twee landen is een geheel andere vraag. In de feiten is er geen 

standaardisatie doordat er geen plicht rust op de EU-lidstaat van herkomst van de AIFM om 

ervoor te zorgen dat het derde land een vergelijkbaar rechtsstelsel heeft. Het enige wat wordt 

opgelegd is een efficiënte informatiedoorstroming.  

 Tenslotte wensen we nog kort even te onderlijnen dat de macht om akkoorden te 

sluiten, althans vanuit de Europese bril gezien, aan bevoegde autoriteiten wordt gegeven. Dit 

is vrij bijzonder en zal de toezichthouder (in België waarschijnlijk de FSMA) met een zekere 

mate aan beleidsruimte opzadelen. Anderzijds vinden wij dit systeem erg toe te juichen net 

omdat de nationale toezichthouders sneller zullen kunnen inspelen om de veranderlijke wereld 

van de AIFs door sneller akkoorden te kunnen sluiten met derde landen.  

 

212. Artikel 34 is in essentie een bepaling die aan een AIFM van het EU-type al dan niet de 

vergunning geeft AIFs te beheren. Het verschil met de algemene regel uit de AIFM-richtlijn 

die AIFMs toelaat op te treden als beheerder van AIFs
342

 is dat hier de AIFM vergunning 

moet vragen om een kerntaak uit te oefenen m.b.t. een AIF die niet in de EU gelegen is en die 
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tevens niet in de EU wordt verhandeld. Wij stellen ons vragen bij het feit dat de EU de facto 

extraterritoriaal gaat reguleren. Uiteraard doet ze dit niet in rechte noch rechtstreeks. Ze 

reguleert nl. de vreemde AIF niet. De facto komt het er, door het opleggen van de akkoord-

voorwaarde (zie supra) wel op neer dat de vreemde autoriteiten zich ietwat zullen moeten 

schikken naar de wensen van de EU. Laat ons in dezen niet vergeten dat de akkoord-

voorwaarde maar één van de twee voorwaarden is om AIFs uit derde landen te mogen 

beheren. Wanneer bijvoorbeeld een akkoord zou bestaan met enig exotisch eiland in de 

Caraïben, hetwelk acties toelaat van de AIF die niet in overeenstemming zijn met de AIFM-

richtlijn zal de AIFM geen vergunning kunnen verkrijgen. Bijgevolg vereist men de facto dat 

de buitenlandse rechtsmacht zich naar de regels schikt van de AIFM-richtlijn alvorens 

werkelijk toepassing kan gemaakt worden van artikel 34 (alsook artikel 35) van de AIFM-

richtlijn. Wij stellen ons vragen bij de morele macht van de EU om op dermate drastische 

wijze in de rechtssfeer van derde landen te treden. Zeker wanneer het gaat om AIFs die niet in 

de EU zullen worden verhandeld.  

 

B. HET VERHANDELEN… 

1. … van AIFs van het niet Europese type met een paspoort (artikel 35) 

212. Een werkelijk paspoort – geen standaardisatie. Voor we ingaan op de materie ten 

gronde willen we reeds opmerken dat hier – in tegenstelling tot het voorgaande – een 

werkelijk paspoort aan de orde is. Een AIF uit een derde land die in de lidstaat van herkomst 

van de EU-AIFM verhandeld zal dat, na een aanmeldingsprocedure, ook mogen in alle andere 

lidstaten van de EU. Er is geen enkele indicatie dat de gastlidstaat bij de vergunning tot 

verhandeling op haar markt enige (discretionaire) bevoegdheid heeft dit tegen te houden. 

Daarenboven blijkt uit artikel 35 AIFM dat toepassing wordt gemaakt van de regel van de 

controle door de lidstaat van herkomst op één uitzondering na: de regelingen getroffen om het 

verhandelen t.a.v. niet-professionele beleggers tegen te gaan. Op dit laatste na zal controle 

worden uitgevoerd door de gastlidstaat. Er zal verder ook blijken dat de vergunning om AIFs 

van het niet-EU-type te verhandelen (binnen of buiten de grenzen van de eigen lidstaat) 

weinig afhankelijk is van voorwaarden vreemd aan het corpus van de AIFM-richtlijn zelf. Dit 

wijst erop dat voldoen aan de AIFM-richtlijn noodzakelijk en voldoende zal zijn. Dit 
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onderlijnt, o.i., een sterke wederzijdse erkenning
343

. Er wordt tevens, via de kanalisatie door 

de lidstaat van herkomst
344

 van de AIFM, een sterke vorm aan internationale wederzijdse 

erkenning tot stand gebracht die men schematisch alsvolgt kan voorstellen: 

 

 

 AIFM-proofing
345 

 

 Figuur 5. AIFM-proofing via de referentielidstaat.  

 

212. De regeling van artikel 35 AIFM. We benadrukken dat artikel 35 AIFM het heeft 

over AIFs van het niet-EU-type die reeds worden beheerd door AIFMs van het EU-type. Dit 

wil zeggen dat reeds aan de voorwaarden van artikel 34 AIFM moet zijn voldaan (supra).   

 

212.1. Algemeen. In deze constellatie zullen de AIFMs van het EU-type reeds moeten 

voldoen aan de alle voorwaarden van de AIFM-richtlijn en dus vergund zijn. Daarnaast zullen 

er opnieuw op het niveau van de AIFM adequate samenwerkingsakkoorden moeten bestaan 

tussen de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de AIFM en de derde landen 

betrokken bij de wens tot verhandeling. bovendien mag het derde land niet op de zwarte lijst 

van niet-samenwerkende landen staat zoals uitgegeven door het FATF en moet er een 

voldoende zekerheid zijn dat er een vergelijkbare boekhoudkundige en fiscale standaard 

geldt
346

.  
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212.2. De verhandeling binnen de lidstaat van herkomst. Wanneer dit de bedoeling is van 

de AIFM van het EU-type die reeds vergunning heeft verkregen om te beheren in het licht van 

de AIFM-richtlijn in het algemeen en onder artikel 34 AIFM, zal een aanmeldingsprocedure 

moeten doorlopen. Het gaat om een procedure die gelijkaardig is aan hetgeen we reeds hoger 

zagen in het kader van de vergunning om te verhandelen in een compleet Europese context. 

Het gaat om een aanmelding vanwege de AIFM bij de bevoegde autoriteit van zijn lidstaat 

van herkomst. De enige weigeringsgrond om te verhandelen binnen de eigen lidstaat is kort 

gezegd een schending of mogelijke schending van de richtlijn.  

 

212.3. De verhandeling op een grensoverschrijdende wijze. Wanneer de AIFM van het 

EU-type
347

 een AIF uit derde landen zal willen verhandelen over de grenzen van de lidstaat 

van herkomst van de AIFM heen, zal opnieuw een aanmeldingsprocedure moeten doorlopen. 

De AIFM zal bij zijn eigen bevoegde autoriteit moeten aanmelden in het kader van elke 

vreemde AIF die het grensoverschrijdend wil verhandelen. Op haar beurt zal de bevoegde 

autoriteit de aanmelding overmaken aan de betrokken bevoegde autoriteiten uit de 

gastlidstaat(en). Enkel wanneer niet aan alle voorwaarden van de AIFM-richtlijn zal kunnen 

worden voldaan mag de eigen competente autoriteit van de AIFM dergelijke overdracht 

weigeren. We herhalen dat ook hier steeds een samenwerkingsakkoord zal moeten zijn met 

het derde land ingevolge het feit dat de AIFM vergunning moet hebben verkregen om te 

beheren. Niettemin zal een akkoord vanwege de lidstaat van herkomst en het derde land 

volstaan en zal dergelijk akkoord niet moeten bestaan tussen het derde land en de gastlidstaat. 

Er is dus eigenlijk geen wederzijdse erkenning. Men moet steeds en op elk ogenblik kunnen 

voldoen aan de bepalingen van de AIFM-richtlijn. Dit wil zeggen dat entiteiten uit derde 

landen die het onmogelijk maken daaraan te voldoen eigenlijk niet kunnen worden gebruikt in 

de EU. Er is dus zeker en vast geen enkele vorm van standaardisatie met derde landen. 

Ingevolge artikel 35, 7, lid 1 AIFM mag de AIFM beginnen met het grensoverschrijdend 

verhandelen vanaf dat ze van haar eigen bevoegde autoriteit het bericht heeft verkregen dat de 

aanmelding werd overgemaakt aan de bevoegde autoriteiten van de gastlidstaat(en). De 

gastlidstaat behoudt echter geen enkele (discretionaire) weigeringsbevoegdheid. Hier zit dan 

ook de kern van het paspoortregime. Op elementen van materiële veranderingen gaan we hier 

en nu niet in. Dit zou ons wegens te ver leiden.  

 

                                                 
347
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onder artikel 34 AIFM de toelating heeft verkregen om AIFs uit derde landen te beheren.  
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2. … van AIFs van het niet Europese type zonder paspoort (artikel 36) 

213. Artikel 36 is een bijzondere bepaling die de puur EU context onderschrijdt en eerder 

nationaalrechtelijk van aard is. Bijgevolg gaan we er niet diep op in. We benadrukken enkel 

dat ingevolge dit artikel toelaat dat, onverminderd artikel 35 AIFM lidstaten kunnen toestaan 

dat een EU-AIFM die over een vergunning beschikt, om op uitsluitend hun grondgebied aan 

professionele beleggers AIFs te verhandelen mits aan bepaalde voorwaarden werd voldaan. 

 

 Conclusie. De conclusie is dat er een mogelijkheid bestaat om buitenlandse AIFs in de 

EU te verhandelen. Dit evenzeer wel op de voorwaarden gesteld door de AIFM)richtlijn 

zonder dat veel rekening wordt gehouden met het recht van de derde staat van herkomst van 

de AIF. Dit valt o.i. sterk te betreuren.  

 

§3. AIFMS VAN HET NIET-EUROPESE TYPE DIE IN DE EU AIFS WILLEN 

BEHEREN EN VERHANDELEN. 

214. Deze tweede reeks aan bepalingen rond derde landen hebben niet te maken met AIFs, 

maar wel met de AIFMs zelf die van het niet-EU-type  zijn en toch in de EU actief willen 

zijn. Nog veel meer dan in de vorige reeks, die over AIFs handelde, zal het van groot belang 

zijn dat de EU in haar reglementering “toegeeflijk” is om niet al te veel de markt aan te tasten 

door input van buiten de EU-grenzen heen te fnuiken. In wat volgt bekijken we vooreerst de 

voorwaarden waaraan een niet-EU-AIFM moet voldoen om in de EU AIFs te beheren (A). 

Daarnaast bekijken we wat moet gebeuren om als AIFM van het niet EU-type toegelaten te 

worden om binnen de EU AIFs te verhandelen naar professionele investeerders toe.  

 

215. De referentielidstaat – concept. Dit wordt geregeld in artikel 37, 4 AIFM. Het gaat er 

om dat een vreemde AIFM uiteraard geen lidstaat van herkomst kan hebben. Bijgevolg zal 

men werken met het concept van de referentieslidstaat dat zal slaan op de „eerste‟ lidstaat 

waar de vreemde AIFM binnenkomt en vergunningen verkrijgt. Voor het bepalen van de 

referentielidstaat wordt in artikel 37, 4 AIFM een cascaderegeling opgenomen. We gaan deze 

niet verder bespreken. We nemen deze paragraaf van artikel 37 AIFM op in bijlage 2 bij deze 

masterproef. 
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A. HET BEHEREN (ARTIKEL 37 EN 41 AIFM) 

216. Artikel 37 – de kern. AIFMs van het niet-EU-type zullen, alvorens AIFs van het EU-

type te mogen beheren, een vergunning moeten verkrijgen. Wanneer AIFMs van het niet-EU-

type AIFs in de EU zullen willen verhandelen zullen zij ook eerst onder artikel 37 een 

vergunning moeten verkrijgen. Hiervoor wordt in de richtlijn een expliciete verwijzing 

voorzien naar de artikels 39 en 40 die de verhandeling regelen.  

 We merken tevens op dat onder bepaalde omstandigheden AIFMs van het niet-EU-

type ook AIFs van het niet-EU-type in de EU zullen kunnen verhandelen. Er zal dus een 

overlapping zijn met het vorige onderdeel dat werd besproken. De kern van de zaak in dit 

onderdeel zit hem echter in het feit dat wanneer zowel AIF als AIFM niet van het EU-type 

zijn beiden zullen moeten voldoen aan de EU standaard.  

 

217. De regeling. Een niet-EU-AIFM die in de EU AIFs wil beheren zal hiervoor een 

aanvraag tot vergunning moeten richten
348

 tot de bevoegde autoriteiten van zijn 

referentielidstaat. Deze zal eerst en vooral nagaan of zij wel de correcte referentielidstaat is in 

overeenstemming met artikel 37, 4 AIFM. De procedure ziet er schematisch alsvolgt uit: 

 

                                                 
348

 Artikel 37, 5 AIFM.  
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 Figuur 6. Procedure te volgen om referentielidstaat aan te duiden.  

 

Correcte 

referentielidstaat? 

NEE

N 
Einde van de procedure met gemotiveerde 

weigering tot gevolg. 

JA 

Advies vragen aan de ESMA inzake referentielidstaat 

Advies van de ESMA (binnen 1 

maand) 

Advies is enkelijk afhankelijk van de 

wettelijke voorwaarden. Geen 

opportuniteitsmarge voor de ESMA 

Negatief advies 

Positief advies 

De nationale Competente Autoriteit kan 

bij gemotiveerde beslissing het advies 

van de ESMA naast zich neerleggen.  

Toelating is mogelijk mits aan bijkomende voorwaarden is 

voldaan in overeenstemming met artikel 37, paragraaf 7 AIFM 
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218. Op de individuele voorwaarden om als niet-EU-AIFM vergunning te krijgen om in de 

EU AIFs te beheren gaan we niet in detail in. Dit zou ons te ver leiden
349

. Twee aspecten 

willen we echter wel van naderbij bekijken. Het verschil met de vorige reeks aan regels is dat 

hier de AIFM zelf niet van het EU-type is. Er is dus geen Europese connectie meer voor het 

werkelijke onderwerp van de AIFM-richtlijn. In de voorwaarden om een beheers(- en 

verhandelings)vergunning te krijgen zal er wel een Europese connectie moeten zijn voor de 

vreemde AIFMs. Zij zullen in de referentielidstaat een „vertegenwoordiger‟ moeten 

aanduiden. Deze zal het aanknopingspunt zijn tussen de AIFM, de investeerders, de bevoegde 

autoriteiten en de ESMA. Daarnaast zal hier, wederom, de 

samenwerkingsakkoordvoorwaarde gelden. Niettemin zal er hier dergelijk akkoord moeten 

gesloten worden (of bestaan) tussen én de lidstaat van herkomst van de AIF (wanneer deze 

grensoverschrijdend verhandeld zou worden (infra)) én de referentielidstaat van de AIFM én 

het betrokken derde land
350

. Tenslotte zal er ook moeten worden nagekeken of de wetgeving 

in de derde landen het toepassen van de AIFM-richtlijn in haar volledigheid mogelijk maakt 

of niet
351

. Kan men dan spreken van standaardisatie en wederzijdse erkenning? De conclusie 

is dezelfde als in het vorige onderdeel en het antwoord blijft hetzelfde: neen.  

 

219. De vergunning. De vergunning voor vreemde AIFMs om actief te zijn in de EU zal 

worden gegeven op een wijze die mutatis mutandis vergelijkbaar is met deze voor een 

Europese AIFM zoals beschreven in artikel 6 ev. AIFM (supra). Dit vinden we terug in artikel 

37, 8 AIFM. Bepaalde aspecten van de artikels 6, 7 en 8 die van toepassing zullen zijn worden 

echter gewijzigd en gemilderd in artikel 37, 8 AIFM. Dit is logisch gezien er grote 

(technische) verschillen zijn tussen Europese AIFMs en niet-Europese AIFMs. Zo zullen de 

laatsten een vertegenwoordiger moeten aanduiden en de eersten niet.  

 

                                                 
349

 Eén van de aspecten die bijkomend de kop op zal steken in deze (en de verdere) constellaties is het feit dat 

disputen en geschillen zullen worden opgelost a.d.h.v. het recht en de bepalingen van de Europese Unie. 

Zie oa. E. FERRAN, The Regulation of Hedge Funds and Private Equity: A Case Study in the Development 

of the EU‟s Regulatory Response to the Financial Crisis, Cambridge, Legal Studies Research Paper Series, 

2011, 28. (http://ssrn.com/abstract=1762119). 
350

 E. FERRAN, The Regulation of Hedge Funds and Private Equity: A Case Study in the Development of the 

EU‟s Regulatory Response to the Financial Crisis, Cambridge, Legal Studies Research Paper Series, 2011, 

28. (http://ssrn.com/abstract=1762119). 
351

 E. FERRAN, The Regulation of Hedge Funds and Private Equity: A Case Study in the Development of the 

EU‟s Regulatory Response to the Financial Crisis, Cambridge, Legal Studies Research Paper Series, 2011, 

28. (http://ssrn.com/abstract=1762119). 

http://ssrn.com/abstract=1762119
http://ssrn.com/abstract=1762119
http://ssrn.com/abstract=1762119


111 

 

B. HET VERHANDELEN (ARTIKELS 37, 39, 40 EN 42 AIFM) 

220. Tot nu toe ging het om het aspect beheren van AIFs door de AIFMs. Niettemin zijn er 

ook situaties waarin een vreemde AIFM AIFs van zowel het EU-type als het niet EU-type zal 

willen verhandelen in de EU t.a.v. professionele investeerders.  

 

1. Met een paspoort (artikels (37), 39 en 40 AIFM) 

221. AIFs van het EU-type – artikel 39. Wanneer aan de voorwaarden uit artikel 39 

AIFM is voldaan moeten de vreemde AIFMs die reeds onder artikel 37 een vergunning 

hebben verkregen EU-AIFs binnen de EU kunnen verhandelen met een paspoort
352

. Wat 

betreft de procedure is deze quasi identiek aan deze uit artikel 35 AIFM die de verhandeling 

van niet EU AIFs behandelt. Ook hier wordt tevens een onderscheid gemaakt tussen het 

verhandelen binnen de referentielidstaat (eigen lidstaat) en de andere lidstaten van de EU.  

 

222. AIFs van het niet-EU-type – artikel 40. Deze bepaling regelt het verhandelen zoals 

in artikel 39 met het grote verschil dat hier de AIF er geen is van het EU type maar wel één 

van het niet-EU-type. Op dit ogenblik bestaat er dus geen enkele ex ante connectie met de EU 

andere dan deze van de wil van de vreemde AIFM om de vreemde AIFs in de EU te 

verhandelen. En opnieuw is de regel dat wanneer aan de voorwaarden van artikel 40 is 

voldaan, de AIFM de mogelijkheid moet krijgen vreemde AIFs te verhandelen met een 

paspoort in de EU. 

 De basis is dat dezelfde regels zullen gelden voor een verhandelingspaspoort als AIFM 

van het EU-Type als van het niet-EU-type. Dit zagen we reeds vroeger. Er zullen echter, 

wederom, bijkomende regels zijn voor het verhandelen van niet-EU-AIFs. Het concept dat 

men in de AIFM-richtlijn dus nastreeft is datgeen dat wij graag een brick-builders-systeem 

heten. De basisregels worden telkens aangevuld met bijkomende regels waarbij de basisregels 

eveneens steeds moeten worden voldaan. In artikel 40 AIFM zijn de bijkomende voorwaarden 

geen vernieuwend gegeven t.o.v. wat we hoger reeds hebben besproken. We gaan er dan ook 

niet verder op in. Procedureel wordt ook hetzelfde stramien gevolgd als voor artikel 35 en 

artikel 39 AIFM. Er is een tweedeling tussen het verhandelen in de referentielidstaat en het 

verhandelen in een andere lidstaat. Er wordt telkens gebruik gemaakt van een 

aanmeldingsprocedure waarbij de bevoegde autoriteiten van andere dan de referentielidstaat 

                                                 
352

 Zie artikel 39, 1 AIFM.  
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geen opportuniteitsmarge hebben om het verhandelen tegen te gaan. Opnieuw wordt het 

verhandelingsrecht objectief verkregen o.g.v. het voldoen aan de voorwaarden uit de AIFM-

richtlijn zelf. 

 

2. Zonder een paspoort  (artikel 42 AIFM) 

223. Tenslotte vindt men, net als in artikel 36 AIFM, een regeling rond het verhandelen 

door niet-EU-AIFMs van AIFs zonder gebruik te maken van een paspoort, wederzijdse 

erkenning en standaardisatie. Het gaat opnieuw om een light-regime dat het verhandelen in 

een lidstaat verbindt aan minder stringente voorwaarden.  

 

§4. DE BEVOEGDHEDEN VAN DE ESMA – BIJKOMENDE MOEILIJKHEID? 

224. Net zoals op andere plaatsen in de richtlijn zien we ook in het kader van het paspoort 

voor zowel vreemde AIFMs als AIFMs van het EU-type (en de regels daarrond) belangrijke 

taken weggelegd voor de ESMA. Vooraleer we daarop in gaan is het o.i. toch belangrijk te 

onderlijnen dat er niet steeds evenveel (politieke) consensus heeft bestaan omtrent de 

werkelijke draagwijdte die de bevoegdheden van de ESMA moesten krijgen. De Fransen 

waren er sterk voorstander van paspoorten en vergunningen te laten uitgeven door de 

nationale bevoegde autoriteiten. Het VK daarentegen was voorstander van de ESMA als 

centrale figuur in dit geheel te laten opereren. Zij zou dan vergunningen en paspoorten 

uitgeven voor AIFMs die grensoverschrijdend actief zouden willen zijn
353

. De visie van het 

VK werd uiteindelijk niet gevolgd. Het resultaat is dat nog steeds de bevoegde autoriteiten 

van de lidstaten in dit alles bevoegd zijn maar dat de ESMA toch enkele belangrijke taken 

krijgt. 

 

225. De plaats ontbreekt ons om een totaaloverzicht te geven van de taken van de ESMA in 

het kader van de vergunningen en paspoorten voor AIFMs in de EU. We geven dus enkele 

voorbeelden. De ESMA geeft advies inzake de correcte aanduiding van de referentielidstaat 

(supra, artikel 37, 4). Ten einde een eenvormige toepassing te waarborgen, kan de ESMA 

richtsnoeren ontwikkelen om de toepassingsvoorwaarden van bepaalde elementen van de 

                                                 
353

 Zie oa. E. FERRAN, The Regulation of Hedge Funds and Private Equity: A Case Study in the Development 

of the EU‟s Regulatory Response to the Financial Crisis, Cambridge, Legal Studies Research Paper Series, 

2011, 29 (http://ssrn.com/abstract=1762119). 

http://ssrn.com/abstract=1762119
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regels rond vergunningen en paspoorten uniformer te interpreteren. We verwijzen tenslotte 

ook nog naar rnr. 198.  

§5. SCHEMATISCH OVERZICHT. 

T.a.v Professionele investeerders. EU-paspoort? Voorwaarden?  

AIFMs van het EU-type die AIFs 

van het EU type beheren. 

EU-paspoort. Het paspoort zal verkregen worden 

wanneer met alle bepalingen uit de 

AIFM-richtlijn rekening werd 

gehouden (art. 6 ev. AIFM). 

AIFMs van het EU-type die AIFs 

van het niet-EU-type beheren
354

. 

EU-paspoort mits aan bijkomende 

voorwaarden is voldaan. 
- Samenwerkingsakkoord 

- Niet op zwarte lijst 

- Boekhouding is vergelijkbaar. 

AIFMs van het niet-EU-type die 

AIFs van het niet-EU-type en het 

EU-type willen beheren in de 

EU
355

. 

EU-paspoort zal bestaan. Een grensoverschrijdend paspoort 

zal mogelijk zijn mits de vreemde 

AIFM zelf reeds een goedkeuring 

verkreeg o.g.v. artikel 34 AIFM. Er 

zal tevens aan bijkomende 

voorwaarden wordt voldaan 

ingevolge artikel 39 en 40 AIFM 

naargelang het geval. 

AIFMs van het EU-type die AIFs 

van het niet-EU-type willen 

verhandelen in de EU. 

EU-paspoort mits aan voorwaarden 

is voldaan. 
- Samenwerkingsakkoord 

- Niet op zwarte lijst 

- Boekhouding is vergelijkbaar 

AIFMs van het niet-EU-type die 

AIFs van het EU-type willen 

verhandelen in de EU 

EU-paspoort zal bestaan mits aan 

voorwaarden werd voldaan.  

Idem als hierboven + De 

referentielidstaat moet worden 

achterhaald, het recht van het derde 

land moet de toepassing van de 

regels van de AIFM richtlijn 

mogelijk maken.  

AIFMs van het niet-EU-type die 

AIFs van het niet-EU-type willen 

verhandelen in de EU 

Idem Idem als hierboven. 

                                                 
354

 Als het in 2015 wordt geïntroduceerd.  
355

 Ibidem. 
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AFDELING 6. BESLUIT AANGAANDE VREEMDE AIF(M)S. 

226. We besluiten door te stellen dat een vrij gedetailleerd systeem is uitgewerkt om de 

posities van vreemde AIFs en AIFMs te versterken in de EU. Er wordt hen zelfs een EU-

paspoort geboden indien de rechtsstelsels ietwat vergelijkbaar zijn en indien aan de regels van 

de AIFM-richtlijn kan voldaan worden. Wij kunnen dit enkel toejuichen. Anderzijds moeten 

we dit ook nuanceren. Door het feit dat steeds de nadruk wordt gelegd, althans i.k.v.de 

vreemde entiteiten, op het naleven van de AIFM-richtlijn, zal men niet werkelijk tot een 

internationale standaard komen. Een EU paspoort zal klaarliggen als aan de EU-standaard 

wordt voldaan. Dit valt niet toe te juichen. Het feit dat dit paspoort opnieuw wordt beperkt tot 

de professionele beleggers is niet altijd toe te juichen. Niettemin is het, gezien het feit dat de 

grote meerderheid van beleggers in AIFs professioneel zijn en het feit dat men grote 

beleggersbescherming vooropstelt in de AIFM-richtlijn, niet onlogisch enkel voor te 

behouden voor de professionele beleggers. Daarenboven wordt o.i. weinig ruimte gelaten 

voor de lidstaten om af te wijken van de richtlijn wat de harmonisatie en standaardisatie ten 

goede komt. Een ander toe te juichen element is de duidelijke verplichting op de bevoegde 

autoriteiten (incl. de ESMA) om samen te werken in het bereiken van de doelstellingen van de 

richtlijn. We verwijzen hiervoor naar artikel 50 AIFM ev.  
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HOOFDSTUK 5: KAPITAALSVEREISTEN VOOR AIFMS ONDER 

HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE AIFM-

RICHTLIJN (ARTIKEL 9). 

 

AFDELING 1. INLEIDING 

227. De 23
e
 overweging bij de richtlijn leert ons dat het de visie van de Europese 

regelgever is dat er een noodzaak bestaat te voorzien in minimale kapitaalsvereisten voor de 

AIFMs. De doelstelling is de continuïteit en de regelmatigheid van het beheer te garanderen. 

De kern zit dus in het element continuïteit
356

. Een andere, eerder klassieke doelstelling, is de 

blootstelling aan mogelijke aansprakelijkheid beperken. Het gaat dan vooral om die 

aansprakelijkheid die het gevolg is van de activiteiten van de AIFM waaronder dus ook het 

beheer van de AIFs als zij daar de delegatie toe heeft gekregen. Hiervoor zal zij ook de nodige 

middelen opzij moeten zetten. In de systematiek van het richtlijnvoorstel wordt dan ook een 

onderscheid gemaakt tussen de regeling rond aanvangskapitaal enerzijds en bijkomend 

kapitaal voor aansprakelijkheidsrisico‟s anderzijds. Dit gezegd zijnde onderlijnt dezelfde 23
e
 

overweging dat de AIFMs de vrije keuze moeten hebben om de potentiele 

aansprakelijkheidsrisico‟s af te dekken met bijkomende eigen middelen of met toepasselijke 

verzekeringsovereenkomsten. 

 

AFDELING 2. KLASSIEKE KAPITAALSSTRUCTUUR VAN PRIVATE-

EQUITYSPELERS. 

228. Zoals we zien is de regeling van toepassing op de AIFMs. In het Private Equity 

gegeven wil dit zeggen dat ze van toepassing zullen zijn op de PE-Firma‟s en niet de PE-

Fondsen. Bijgevolg zal een PE-Firma moeten voldoen aan de aanvangskapitaalsvereisten van 

het rechtspersoonstype dat zij kiest voor het uitoefenen van haar activiteit. Daarenboven zal 

                                                 
356

 Zie: E. BAFFI, D. LATTUCA EN P. SANTELLA, Extending the EU Financial Regulatory Framework to AIFM, 

Credit Derivatives, and Short Selling, Rome, 2011, 6 (www.ssrn.com). Het weze duidelijk dat continuïteit 

onlosmakelijk verbonden is met schuldeiserbescherming. Het is dan ook onzevisie dat deze 

aanvangskapitaalsvereisten evenzeer in de doelstellingen van de Tweede Vennootschapsrichtlijn moeten 

worden geplaatst.  

http://www.ssrn.com/
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het om een rechtspersoon moeten gaan aangezien we hoger zagen dat een AIFM in het licht 

van de richtlijn een rechtspersoon moet zijn. 

 

AFDELING 3. JURIDISCHE EN BELEIDSPOSITIONERING. 

229. Kapitaalsvereisten komen niet zomaar uit de lucht gevallen. In tegendeel, ze dienen 

een  zeer voor de hand liggende prudentiële doelstelling: aanvangskapitaal zorgt ervoor dat de 

onderneming financieel gezond is en zorgt ervoor dat de onderneming haar taken kan 

uitvoeren. Dit is ook de ratio die men gaat terugvinden in de ICBE-richtlijn
357

. In zekere zin 

dienen aanvangskapitaalsvereisten steeds deze of een gelijkaardige doelstelling, nl. het 

beperken van risico‟s verbonden aan de ondernemingsgang door de functie op te nemen van 

buffer tegen mogelijke financiële verliezen
358

. Als we ons dan even voor het ontstaan van de 

AIFM-richtlijn positioneren in de tijd, dan merken we op dat voor wat betreft de PE-Firma‟s 

in de markt geen „directe‟ bijkomende kapitaalsvereisten golden. Althans, toch niet in ons 

land
359

. PE-Firma‟s waren niettemin wel onderworpen aan de bepalingen van het nationale 

vennootschapsrecht voor wat betreft aanvangskapitaal. Daarbij bleef het dan ook. 

  

230. Desalniettemin stelt zich de steeds wederkerende governance vraag: Zijn 

kapitaalsvereisten adequate mechanismen om de bovenvermelde doelstelling te dienen? Over 

dit onderwerp zijn reeds bibliotheken geschreven. Daarin wordt, niet onterecht, vaak naar 

voren geschoven dat schuldeisers ook beschermd kunnen worden door andere instrumenten. 

Want, zo zegt men, er zijn nadelen verbonden aan het concept aanvangskapitaal.  

 

231. Ten eerste brengen kapitaalsvereisten een hoge graad aan administratieve kosten met 

zich mee
360

. Ten tweede werken kapitaalsvereisten zeer gedrags-sturend. Te hoge 

kapitaalsvereisten zullen ervoor zorgen dat een bepaalde structuur niet zal worden gehanteerd, 

                                                 
357

 EU COMMISSIE, Impact Assessment, Brussel, Comission Staff Working Document, 2009, 62. (http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2009:0576:FIN:EN:PDF). 
358

 C. VAN DER ELST, Economic View on Corporate Law in Europe, Gent, Financial Law Institute, 2006, 8 

(www.ssrn.com).  
359

 In Duitsland, bijvoorbeeld, bepaald artikel 11 (1) 1 van het InvestmentGesetz (InvG) een aanvangskapitaal 

van € 300.000.  
360

 C. VAN DER ELST, Economic View on Corporate Law in Europe, Gent, Financial Law Institute, 2006, 8 

(www.ssrn.com). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2009:0576:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2009:0576:FIN:EN:PDF
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terwijl te lage kapitaalsvereisten uiteraard het effect zullen van buffer voor de schuldeisers 

missen
361

. 

 

232. In de gespecialiseerde doctrine wordt vaak geopperd dat er veel betere instrumenten 

zijn om dezelfde doelstellingen te dienen zonder de remmende factor van kapitaal te moeten 

hanteren. Een eerste voorbeeld in die zin is hetgeen de High Level Group of Company Law 

Experts naar voren schuift. Zij stelt, over het algemeen, dat solvabiliteitstesten een afdoend 

beeld kunnen geven van de financiële situatie van de onderneming en de daaruit te nemen 

conclusies
362

. Wij zijn het inderdaad eens met deze stelling hoewel wij deze toch wel wat 

willen nuanceren. Men mag niet vergeten dat, in het geval van PE-fondsen , de hoofdactiviteit 

bestaat in het aanhouden van investeringen (in voornamelijk niet-beursgenoteerde 

ondernemingen (supra)). Veel meer nog dan haar solvabiliteit zal de waarde van dergelijk 

fonds bepaald worden door de waarde (en correcte waardering) van haar activa. Dit wel 

zeggen dat naast solvabiliteitstesten ook robuuste audits van de activa moeten bestaan. Het is 

dan ook in die sfeer dat de AIFM-richtlijn voorziet in een strikt (en controversieel) 

mechanisme aan waardering van de activa (artikel 19 AIFM). Een belangrijke vraag is dan 

ook of een combinatie van strakke waarderingsbepalingen in combinatie met een bepaald 

aanvangskapitaal niet te veel van het goeie is i.k.v. de AIFM-richtlijn.  

 

233.  Hoger argumenteerden we dat kapitaalsvereisten een hogere administratieve kost met 

zich kunnen meebrengen. We delen met de lezer dan ook een grafisch overzicht van deze 

cijfers die het resultaat zijn van enkele studies. 

 

Figuur 7. Raming van de administratieve kosten die de AIFM-richtlijn met zich zou meebrengen 

als functie van de totale kostenimpact van de AIFM-richtlijn.  

 

 

 

 

Bron: DG Internal Policy, Economic and monetary affairs, Ex ante Evaluation of the AIFMD, Brussel, EU parlement, 2009, 

29.  
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 Ibidem. 
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 HIGH LEVEL GROUP OF COMPANY LAW EXPERTS, Report on a modern regulatory framework for company 

law in Europe, Brussel, Europese Unie, 2002, 87 

(http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/modern/report_en.pdf).   

http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/modern/report_en.pdf


118 

 

 

 Een gemiddelde van de twee absolute cijfers die we in de tabel kunnen lezen bevindt 

zich rond een € 17 miljoen louter aan bijkomende administratieve kosten. Het is duidelijk dat 

de impact van deze richtlijn niet relatief zal zijn. Ook dat element moet in rekening gebracht 

worden. Wat er eigenlijk gebeurt is dat deze administratieve kost als het ware een barrière 

vormt voor nieuwe en huidige spelers om verder in hun markt te investeren of er in te stappen. 

Dit creëert een verlies aan opportuniteiten (en mogelijke winsten)
363

. Tenslotte is het zonder 

twijfel zo dat deze meerkost door iemand zal moeten worden betaald. Het behoeft geen verder 

betoog dat deze kosten zullen worden doorgeschoven naar de cliënten van de AIFs. M.a.w. de 

investeerders
364

. Dit zal bijgevolg, naast de vermindering van investeringskeuze ingevolge de 

bepalingen rond hefboomfinanciering (supra), ook tot een vermindering van de returns voor 

de investeerders leiden.  

 

234. Een ander niet onbelangrijk punt is het feit dat bepaalde landen, zoals daar zijn 

Frankrijk, Italië en Spanje reeds voorzagen in bijkomende kapitaalsvereisten voor alternatieve 

investeringsfondsen als tegengewicht voor bijkomende financiële risico‟s. Hetgeen echter 

bepaald is in het richtlijnvoorstel zal hoogstwaarschijnlijk een verstrenging van deze regels op 

nationaal vlak inhouden
365

.  

 

235. Dit leidt ons tot de ex ante stelling dat de noodzaak aan kapitaalsvereisten op zich ter 

discussie kan staan. We onderlijnen vooral dat de kritiek het scherpst uit de hoek van de 

Private-equityspelers komt
366

.  Het blijkt daarenboven dat we niet alleen staan met de stelling 

dat de noodzaak aan kapitaalsvereisten bediscussieerbaar is. In de periode die vooraf ging aan 

het definitief worden van de AIFM–richtlijn werden veel negatieve meningen geuit. 

Sommigen stelden dat er geen plaats kon zijn voor aanvangskapitaalsbepalingen in de AIFM-
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 M. PERSSON, The EU‟s AIFM Directive: Likely impact and best way forward, London, Open Europe, 2009, 

22 (http://www.openeurope.org.uk/research/aifmd.pdf). 
364

 FSA, House of Lords European Union Committee Sub Committee A (Economic and Financial Affairs and 

International Trade) Directive on Alternative Investment Fund Managers Memorandum from the Financial 

Services Authority, London, FSA, 2009, 9, nr. 50. 
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 A. LILICO, J. TODD en M. CONTI, Analysis of the Commission's Impact Assessment of the proposed 

Alternative Investment Managers Directive, Brussel, Europees Parlement: Directoraat Generaal Intern 
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richtlijn
367

. Er wordt geargumenteerd dat deze bepalingen moeten worden ingeschreven in 

andere regulerende teksten
368

.  

 Dit is, o.i., veel te verregaand. Uit wat voorafgaat blijkt dat wij geen voorstanders zijn 

van kapitaalsvereisten die hun doel niet (kunnen) dienen. In die zin achten wij 

kapitaalsvereisten, met als doel het vormen van een buffer tegen mogelijke verliezen en de 

continuïteit van de bedrijfsgang van AIFMs, slechts adequaat wanneer deze werkelijk in staat 

zijn de rol van buffer op zich te nemen. M.a.w. als ze de vraag naar schuldeisersbescherming 

positief kan beantwoorden zonder echter een overdreven kost te zijn die niet evenredig is met 

dit doel. 

 

236. Risico’s van AIFMs. Als we ons dan de vraag stellen welke nu eigenlijk de 

(financiële) risico‟s zijn die AIFMs lopen (en hun schuldeisers bij uitbreiding) dan kunnen we 

dit naar onze mening opdelen in twee groepen. Enerzijds de risico‟s als gevolg van de 

activiteiten als beheerder en anderzijds de risico‟s als belegger zelf.  

 Als beheerder loopt de AIFM altijd het risico dat, wanneer de door hem beheerde AIF 

faalt, zij aansprakelijk zal kunnen worden gesteld voor een mogelijk wanbeheer. Aangezien 

de AIF sector op het vlak van het beheer veel sterker zal worden gereguleerd op het EU 

echelon moeten we inzien dat mogelijke claims o.g.v. wanbeheer veel meer wettelijke 

grondslag krijgen. Op de burgerrechtelijke gevolgen van de AIFM-richtlijn (vooral t.v.v. 

beleggers) gaan we natuurlijk hier en nu niet in. Het is o.i. echter niet ondenkbaar dat in de 

toekomst claims van beleggers naar AIFMs toe zullen worden gegrond op een miskenning 

van de regels van de AIFM-richtlijn (en de nationale uitvoeringsbepalingen). Als we dan zien 

dat de buyout van SunGard Data systems uit 2005
369

 een transactie behelsde ter waarde van $ 

11,9 miljard, dan zien we dat die potentiële risico‟s niet gering zijn. Daarnaast loopt de PE-

Firma steeds het risico zelf verliezen te leiden doordat ze ook zelf investeert in de fondsen. 

Het gaat echter vaak om kleinere bedragen
370

. Concluderend kunnen we dan ook stellen dat de 

risico‟s gedragen door AIFMs niet gering zijn. Robuuste bescherming voor schuldeisers zal 

dan ook van belang zijn. Goed wetende, uiteraard, dat de schuldeisers enerzijds vaak 
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beleggers zullen zijn. Schuldeisers kunnen naar onze mening ook financiële instellingen zijn 

wanneer een PE-transactie fout loopt. Zij zullen o.i. kunnen argumenteren dat de door hen 

verleende kredieten, die nu niet meer kunnen worden terugbetaald, ten koste zal zijn van de 

beheerder. De vraag is dan ook of aanvangskapitaalsvoorwaarden werkelijk het beste 

instrument zijn om die risico‟s op te vangen. Het is duidelijk dat het afdekken van zo‟n 

risico‟s enerzijds een lovenswaardig doel is. Als we echter consequent zijn, en consequent 

willen reguleren, dan zal dit nl. inhouden dat aanvangskapitaalsvereisten heel erg hoog zullen 

moeten zijn om werkelijk doeltreffend te zijn. Aanvangskapitaal van dergelijke hoogte zou, 

o.i., een te zware kost met zich meebrengen. De vraag is of dit een evenredige last met zich 

mee brengt. Wij zijn dus ex ante niet tegen kapitaalsvereisten maar onderlijnen er wel de 

nadelen van en verwerpen halfslachtige regulering. In de woorden van de Britse FSA: “We do 

not object, in principle, to the Directive setting minimum capital requirements, as long as they 

are appropriate”
371

. Dit moeten we opnieuw plaatsten tegen de achtergrond dat het falen van 

PE-transacties (door het falen van de doelonderneming na een investering door een PE-Fonds) 

toch wel regelmatig voorkomt (supra). Het is bijgevolg duidelijk dat het gaat om een erg 

moeilijke afweging. Het zal dan later ook de vraag zijn welke benadering wordt aangenomen 

door de AIFM richtlijn. 

 

237. Boven al het voorgaande moet het worden onderlijnd dat het van groot belang kan 

zijn, indien men dan toch over gaat tot het aannemen van kapitaalsvereisten in de richtlijn, 

deze bepalingen af te stemmen op andere regulerende akten. We denken dan in de eerste 

plaats aan de ICBE-richtlijn. Dit is, althans, wat naar voren geschoven wordt door de Britse 

Financial Services Authority (FSA)
372

. Te grote verschillen tussen de AIFM en de ICBE 

richtlijnen zouden wel eens tot regulatory arbitrage kunnen leiden waarbij een vlucht ontstaat 

van de ene naar de andere structuur.  

 Tenslotte wordt door velen benadrukt dat er de noodzaak is naar het modaliseren van 

de regels rond kapitaalsvereisten (voor zover deze doorgang krijgen). Men schuift een 
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modalisering o.g.v. het type AIF naar voor
373

. Zo zou men in een ideale wereld tot 

verschillende regels komen voor Hedge Funds en voor Private-equityspelers. Het zal nog 

maar de vraag zijn of dit zo zal kunnen worden teruggevonden in de AIFM-richtlijn (of in de 

niveau 2 bepalingen).  

 

AFDELING 4. EEN ANALYSE VAN DE BEPALINGEN IN ARTIKEL 9. 

238. Zoals gesteld houdt het voorstel van richtlijn een regeling in waarin de AIFMs 

onderworpen worden aan een systeem van aanvangskapitaal. Een bijzonder systeem dat 

weliswaar zal afwijken van het nationaal vennootschapsrecht. Algemeen houden deze in dat 

een AIFM een bepaald aanvangskapitaal zal moeten aanhouden. Boven een bepaalde 

portefeuillewaarde zal verder een modalisering van het aanvangskapitaal optreden. 

Bijkomend kapitaal onder deze modalisering moet niet steeds ingebracht worden als werkelijk 

kapitaal. Tenslotte is er nog de regeling rond middelen voor aansprakelijkheidsrisico‟s. Dit is 

wat we kunnen verstaan onder de component „Eigen Vermogen‟.  

Zoals reeds werd benadrukt regelt artikel 9 de problematiek van het aanvangskapitaal 

alsook deze van het eigen vermogen.  We benadrukken tenslotte dat, waar de AIFs onder het 

toepassingsgebied van dit richtlijnvoorstel vallen en deze AIFs ook vergund zijn onder de 

ICBE richtlijn, de regels rond kapitaalsvereisten uit dit richtlijnvoorstel, op één uitzondering 

na, niet van toepassing zullen zijn
374

. Opnieuw zal een AIFM regime dat erg weinig tot niet 

afwijkt van de ICBE-richtlijn de regulatory arbitrage op dit vlak verminderen.  

 

§1. AANVANGSKAPITAAL. 

239. De eerste twee paragrafen bij artikel 9 AIFM leren ons alvast dat de Europese 

regelgever het opportuun achtte om een onderscheid te maken tussen die AIFMs die de 

interne beheerder zijn van een AIF en de AIFMs die de externe beheerder is van één of meer 

AIFs. We onderlijnen dat deze opdeling, minstens wat betreft een verschillende benadering 

van het aanvangskapitaal, niet bestond in de oorspronkelijke versie van de AIFM-richtlijn. Op 

dit punt neemt de huidige AIFM-richtlijn opnieuw een zijstap t.o.v. artikel 7 van de ICBE-

richtlijn. Daar wordt geen onderscheid gemaakt naargelang de managementstructuur.  
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240. AIFMs die intern beheerde
375

 AIFs zijn. De AIFMs die interne beheerde AIFs zijn 

moeten een aanvangskapitaal hebben van minstens € 300.000. Deze regel wordt, in 

tegenstelling tot die m.b.t. de AIFMs als externe beheerder, niet verder gemodaliseerd. Dat 

valt naar onze mening te betreuren. Het valt eveneens op dat de AIFM-richtlijn hier een 

opnieuw zijstap neemt t.o.v. de ICBE-richtlijn. Daar wordt voor elke ICBE gesproken van een 

aanvangskapitaal van € 125.000. Het gevolg is dan ook dat wanneer een AIF zou worden 

gecreëerd waarbij het management (beheer) wordt waargenomen door de AIF zelf, en niet 

wordt gedelegeerd aan een externe AIFM, ICBE‟s veel interessanter worden vanuit een 

kostenperspectief
376

. Dit werkt wederom een vorm van regulatory arbitrage in de hand die de 

keuze tussen een ICBE en een AIFM regime zal laten beïnvloeden door kosten elementen en 

niet zozeer door een substantiële keuze tussen twee types investeringsmechanismen. Het 

brengt dus een onzuiverheid in het systeem.  

 

241. AIFM als externe beheerder van 1 of meer AIFs. Het richtlijnvoorstel legt aan de 

lidstaten de verplichting op ervoor te zorgen dat de AIFMs die de externe beheerder zijn van 

één of meer AIFs een aanvangskapitaal hebben van minstens €125.000. Dit komt overeen met 

hetgeen bepaald is in de ICBE richtlijn
377

.  

 

§2. EIGEN VERMOGEN NAAST KAPITAAL. 

242. Daarenboven geldt voor alle AIFMs een continue modalisering van het 

aanvangskapitaal a.d.h.v. een aantal parameters. Deze modalisering zal ervoor zorgen dat in 

bepaalde gevallen bijkomende middelen moeten worden voorzien bovenop het 

aanvangskapitaal. Hierdoor vallen deze modaliseringen onder de component “Eigen 

Vermogen” (own funds) in het kader van de regulering en niet onder de component 
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aanvangskapitaal
378

. We onderlijnen dat deze parameters heel erg gelijkend zijn op deze die 

we kunnen terugvinden in artikel 5a, 1, (a) van de ICBE-richtlijn. Kort geschetst is het 

systeem drieledig: 

a. Wanneer de waarde van de portefeuille aan AIFs die wordt beheerd door de AIFM een 

bedrag van € 250.000.000 te boven gaat zal bijkomend kapitaal nodig zijn. Het gaat 

dan om 0,02% van het bedrag dat de grens van €250.000.000 overschrijdt. Dit allemaal 

zonder dat het kapitaal meer dan €10.000.000 moet bedragen. Er wordt door sommigen 

geponeerd dat deze redenering vanwege de Europese regelgever vreemd is. Zij 

bekritiseren het feit dat de modalisering wordt gekoppeld aan de waarde van de 

portefeuille en niet aan de algemene kostengraad die de beheerder moet dragen
379

. Dit 

zou overeenstemmen met artikel 21 CRD-richtlijn. Wij onderlijnen tevens dat het 

vreemd is dat niet wordt gemodaliseerd naar type investeringsstrategie.  

b. Ten tweede zal het kapitaal nooit minder mogen bedragen dan hetgeen is voorzien in 

artikel 21 van de CRD-richtlijn
380

.  

c. Aan de lidstaten wordt de mogelijkheid geboden toe te laten aan de AIFMs slechts 50% 

van het bij wet voorziene bijkomend eigen vermogen te voorzien als de AIFMs 

genieten van een garantie voor hetzelfde bedrag vanwege een kredietinstelling of een 

verzekeringsinstelling. Deze instellingen moeten hun zetel hebben in een lidstaat of in 

een derde staat met gelijkwaardige prudentiële reguleringen.  

 

243. Wat zondermeer moet worden benadrukt is dat het eigen vermogen moet worden 

belegd in liquide middelen of in activa die op korte termijn direct in contant geld kunnen 

worden omgezet en mag geen speculatieve posities omvatten (artikel 9, 8 AIFM). Ook dit zal 

een bijkomende kost vormen voor de AIFMs.  
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§3. BIJKOMENDE MIDDELEN VOOR AANSPRAKELIJKHEIDSRISICO. 

244. Zoals reeds hoger werd gesteld bestaat het tweede onderdeel van de regels rond 

kapitaalsvereisten uit het feit dat AIFMs moeten voorzien in bijkomend vermogen om 

potentiële aansprakelijkheid uit hun professionele activiteiten te dekken. We vermeldden 

reeds de 19
e
 overweging bij het richtlijnvoorstel waarin werd gesteld dat, op dat vlak, een 

keuzerecht moet bestaan voor de AIFMs. Dit keuzerecht bestaat erin dat de AIFMs kunnen 

opteren voor bijkomend eigen vermogen enerzijds of een adequate 

aansprakelijkheidsverzekering anderzijds. 

 

§4. EVOLUTIE VAN DE BEPALINGEN UIT DE RICHTLIJN. 

245. Op dit punt gekomen moet er worden onderlijnd dat de bepalingen rond 

kapitaalsvereisten in de AIFM-richtlijn een vrij grote transformatie hebben gekend. Tussen 

het oorspronkelijke voorstel van de commissie en het huidige richtlijnvoorstel zit een grote 

discrepantie. We zien dat de voornaamste wijzigingen zijn gekomen onder impuls van het 

Zweeds voorzitterschap van de Unie. Deze zijn, tot op zekere hoogte logisch te verklaren. Ze 

zijn daarenboven het gevolg van de vele commentaren diestelden dat de bepalingen zoals 

vooropgesteld door de Europese Commissie in 2009 te veel afweken van de ICBE richtlijn. 

Het nauwer aanleunen bij de ICBE richtlijn was dan ook een erg belangrijk element volgens 

sommigen. Zoals hoger gesteld ondersteunen wij deze visie. We kunnen concluderen dat de 

eerste doelstelling maar gedeeltelijk behaald is. Het aanvangskapitaal verschilt voor intern 

beheerde AIFs nog steeds van de ICBE-richtlijn. Alle andere elementen van het 

aanvangskapitaal alsook het eigen vermogen zijn gelijkaardig aan de ICBE richtlijn.  

 

AFDELING 5.  KAPITAALSVEREISTEN… NUTTIG? OF IS ER EEN 

BETER ALTERNATIEF? 

246. In het licht van de voorgaande materiële bepalingen kunnen we ons dan luidop de 

vraag stellen welk werkelijk nut deze kapitaalsvereisten hebben. Het weze duidelijk dat een 

kapitaal van € 125.000 tot € 10.000.000 klein bier is als één enkele transactie een schuldgraad 

van € 8.000.000.000 euro kan inhouden (Dit was de waarde van de hefboomfinanciering bij 

de SunGard transactie supra). Bovendien is het onduidelijk of de regel die stelt dat het eigen 
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vermogen nooit groter moet zijn dan € 10 miljoen geldt inclusief de eigen middelen die 

moeten worden voorzien voor aansprakelijkheidsrisico‟s uit de normale bedrijfsgang van 

AIFMs. Hieruit vloeit onze algemene stelling: Kapitaalsvereisten binnen de AIFM-richtlijn 

zijn, naar onze mening, niet ex ante verkeerd. Wij zijn niet tegen kapitaalsvereisten per se. 

Niettemin staan wij, in de mate van het mogelijke, voor een consequente aanpak van deze 

vereisten. Hetgeen nu voorligt lijkt ons inadequaat. Enerzijds zijn de buffers te laag om 

werkelijk de potentiële risico‟s voor schuldeisers af te dekken. De blootstelling aan risico‟s 

vanwege de PE-Firma‟s bijvoorbeeld is veel groter dan 10 miljoen euro (ondanks het feit dat 

veel PE-Firma‟s hun risico‟s wel diversifiëren (supra)). Anderzijds zijn ze te hoog om als te 

bagatelliseren kost te aanzien. Dit brengt ons bij de stelling dat beter voor alternatieven had 

gekozen geweest.  

 

246. Een eerste alternatief had erin kunnen bestaan de regulering met het oog op de 

bescherming van de schuldeisers van de AIFMs anders te ontwerpen. Men had de risico‟s bv. 

kunnen opvangen door in mechanismen te voorzien die zouden spelen op het vlak van de 

AIFs veeleer dan op het vlak van de AIFMs. Niet dat wij pleiten voor meer kostelijke 

reguleringen in de AIFs, in tegendeel. Waar wij wel voor pleiten is een zekere 

responsabilisering binnen de activiteiten van vele AIFs. Hoger stelden wij geen voorstander te 

zijn van al te verregaande regulering van hefboomfinanciering. Niettemin mag wel benadrukt 

worden dat hefboomfinanciering risicovol is. Een risico dat naar onze mening nog het best 

wordt gedragen door deze die ze leveren. Men mag in dezen niet vergeten dat leveranciers 

van hefboomfinanciering dit ook niet gratis doen en daar zelf, d.m.v. (soms erg hoge) 

interesten, rendement uit halen. In die zin zijn ze tevens vrijwillige schuldeisers die er zelf 

voor gekozen hebben de erg risicovolle schuldfinanciering te verstrekken
381

. Onze stelling is 

dan ook dat zij een deel van het risico moeten dragen voor de verliezen die kunnen optreden.  

Hoe kan men dit bereiken? Kort geschetst door te werken met een systeem van 

contingent capital. Het gaat om een systeem waarbij, op vooraf bepaalde momenten 

(bijvoorbeeld bij een falen van de transactie), een belangrijk percentage aan vreemd vermogen 

van het PE-Fonds (de hefboomfinanciering) automatisch wordt omgezet in kapitaal
382

. Op die 

manier worden de verliezen van het PE-Fonds zelf niet enkel gedragen door de verstrekkers 
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van kapitaal (de PE-Firma zelf, de institutionele beleggers en alle andere beleggers) maar ook 

door de verstrekkers van schuldfinanciering. Zij worden dan als het ware aandelehouder. Dit 

val o.i. te verantwoorden omdat zij nota bene ook zelf baad hebben bij het goed functioneren 

van het PE-Fonds voor hun eigen rendement. Op die manier verkleint de blootstelling voor de 

PE-Firma zelf en dus ook het risico voor de schuldeisers van het PE-Fonds. 

 Dit is uiteraard een zeer experimentele manier van denken die op zich controversieel 

kan zijn. Het is zelfs heel gevaarlijk deze redenering door te trekken. Indien we dit doen dan 

zou dit willen zeggen dat elke vorm van schuldfinanciering zou moeten worden verzacht door 

systemen van omzetting in kapitaalsfinanciering. Dit uiteraard veel te verregaand en zou 

enorme repercussies hebben. Niettemin zijn we de idee niet ongenegen dat de werkelijke 

leveraged finance, de hefboomfinanciering die wordt aangewend door financiële spelers en 

die soms enorme proporties kan aannemen, best op een bijzondere manier wordt gereguleerd. 

Deze experimentele gedachte biedt dan ook in zekere zin een bijzondere regulering die goed 

zou kunnen werken voor schuldfinanciering in het kader van Private Equity transacties en 

activiteiten van Hedge Funds.  

 

247. Alternatief twee. Een alternatief kan bestaan uit het kiezen voor minimum 

kapitaalsvereisten die veel hoger zijn dan deze die worden voorgelegd in de AIFM-richtlijn. 

Dit is echter een zwak alternatief. Zwak in die zin dat de hoogte die vereist zal zijn van 

dergelijke grootte zal zijn dat de bijkomende kosten voor nieuwe en bestaande 

markdeelnemers niet meer te dragen zouden worden. Dit lijkt ons dan ook geen optie.  

 

248. Andere alternatieven. Ten eerste halen we de waarderingstesten van activa aan die 

we hoger reeds bespraken en die reeds aanwezig zijn in de AIFM richtlijn als waardig 

alternatief voor minimumkapitaals- en eigenvermogensbepalingen. Wat betreft verdere 

alternatieven kunnen we alvast in eigen boezem (lees: recht) kijken. We hebben het dan over 

de bepalingen omtrent het financieelplan. Zonder dit punt al te zeer te willen uitwerken willen 

we onderlijnen dat, in onze visie, het financieel plan geen alternatief kan zijn voor kapitaal of 

enige andere vorm van schuldeiserbescherming. Het enige gevolg dat het financieel plan kan 

hebben is de mogelijke oprichtersaansprakelijkheid. Deze kan een onvoldoende grond vormen 

om schuldeisers te beschermen in het gemeen vennootschapsrecht. Evenmin lijkt het 

aanwenden van professionele aansprakelijkheidsverzekeringen  alleen als buffer voor 

financieel verlies en dus als alternatief voor kapitaalsvereisten een nuttige gedachte. Het 

kostenplaatje dat daaraan verbonden zou zijn zou, o.i., erg hoog zijn. Daarenboven zijn niet 
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alle schuldeisers beschermd door zo‟n systeem van verzekeringen. We denken dan vooral aan 

de schuldeisers uit onrechtmatige daad.  Het alternatief dat erin zou bestaan te werken met 

onbeperkte aansprakelijkheid van de PE-Firma‟s
383

 is een alternatief dat enerzijds 

kostenbesparend zou kunnen werken (althans bij oprichting en zolang de zaken goed gaan). 

Het zou echter eveneens kostenverhogend werken in die zin dat PE-Firma‟s minder snel 

geneigd zullen zijn dermate grote risico‟s te nemen dat hun aansprakelijkheid al te ver in 

gevaar zou komen. Daarenboven zouden Private Equity transacties veel duurder worden 

aangezien PE-Firma‟s hun diensten aan een veel hogere prijs zouden moeten verkopen om de 

aansprakelijkheidsrisico‟s te kunnen compenseren
384

. Dit zou geen positieve invloed hebben 

op de markt voor Private Equity. 

 

AFDELING 6. EINDCONCLUSIE. 

249. De eindconclusie is dan ook dat de kapitaalsvereisten uit de AIFM-richtlijn voor 

discussie vatbaar zijn. Enerzijds te laag om een werkelijke buffer te vormen, anderzijds te 

hoog om de kosten te limiteren. Niettemin is uit onze beperkte zoektocht gebleken dat er geen 

duidelijk alternatief bestaat dat én minder kostelijk zou zijn én meer schuldeisersbescherming 

zou kunnen bieden. Misschien moeten we dan ook concluderen dat deze vereisten nog het 

beste van het slechtste zijn.  
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HOOFDSTUK 6: AIFM-RICHTLIJN EN DE NIEUWE 

OPERATIONELE BEPALINGEN VOOR AIFS. DE 

IMPLICATIES VOOR DE PRIVATE-

EQUITYSPELERS. 

 

AFDELING 1. INLEIDING. 

250. In dit hoofdstuk gaan we na welke de belangrijke „regeltjes‟ zullen zijn op het gebied 

van de dagelijkse operationele functies van AIFs. We pogen niet elk mogelijk onderdeel van 

de AIFM-richtlijn terzake te bespreken. Dit zou ons te ver leiden. We kaderen dit hoofdstuk 

wederom in de systematiek die we tot nu toe steeds hebben gehanteerd en leggen dus de 

nadruk op de situatie van PE-spelers in de AIFM richtlijn Dit wil ook zeggen dat we wegens 

plaatsgebrekniet zullen ingaan op drie zeer interessante topics: De waarderingsregels, de 

regels rond management remuneratie en de regels rond bewaarders. We willen niettemin 

onderlijnen dat dit wel zeer belangrijke (alsook controversiële) elementen zijn van de AIFM-

richtlijn. Daarnaast bevat de AIFM-richtlijn een aantal zogenaamde conduct of business rules 

(gedragsregels) t.a.v. AIFMs
385

. Het gaat in dezen om zaken zoals de plicht van AIFMs om 

tijdens de uitoefening van hun werkzaamheden billijk, loyaal en met de nodige bekwaamheid, 

zorgvuldigheid en toewijding te werk te gaan. Het gaat eveneens over de plicht die rust op 

AIFMs om zich in te zetten voor de belangen van de door hen beheerde AIFs of de beleggers 

in de door hen beheerde AIFs. Het billijk behandelen van beleggers hoort daar ook bij. We 

verwijzen naar artikel 21 AIFM voor een volledig overzicht. Gezien ze echter niet onder de 

drie kernzaken die we willen bespreken vallen (nl. Toepassingsgebied, hefboomfinanciering, 

kapitaal en paspoort) gaan we op al deze belangrijke topics niet in. We gaan in op twee 

elementen die van belang zijn voor Private-equityspelers: De verplichtingen opgelegd aan 

AIFMs die AIFs beheren , die controleparticipaties verkrijgen in ondernemingen (afdeling 2) 

en de regels rond “asset stripping” (afdeling 3).  
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AFDELING 2. DE KERN: “OBLIGATIONS FOR AIFMS MANAGING 

AIFS WHICH ACQUIRE CONTROL OF NON-LISTED 

COMPANIES AND ISSUERS” 

§1. INLEIDING. 

251. Deze afdeling vormt zondermeer de kern van dit hoofdstuk over de operationele 

regulering van Private-equityspelers. Structureel bevinden we ons in afdeling 2 van het 

hoofdstuk 5 van de AIFM-richtlijn. De titel van deze afdeling is tevens zeer uitnodigend voor 

een analyse met een Private-equitybril. Het gaat over de verplichtingen die worden opgelegd 

op die AIFMs die AIFs beheren die op hun beurt investeren in niet genoteerde ondernemingen 

en in ondernemingen die een openbare uitgifte van hun effecten hebben gedaan. In wat volgt 

zullen wij de verschillende onderdelen van deze belangrijke afdeling uit de AIFM-richtlijn 

bespreken. De lezer zal ook willen merken dat de kern van het verhaal (enigszins 

geruststellende) informatie is.  

 

§2. TOEPASSINGSGEBIED. 

A. SITUERING. 

252. Ingevolge artikel 26, 1 AIFM vinden de bepalingen uit deze bijzondere afdeling 

toepassing in twee gevallen: 

a. [AIFMs] die een of meer [AIFs] beheren die hetzij individueel, hetzij gezamenlijk, op 

grond van een op het verkrijgen van zeggenschap gerichte overeenkomst, zeggenschap 

verwerven over een niet-beursgenoteerde onderneming, overeenkomstig lid 5; 

b. abi-beheerders die samenwerken met een of meer andere [AIFMs]op basis van een 

overeenkomst conform welke de [AIFs] die deze [AIFMs]samen beheren, zeggenschap 

verwerven over een niet-beursgenoteerde onderneming, in overeenstemming met lid 5. 

 

253. Verwerven van zeggenschap
386

. Ingevolge artikel 26, 5 AIFM wordt onder het 

verwerven van zeggenschap een specifiek bepaalde situatie verstaan. Het gaat er om dat de 

AIF 50% van de stemrechten rechtstreeks of onrechtstreeks in handen moet hebben om van 

zeggenschap te kunnen spreken.  

                                                 
386
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254. Er wordt benadrukt dat deze afdeling van de AIFM-richtlijn niet van toepassing is op 

de KMO‟s
387

. Daarnaast is deze afdeling eveneens niet van toepassing op de SPV‟s die in 

vastgoed investeren (de vastgoed BEVAKS‟s zeg maar). Tenslotte mogen de lidstaten op dit 

punt afwijken van de richtlijn en strengere maatregelen opleggen t.a.v. dergelijke 

ondernemingen die controleparticipaties verwerven in niet genoteerde ondernemingen. Op dit 

punt is er dan ook geen maximale harmonisatie.  

 

B. CONCLUSIE. 

255. Samenvattend kunnen we stellen dat dit onderdeel van de richtlijn zich eerder zal 

richten tot de Private-equityspelers veeleer dan tot andere vormen van AIFs. Venture Capital 

spelers bijvoorbeeld zullen meestal geen controleparticipaties verwerven
388

. Richt deze 

afdeling zich dan in rechte tot de Private-equityspelers? Ja en nee is het antwoord. Ten eerste 

kan men onder zeggenschap niet altijd een participatie van 50% en meer verstaan. Men kan 

reeds in de feiten (en soms zelfs in rechte) zeggenschap hebben in een vennootschap met 

minder dan 50% van de stemrechten
389

. Dit zou dan niet onder deze afdeling vallen. Bereikt 

de Europese regelgever hiermee zijn doelstelling? We mogen tenslotte niet vergeten dat deze 

denkwijze niet typisch is voor Europa. Denken we maar aan de grenzen van 30% die men 

hanteert i.k.v. verplichte overnamebiedingen
390

. De kerngedachte is dus dat men werkelijk een 

vennootschap kan controleren met minder dan 50% + 1 van de stemmen.  

 

256. De ratio van de Europese Regelgever is naar onze mening gebaseerd op 

informatiedoorstroom naar stakeholders van de niet-genoteerde ondernemingen
391

 die het doel 

geworden zijn van een PE-transactie. Zoals we later zullen zien in de regels rond “asset 

stripping” zijn de Private-equityspleres niet altijd even heilig. Niet zelden zullen deze spelers 

zich laten verleiden om zeer harde herstructureringen door te voeren met het oog op 
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winstmaximalisatie voor de investeerders en het behalen van de hoge rendementen 

noodzakelijk om de schuldfinanciering af te lossen. Het is ook in die zin dat de Europese 

regelgever transparantie wil naar  de aandeelhouders (en andere belangrijke stakeholders) toe. 

Maar opnieuw kunnen we ons de vraag stellen waarom dit zich beperkt tot participaties die de 

50% te boven gaan. Des te meer gezien het feit dat de regeling niet geldt voor KMO‟s en dus 

slechts zal gelden voor de grotere ondernemingen waar een verdeeld aandeelhouderschap veel 

meer zal voorkomen en men sneller van zeggenschap zal kunnen spreken. In dit opzicht zou 

het de auteur niet verrassen moesten lidstaten strengere reglementering opnemen in dit kader. 

 

§3. DE GEVOLGEN VAN DE KWALIFICATIE 

A. BEKENDMAKING VAN VERWERVING 

257. De kern van deze specifieke regulering ligt in de informatieverplichtingen die eraan 

verbonden zijn. De voornaamste informatie en transparantieverplichtingen terzake vinden we 

terug in artikel 27 AIFM. Deze kan men, o.i., opdelen in twee verplichtingen. Enerzijds de 

transparantie inzake de hoegrootheid van het aandeelhouderschap van de AIFs in de niet-

genoteerde ondernemingen (1.). Anderzijds heeft men de transparantieverplichtingen die 

gekoppeld zijn aan het verwerven van een zeggenschap in de zin van de AIFM-richtlijn 

binnen dergelijke vennootschappen (2.). 

 

1. Transparantie inzake aandeelhouderschap
392

 

258. De eerste paragraaf van artikel 27 bevat een klassieke regeling inzake transparantie 

van aandeelhouderschap. AIFMs zullen kennis moeten geven van het feit dat de door hen 

beheerde AIFs een belang nemen, dat belang vervreemden of aandelen aanhouden in een niet-

genoteerde vennootschap wanneer dit de grenzen van 10 %, 20%, 30%, 50% en 75% van het 

aandeelhouderschap overschrijdt. De AIFM geeft hiervan aan de bevoegde autoriteiten van de 

lidstaat van herkomst kennis. In tegenstelling tot alle andere bepalingen van deze bijzondere 

afdeling van de AIFM-richtlijn, geldt voor artikel 27, 1 AIFM de regel van 50% + 1 voor de 

toepasselijkheid niet.  
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2. Verplichtingen voor AIFs die zeggenschap verwerven
393

 

259. De regel is zeer eenvoudig. AIFMs die AIFs beheren die op hun beurt zeggenschap 

verwerven over niet-genoteerde vennootschappen zullen hiervan kennis moeten geven. De 

kennisgeving moet gebeuren t.a.v. de niet-genoteerde onderneming zelf, alsook t.a.v. de 

bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de AIFM. Tenslotte zal er ook 

kennisgeving moeten plaatsvinden aan de aandeelhouders individueel
394

.  

 

260. Artikel 27, 3 bepaalt tevens wat bekendgemaakt moet worden. Eén element valt daarin 

erg op: er moet transparantie zijn aangaande de omstandigheden waarin zeggenschap werd 

verworven. Dit wordt echter niet verder gedefinieerd. We krijgen wel een aantal 

aanknopingspunten. Zo moet er geïnformeerd worden naar: 

 De identiteit van de verschillende betrokken aandeelhouders. 

 De personen die de aandeelhoudersrechten (lees: stemrechten) verbonden aan de participatie 

mogen uitoefenen. 

 In het toepasselijk geval de ketting aan vennootschappen door dewelke het stemrecht werkelijk 

wordt aangehouden.  

Het weze duidelijk dat dit laatst element vrij controversieel is alsook zeer vaag 

verwoord  in de richtlijn. We vinden in de preambule tevens ook geen indicatie naar de 

precieze draagwijdte van deze bepaling. Naar onze mening gaat het dan over de klassieke 

structuur van een Private Equity transactie waarbij een BIDCO de participatie bezit of 

verwerft en op haar beurt voor 100% eigendom is van het Private Equityfonds
395

(supra). Er 

zou dan, o.g.v. deze bepaling, kunnen geargumenteerd worden dat niet de BIDCO als 

aandeelhouder met zeggenschap moet worden aanzien, maar wel het PE-Fonds.  

 

261. De AIFM zal er tevens bij de Raad van Bestuur van de betrokken niet-genoteerde 

onderneming de nadruk op moeten leggen dat deze informatie, alsook de verwerving van 

zeggenschap op zich, bekendgemaakt wordt t.a.v. de werknemers van deze onderneming. 
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B. VERDERE BEKENDMAKINGSVERPLICHTINGEN. 

262. Deze bepalingen, die we terugvinden in artikel 28 AIFM zijn niet enkel van toepassing 

op het verkrijgen van zeggenschap in niet-genoteerde ondernemingen, maar eveneens voor de 

verkrijgingen van zeggenschap in vennootschappen die een publiek aanbod van hun stemrecht 

verlenende effecten hebben gedaan. Het gaat tevens om informatie die aan dezelfde personen 

moet bekend gemaakt worden als deze uit onderdeel A van deze paragraaf.  

 

263. De bedoelde informatie. Het gaat om de identiteit van de betrokken AIFM(s), het 

intern belangenconflictenbeleid van de AIFM(s), informatie over de noodzakelijke 

veiligheidsmaatregelen genomen door de AIFM om ervoor te zorgen dat transacties met de 

doelvennootschap steeds gebeuren op zuiver zakelijke basis
396

 en het intern en extern 

communicatiebeleid inzake de controleparticipatie.  

 Het gaat om informatie die aan de stakeholders moet bekendgemaakt worden en hen 

(zogezegd) in staat moet stellen inzicht te verkrijgen in wat de AIF (en bij uitbreiding de 

AIFM) met de participatie van plan is. In combinatie met de regels rond “asset strpping”  die 

we later zullen zien, moet dit een bescherming bieden voor praktijken die sterk in het nadeel 

zouden zijn van o.a. de werknemers van de niet-genoteerde ondernemingen. Dit zien we 

eveneens sterk in artikel 28, 4 AIFM. Dit stelt dat werknemers op de hoogte moeten worden 

gebracht van de vooropgestelde bedoelingen van de AIF (en bij uitbreiding de AIFM). 

Specifiek moet worden geïnformeerd naar de bijzondere gevolgen op het vlak van de 

werkgelegenheid i.k.v. de door de AIF te voeren strategie.  

 

264. Tot slot zullen in de gevallen bedoeld in artikel 26 AIFM, inzake het verkrijgen van 

zeggenschap in niet-genoteerde vennootschappen, transparantieverplichtingen zijn t.a.v. de 

bevoegde autoriteiten en de investeerders van de AIF inzake de financiering van de 

verwerving van dergelijke participaties. Wat hieronder moet worden verstaan is niet duidelijk. 

Dit wordt ook niet verder verklaard in de preambule bij de AIFM-richtlijn.  
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AFDELING 3. BIJZONDERHEID: ASSET STRIPPING (ARTIKEL 30 

AIFM). 

265. De regels en het fenomeen ‘asset stripping’. Deze aparte afdeling heeft betrekking op 

asset stripping. In de Nederlandstalige versie van de richtlijn die uitkwam op 13 mei 2011 

heet men die “Verkoop van waardevolle activa”.  Deze bepalingen moeten eveneens worden 

gezien in het bestek van de vorige afdeling, die handelde over de specifieke informatie- en 

transparantieregels die worden opgelegd aan de AIFMs die AIFs beheren die op hun beurt 

zeggenschap verwerven van niet-genoteerde vennootschappen.  

 

266. Zeer algemeen kunnen we de verkoop van waardevolle activa omschrijven als het 

opbreken van conglomeraten of gehelen van ondernemingen met de filosofie dat alle 

opgebroken elementen apart meer waard zijn dan de gehele onderneming of het gehele 

conglomeraat
397

. In de volksmond kent men dit fenomeen dan ook als het in stukjes hakken 

van een onderneming, waarna de stukjes worden verkocht
398

. Heel vaak wordt de techniek 

van verkoop van waardevolle activa dan ook gebruikt als middel om (snel) cash op te halen 

door de Private-equityspelers
399

. Er wordt her en der reeds gewag gemaakt van het feit dat de 

techniek van verkoop van waardevolle activa in zijn teloorgang zit en nog maar weinig wordt 

gebruikt
400

.  

 

267. Verkoop van waardevolle activa en Private Equity. Maar al te vaak zal men Private 

Equity en verkoop van waardevolle activa in één adem vernoemen
401

. En nog veel vaker zal 

men de techniek van verkoop van waardevolle activa (net als de technieken van effectisering 

en hefboomfinanciering) met kritiek overstelpen
402

. Is dit wel terecht?  

 Het is zo dat de verkoop van waardevolle activa an sich het vaakst zal voorkomen 

i.k.v. LBO‟s
403

. Wat sowieso heel duidelijk is, is dat de techniek van verkoop van waardevolle 
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activa (en eigenlijk maar in combinatie met grof snoeiwerk in de kosten
404

) inderdaad een 

negatieve invloed kan hebben op de werkgelegenheid
405

, de ondernemingszin, edm… 

Niettemin moet men de techniek van verkoop van waardevolle activa gaan plaatsen tegen een 

totaalbeeld van economische efficiëntie. Sterke groei, gezonde cashflows en hoge returns zijn 

inherent verbonden aan de figuur van de „buyout‟ die men vaak gaat terugvinden in Private 

Equity transacties
406

. Een succesvolle buyout, of met andere woorden een succesvolle Private 

Equity transactie zal, op termijn, opnieuw economische groei gaan genereren. Dat zal op zijn 

beurt een positieve invloed hebben op werkgelegenheid, ondernemingszin, edm
407

… 

 

268. De materiële regels in artikel 30 van de AIFM-richtlijn. De regels zijn in de eerste 

plaats van toepassing op die AIFs die zeggenschap verwerven over een niet-genoteerde 

vennootschap of een uitgevende instelling
408

(supra). De regel bestaat erin dat een AIFM die 

een AIF zoals hierboven beschreven beheert, binnen een termijn van 24 maanden na het 

verkrijgen van de zeggenschap wordt weerhouden van enkele acties te ondernemen. We 

verwijzen hiervoor naar de onderstaande tabel: 

 

Binnen een termijn van 24 maanden is het de AIFM verboden 

Winstuitkeringen, kapitaalsverminderingen, kapitaalsaflossingen en/of de verkoop van de eigen aandelen 

van de AIFM aan de gecontroleerde onderneming zelf te vergemakkelijken, te ondersteunen of op te leggen.  

In te stemmen met winstuitkeringen, kapitaalsverminderingen, kapitaalsaflossingen en/of de verkoop van de 

eigen aandelen van de AIFM aan de gecontroleerde onderneming zelf binnen de organen van een 

vennootschap wanneer de AIFM optreedt als vertegenwoordiger (lasthebber) van de AIF in deze organen.  

Het wordt de AIFM anderzijds opgelegd: 

In elk geval haar best efforts in de bres te smijten om winstuitkeringen, kapitaalsverminderingen, 

kapitaalsaflossingen en/of de verkoop van de eigen aandelen van de AIFM aan de gecontroleerde 

onderneming zelf binnen de 24 maanden tegen te gaan. 

 

269. Uitzondering. Aangezien artikel 30 AIFM onder de afdeling V valt van de richtlijn, is 

ook op artikel 30 de uitzonderingsbepaling uit artikel 26, 2 AIFM van toepassing. Het gevolg 
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hiervan is dat de regels rond verkoop van waardevolle activa niet van toepassing zullen zijn 

wanneer de betrokken vennootschappen kunnen worden aanzien als KMO‟s in de zin van de 

aanbeveling van de Europese Commissie 2003/361/EC. Artikel 26, 2, (ii) sluit eveneens 

SPV‟s uit het toepassingsgebied die bestemd zijn om vastgoed te verkrijgen of te beheren.  

 Bovendien kan, aldus FERRAN, niet gesteld worden dat de hierboven beschreven 

regels, die dicht aanleunen bij de systematiek die wordt gehanteerd door de tweede 

vennootschapsrichtlijn, ook de regels rond “financial assistance” in het toepassingsgebied 

hebben willen insluiten. Bijgevolg zou men kunnen aannemen dat de verkoop van 

waardevolle activa die de vorm zou aannemen van “financial assistance” wel mogelijk zou 

zijn onder het AIFM regime
409

. Uiteraard, zolang geen kapitaalsvermindering wordt 

geïmpliceerd. Dit alles is niet onbelangrijk gezien het principe van “financial assistance”van 

groot belang is in de Private Equity en LBO markten
410

.  
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MASTERPROEF DEEL B. DE AIMF RICHTLIJN EN 

PRIVATE EQUITY… EEN EX ANTE ANALYSE. 

 

269. Naast een bespreking van richtlijn is het vaak minstens even belangrijk stil te staan bij 

de bestaansreden van wetgeving alsook de ratio van wetgeving. Ook hier is dergelijke analyse 

op zijn plaats. Het weze duidelijk dat we onmogelijk volledigheid kunnen nastreven in deze 

analyse, noch conceptuele volmaaktheid. Dit ontneemt ons echter niet van de kans enkele 

belangrijke vragen op te werpen en aan de lezer voor te leggen. Dit hoofdstuk is zowel een 

sluitstuk als een samenvattend geheel van het werk dat we tot nu toe hebben verricht. Heelwat 

van de opportuniteitsvragen die men in dergelijk hoofdstuk verwacht zijn tevens al behandeld 

geweest in vorige hoofdstukken. Vandaar zal de lezer merken dat wij in dit hoofdstuk 

regelmatig louter naar andere delen van de tekst zullen verwijzen. Dit leek ons de beste 

methode om enerzijds een complete structuur weer te geven en anderzijds herhaling te 

vermijden.  We zullen trachten te werken binnen een bestek van vier pijlers. In een eerste 

pijler zullen we de risico‟s die „Private Equity‟ genereert in kaart te brengen. Daarna is het de 

bedoeling in te gaan op waar de AIFM-richtlijn tekortschiet in haar regulering van de risico‟s 

van „Private Equity‟. Vervolgens wordt een poging ondernomen alternatieven voor te stellen 

voor de besproken regulering. Uiteindelijk wordt er naar de andere kant van de oceaan 

gekeken. Meer bepaald zullen we de aandacht vestigen op de regels gelijkaardig aan deze van 

de AIFM-richtlijn die men kan vinden in de Amerikaanse Dodd-Frank act.  

 

 

AFDELING 1. TEN GELEIDE. 

270. FERRAN stelt dat het vaak wordt gesuggereerd dat huidige reguleringsinitiatieven in 

het financiële landschap een onvermijdelijk gevolg zijn van de recente financiële crisis. Ze 

benadrukt tevens dat deze initiatieven vaak weinig verband houden met deze financiële 

crisis
411

. Er wordt dan ook wel eens gewaagd van de stelling dat de AIFM-richtlijn een 

typevoorbeeld is van reactieve regulering zonder werkelijke „connectie‟ met de financiële 
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crisis. Het wordt in dergelijk verband onderlijnd (althans de poging wordt ondernomen) dat de 

crisis niet ontstaan is door, of geen verband heeft met de Private Equity en/of Hedge Fund 

industrie
412

. Kan deze premisse echter onderschreven worden?  

 

AFDELING 2. PRIVATE EQUITY EN RISICO‟S? EEN ANALYSE 

§1. RISICO‟S VERBONDEN AAN DE WERELD VAN PRIVATE EQUITY. 

271. Wat betreft de wereld van Private Equity onderscheiden zich de evidente risico‟s. Om 

te beginnen geldt naar onze mening steeds eenzelfde stelregel: tegenover hogere winst staat 

meer risico. Dit geldt eveneens voor de alternatieve vorm van beleggen dat Private Equity 

transacties is. FERRAN onderstreept in dezen dat het van weinig belang is (althans niet op 

reguleringsvlak) of de hoeveelheid investeringen gering is en of de investeerders 

professionals zijn in de brede zin van het woord
413

. Wij zijn met dergelijke stelling niet 

akkoord en komen daar later op terug.  

 

272. Hefboomfinanciering. Zoals reeds werd onderstreept is het aspect 

hefboomfinanciering, dat wezenlijk is voor Private Equity (supra), een element dat groot 

risico in zich kan houden. IOSCO toont in haar studies naar de materie trouwens aan dat in de 

jaren voor de crisis de hoegrootheid van schuldfinanciering stijgend verliep
414

. Het 

“hefboomfinancieringsrisico” dat aldus zou bestaan houdt verband met de doelstelling van het 

behalen van hoge winsten. Het risico dat daaruit ontstaat is een logisch risico op meer 

verliezen. Een verder, en belangrijker, gevolg van het voorgaande, is het risico dat de 

leveranciers van hefboomfinanciering op hun beurt aan enorme verliezen zouden worden 

blootgesteld ingeval van een falen van een Private Equity transactie. Dit is wat men klassiek 

het tegenpartijrisico gaat noemen. Hoewel dit risico inderdaad bestaat, mag men zich luidop 

de vraag gaan stellen in hoeverre dit een systeemrelevant risico is. Hiervoor verwijzen we 

naar hoofdstuk 3 dat handelt over de regulering van hefboomfinanciering in de AIFM-

richtlijn.  
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273. Het bovenvermelde hefboomfinancieringsrisico leidt er verder toe dat wordt 

aangenomen dat in Private Equity transacties een corporate governance risico ontstaat. De 

hefboomfinanciering houdt inderdaad vaak in dat Private Equityspelers zullen opteren voor 

instrumenten als „debt push downs‟ of varianten daarvan. De (soms overmatige) schuldenlast 

wordt dan doorgedrukt op de doelonderneming
415

. Het aflossen zal heel vaak een grote 

inspanning vergen van deze doelonderneming. Zij zal grote delen van haar vermogen moeten 

aanwenden om de hoge schulden terug te betalen. Volgens vele auteurs zal dit ten koste gaan 

van de lange termijn visie van dergelijke ondernemingen
416

. Dit gebrek aan lange termijn 

incentives houdt volgens FERRAN dan ook een corporate governance risico in. Als we dit nu 

terugkoppelen aan de regels rond holdings (hoofdstuk 2) en de verkoop van waardevolle 

activa (hoofdstuk 6), dan zien we dat deze fel door dit corporate governance risico zijn 

beïnvloedt. Wij kunnen dit dan ook tot op zekere hoogte toejuichen.  

 

274. Dit corporate governance risico is des te flagranter wanneer hieraan grote 

remuneratiepakketten verbonden zijn aan de Private Equity Managers. Dit wordt door de 

sociale partners (op het EU niveau) vaak onderlijnd als zijnde een sociaal risico
417

: het belang 

van de investeerders primeert vaak op het belang van bijvoorbeeld werknemers.  

 

275. Dit alles zal volgens de Europese Commissie zorgen voor belangenconflicten tussen 

de verschillende spelers in Private Equity transacties
418

. Niettemin onderlijnen we dat de 

meeste risico‟s die hierboven werden onderschreven heel vaak politiek geïnspireerd zijn. Ze 

zijn minstens vatbaar voor politieke demagogie die niet altijd strookt met de economische 

realiteit. Dit is een spijtige zaak. Zoals we al vaak hebben benadrukt is de AIFM-richtlijn op 

vele punten een politieke veeleer dan economisch verantwoorde regulering
419

. 
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276. Tenslotte bestaat er eveneens een belangrijk risico van ondoorzichtigheid in de 

Private Equity wereld
420

. Dit is des een groot probleem als we eveneens rekening houden met 

het potentieel tot ontbreken van (afdoende) investeerdersbescherming ingevolge de 

ondoorzichtigheid. Daarnaast onderlijnt de Britse FSA dat het gevolg van een groeiende 

Private Equitymarkt er ook in bestaat dat gelden verdwijnen uit de gereglementeerde markten. 

Dit heeft uiteraard gevolgen voor de goede werking van de gereglementeerde markten op 

zich
421

.  In het kader van de ondoorzichtigheid van de Private-equitywereld wordt soms ook 

naar voren geschoven dat een groot risico bestaat op situaties van marktmisbruik
422

. Hier gaan 

we echter niet dieper op in. 

 

§2. IS ER SPRAKE VAN EEN SYSTEEMRISICO I.K.V. „PRIVATE EQUITY‟? 

277. Inleidend verwijzen we naar het Amerikaanse “Committee on Capital Markets 

Regulation”dat vrij duidelijk is in haar analyse. Zij benadrukt dat PE-spelers geen functies 

uitoefenen die men (traditioneel) kan verbinden aan deze die worden uitgeoefend door 

instellingen die deposito‟s ontvangen of kredietinstellingen. Zij geeft bijvoorbeeld geen 

krediet en zal over het algemeen ook geen tegenpartij zijn in de markt voor 

derivatencontracten
423

. In die zin plaatst deze instelling PE-Firma‟s niet in het clubje van 

structuren die worden gekenmerkt als “shadow banks”
424

. Zij onderlijnt tevens dat deze 

“shadow banks” een heel belangrijke rol hebben gespeeld in de financiële crisis door de 

grootte van de bedragen die zij aan krediet verleenden, de korte-termijn-financiering waarin 

ze zich vergaloppeerden en de volatiliteit van de financiële activa waarin werd geïnvesteerd. 

Al deze element vindt men, aldus het CCMR, niet terug in de wereld van Private Equity 
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firma‟s.
425

 Dit was een eerste situering. We beginnen echter eerst terug vanaf het begin:  wat 

is een systeemrelevant risico?  

 

279. Een eenduidige definitie van een systeemrelevant risico bestaat op zich niet. 

Daarenboven is het zo dat heftige discussies bestaan aangaande de draagwijdte van de term. 

Dit gezegd zijnde is men het er algemeen wel over eens dat de notie systeemrelevant risico 

een flexibele notie is
426

. Het is daarenboven een temporeel en contextueel beïnvloede notie.  

 

280. WYMEERSCH onderlijnt daarenboven dat „grootte‟ op zichzelf niet de notie van 

systeemrisico definieert noch beïnvloedt
427

. Wat, volgens WYMEERSCH, echter wel een 

belangrijk element uitmaakt is de interdependentie en verbondenheid van actoren die in het 

„systeem‟ optreden
428

. Dit is reeds een eerste relevant gegeven voor de wereld van Private 

Equity transacties. Zoals we in hoofdstuk 4 zagen zijn de investeerders in Private Equity 

transacties zowel private personen als banken, andere fondsen (zelfs Hedge Funds), 

pensioenfondsen edm. Het is duidelijk dat een falen van een Private Equity transactie een 

invloed kan hebben op de financiële positie van al deze investeerders. Zeker voor wat betreft 

Hedge Funds en Financiële Instellingen kan (waarmee we niet zeggen dat het zo zal zijn) een 

domino-effect ontstaan.  

 

281. Ook al is het definiëren van systeemrisico een quasi onbegonnen werk, toch vinden 

wij het op zich wel een nuttig element om ruggengraat te geven aan deze tekst. Wij zullen dan 

ook een definitie hanteren van systeemrisico om op die manier te gaan analyseren in hoeverre 

PE-fondsen onder deze definitie vallen. De definitie die we hanteren is deze die wordt 

gehanteerd door het Britse Hoogerhuis
429

:  
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“Systemic risk describes the inherent risk of collapse of an entire system, as opposed to risk 

carried by any one individual entity or component of a system. Systemic risk is amplified by 

interlinkages and interdependencies in a system or market, where the failure of a single entity 

can cause feedback effects and cascading failures.” 

 

282. Deze definitie stelt twee belangrijke concepten voorop: 

a. Het systeemrisico is dat risico dat een gans systeem ondermijnt veeleer dan het 

individueel risico van een onderneming en de schuldeisers ervan. 

b. Het systeemrisico is er één dat ontstaat en wordt vergroot door interne verbondenheid 

van de deelnemers in het systeem. Daarbij houdt het falen van de één het mogelijks falen 

in van de ander.  

283. Het vooropgestelde resultaat is dan ook een antwoord trachten te geven op de vraag of 

de risico‟s gegenereerd door de wereld van Private Equity het systeem kunnen aantasten en 

dus werkelijk systeemrelevant zijn.  

 

A. HET „SYSTEEMRELEVANT‟ ELEMENT VAN PRIVATE EQUITY. 

284. Een belangrijk aanvangspunt in dit opzicht is (wederom) de mening van het Britse 

House of Lords. Zij stelt preliminair dat haar onderzoek heeft uitgewezen dat systeemrisico 

binnen de wereld van de alternatieve investeringsfondsen zich bevindt bij de Hedge Funds en 

de PE-Fondsen
430

. Dit een mening die wij niet volledig delen. Althans niet wat betreft de 

Private-equityspelers. De Europese Commissie
431

 stelt dat de AIF sector niet de oorzaak is 

van de crisis, maar wel een bezorger van veel „stress‟ in de financiële sector. Dit is uiteraard 

volledig correct. De vraag is echter of die invloed en stress systeemrelevant is.  

 

1. Hefboomfinanciering en systeemrisico. 

285. Het is o.i. duidelijk dat als men zou concluderen dat de activiteiten van PE-spelers 

systeemrelevant zijn, het aspect hefboomfinanciering een doorslaggevend element zou zijn in 

die conclusie. We verwijzen voor de ganse bespreking van dit onderdeel naar hoofdstuk 3, 

afdeling 3, §2. In enkele regels samengevat komt onze conclusie neer op het volgende: Er is 
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onduidelijkheid over de vraag of hefboomfinanciering aangewend door PE-spelers 

systeemrelevant is. Wij zijn de mening toegedaan van niet. Veel anderen zijn wel die mening 

toegedaan. Wat wel duidelijk is, is dat er nood is aan meer empirisch bewijsmateriaal 

hieromtrent. We komen hier later op terug. 

 

2. Private Equity  en systeemrisico in het algemeen. 

286. Naast het uitvoerig besproken element „hefboomfinanciering‟ als bron van 

systeemrisico‟s moet de aandacht evenzeer gevestigd worden op de andere risico‟s die 

Private-equityspelers met zich meebrengen. Een belangrijk element is in die zin de 

ondoorzichtigheid die er heerst (zie supra). De commissie onderlijnt ook dit aspect als zijnde 

een bron van systeemrelevant risico (zie toelichting bij het richtlijnvoorstel op p. 2). Dit was 

tevens de bevinding van het Britse Hoogerhuis i.k.v. haar grondig onderzoek in de materie
432

. 

Zij onderlijnt daarbij dat het gevaar zich bevindt in het feit dat de ondoorzichtigheid speelt 

naar de markt en vooral naar de toezichthouders toe. Het is onze mening dat het koppelen van 

ondoorzichtigheid in de AIF sector aan systeemrelevante risico‟s wat kort door de bocht is. 

Het toont o.i. echter wel aan dat er nood is aan meer transparantie en toezicht om in de eerste 

plaats genoeg empirisch materiaal te verzamelen. Pas dan kan men conclusies trekken. 

Dit gezegd zijnde wijst het de Larosière rapport uit dat, hoewel PE-fondsen  

belangrijke risico‟s in zich houden, zij niet substantieel aan de financiële crisis hebben 

bijgedragen
433

. Anderen argumenteren daarentegen dat deze beperkte rol eerder toe te 

schrijven is aan de PE-fondsen veeleer dan aan de Hedge funds. Dat is dan tevens ook de noot 

waarop het verslag van het Briste Hoogerhuis eindigt
434

.   

 

287. Het Amerikaanse “Committee on Capital Markets Regulation” onderlijnt dat uit 

studies blijkt dat op momenten van acute financiële stresssituaties, ondernemingen waarin PE-

Firma‟s investeren het tot 13,5% beter doen dan die ondernemingen die geen Private Equity 

investeringen kennen
435

. Een van de redenen hiervoor is dat, ondanks een financiële crisis, 

zo‟n ondernemingen toegang hebben tot liquide middelen voortkomend van de Private Equity 
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investeerders
436

. Wij vinden het dan ook van belang dat elk systeem relevan risico van PE-

fondsen (zo deze er zijn) tegen o.a. deze positieve elementen moeten worden afgewogen.  

Daarnaast wijzen we op een element dat in het inleidend hoofdstuk werd besproken. We 

toonden aan dat het gebruik maken van hefboomfinanciering door PE-Firma‟s voor het stellen 

van hun transacties een diversificatie-effect met zich meebrengt (zie hoofdstuk 1, afdeling 3). 

In die zin onderschrijven wij, samen met het CCMR
437

, dat de inherente 

investeringsdiversificatie die bestaat binnen Private Equity investeringen met zich meebrengt 

dat potentiële risico‟s breder over “het systeem” worden verspreid. PE-Firma‟s kunnen nl. 

vaak zelf intern het falen van één transactie opvangen en afwegen tegen andere succesvolle 

transacties. 

 Het zijn dan ook deze elementen samengenomen die het CCMR er toe leidt te 

concluderen dat de wereld van Private Equity weinig systeemrelevant is. Ex ante 

onderschrijven wij deze mening tot op zekere hoogte. Dit gezegd zijnde moet dit punt dieper 

worden uitgespit in de volgende paragrafen om tot een werkelijke conclusie te komen.  

 

288. Het is duidelijk dat de omvang van de risico‟s gegenereerd door PE-spelers en de 

personen die deze risico‟s dragen in grote mate het systeemrelevant karakter zullen 

beïnvloeden. Zolang de grote risico‟s opgenomen door risicovolle investeringen beperkt 

blijven tot een klein aantal „professionele‟, gesofisticeerde en vooral solvabele investeerders 

zal een systeemrelevant aspect minder snel voorhanden liggen. Hoe meer, bijvoorbeeld, 

investeringsfondsen de weg zullen vinden naar PE-fondsen als vorm van investering 

(ingevolge de noodzaak aan portefeuillediversificatie), hoe meer systeemrelevant risico wordt 

opgebouwd. Dat is evident. Het hele systeem wordt nl. op die manier verbonden en zo 

ontstaan mogelijke domino-effecten bij het falen van één transactie. Een heel bijzondere 

investeerder in dit opzicht zijn de financiële instellingen. Zij zijn zeker en vast professioneel 

alsook gesofisticeerd. In een normale wereld zijn ze naar onze mening ook solvabele spelers. 

Niettemin moet men goed voor ogen houden dat financiële problemen in een (grote) 

financiële instelling destructieve gevolgen kan hebben
438

. Dit heeft de recente financiële crisis 
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pijnlijk duidelijk gemaakt. Dit alles is wat we eigenlijk het tegenpartijrisico gaan noemen. De 

vraag is dan ook of dit tegenpartijrisico i.k.v. PE-spelers werkelijk systeemrelevant is.  

 

289. Niettegenstaande het bovenstaande wordt ook vaak, niet altijd onterecht, onderlijnd 

dat de financiële crisis niet ontstaan is door het falen van Hedge Funds en PE-

transacties
439

(supra). Als we naar de Private Equity sector kijken dan zien we dat de crisis één 

belangrijk falen met zich heeft meegebracht. Het ging om het falen van Candover. Dit was 

één van de meest succesvolle PE-Firma‟s ter wereld. Haar falen heeft echter geen dermate 

grote schade aangericht dat het systeem ooit in een situatie van risico is gekomen
440

. 

Veralgemeend wordt dan ook door sommigen gesteld dat het falen van Private-equityspelers 

niet systeemrelevant is
441

. Wij zullen dit nader onderzoeken.  

 Verder werd i.k.v. de wereld van Hedge Funds vaak geargumenteerd dat zij, los van de 

vraag of hun risico‟s systeemrelevant waren, in een negatieve markt de verliezen en de schade 

aan de markt amplificeerden doordat zij, om aan de wensen van hun investeerders te voldoen, 

heelwat activa moeten verkopen
442

. Dit heeft dan een versnellend effect op een neerwaartse 

spiraal
443

. FERRAN onderlijnt dat dit niet unaniem aanvaard wordt. Niettemin onderlijnen wij 

dat het onze mening is dat dergelijke redenering niet noodzakelijk opgaat voor de Private-

equityspelers die, zoals hoger reeds werd onderlijnd, veel meer op de lange termijn werken 

dan Hedge Funds
444

. In een PE-transactie die zichzelf bevindt op een horizon van een aantal 

jaar, zal het niet altijd noodzakelijk zijn activa te verkopen tijdens een situatie van financiële 

stress. Dit is uiteraard een veralgemening. Het Candover voorbeeld toont echter het 

tegenovergestelde aan. Daarenboven is het ook zo dat in situaties van financiële crisis eerder 

een pluraliteit aan PE-transacties zullen falen waardoor de financiële verliezen voor 

investeerders (waaronder banken) een veelvoud wordt
445

. 
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We zien dan ook, in het algemeen, dat veel belangengroepen die negatieve en 

systeemrelevante risico‟s in de Hedge Fund wereld zagen deze zijn gaan uitbreiden naar de 

wereld van Private-equityspelers. Men dacht daar namelijk dezelfde risico‟s te zien. Op die 

manier werden Private-equityspelers mee in het reguleringsbad getrokken
446

. Dit staat 

uiteraard ter discussie. Een belangrijk argument om de Private-equityspelers er toch bij te 

betrekken was het feit dat dit een regulatory arbitrage zou vermeden worden waarbij Hedge 

Funds zich massaal zouden gaan herstructureren als Private-equityspelers die niet zouden 

gereguleerd zijn
447

. Wij hebben grote vragen bij dergelijke argumenten. Het onze mening dat 

de typische covenanten van sterke Hedge Funds erg moeilijk bereikbaar zijn via Private 

Equity structuren.  

 

B. ANDERE VORMEN VAN AIF EN SYSTEEMRISICO. IN HET BIJZONDER 

HEDGE FUNDS. 

290. Men kan zich bv. gaan afvragen of de risico‟s gesteld door andere vormen van AIF 

(die we reeds uitvoerig bespraken) een systeemrelevant element bezitten. We zetten dit kort 

even op een rijtje. We gaan hier echter niet diep op in gezien de kern van deze masterproef 

zich bij de Private-equityspelers bevindt.  

 

291. Hedge Funds. FERRAN
448

 onderlijnt dat het systeemrelevant risico dat Hedge Funds 

kunnen creëren zich opdeelt in twee soorten risico‟s. risico‟s uit de “credit channel” en 

risico‟s uit de “market channel‟. Risico‟s uit de “credit channel,  ontstaan doordat het falen 

van een Hedge Fund grote verliezen kan meebrengen voor de financiële instellingen die ze 

van hefboomfinanciering hebben voorzien. De tweede soort risico‟s die ontstaan zijn deze uit 

de “market channel” waarbij als systeemrelevant wordt aanzien het feit dat Hedge Funds erg 

risicovolle beleggingsstrategieën aanwenden om de hoge returns te genereren (supra). Dit is 

een groot verschil met PE-spelers. FERRAN haalt in dat verband aan de het Britse FSA van 

mening is dat, ook al gebruiken Hedge Funds veelal verschillende strategieën, zij wel 
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collectief in en uit markten treden en bijgevolg deze markten fel beïnvloeden
449

. Er was dan 

ook, binnen erg belangrijke belangengroepen zoals IOSCO, een consensus rond het feit dat 

Hedge Funds, door hun belangrijke rol in de economie, een systeemrelevant aspect in zich 

droegen
450

. Anderen argumenteren dat niet alleen PE-spelers maar ook Hedge Funds geen 

deel uitmaken van wat we hoger shadow banks noemden
451

.  

 

292. Exchange traded funds. Over het algemeen gaat men stellen dat de activiteiten van 

ETFs (voor zover het geen LETFs zijn (supra)) niet zorgen voor systeemrelevante risico‟s
452

. 

we gaan hier echter niet verder op in.   

 

AFDELING 3. BESLUIT INZAKE PRIVATE EQUITY EN 

SYSTEEMRISICO MET AANDACHT VOOR DE 

VOORDELENVAN PRIVATE EQUITY. 

293. Uit de vorige afdeling is gebleken dat het bestaan van systeemrelevantie in de risico‟s 

die worden gegenereerd voor veel discussie vatbaar is (zie tevens ook hoofdstuk 3). Er is 

meer empirisch bewijs nodig, dat is alvast onze conclusie. Het is echter een evidentie zelve 

dat de wereld van Private Equity ook voordelen met zich meebrengt. Het zijn dan ook deze 

voordelen en efficiënties die doordacht moeten afgewogen tegen het risico (al dan niet 

systeemrelevant) van PE-transacties alvorens te snel tot regulering over te gaan. Deze 

afweging moet dan de werkelijke grondslag van de regulering zijn.  

 

§1. DE VOORDELEN VAN PE-TRANASACTIES. SLAAN EN ZALVEN. 

294. In dit onderdeel gaan we in op wat Engelstaligen zouden noemen: The economic 

rationale of Private Equity Investments.  

295. In de eerste plaats is de belegger, logischerwijs, gebaad bij het goed functioneren van 

de wereld van Private Equity. Het is een eigenheid van zo‟n investeringen dat ze voor een 
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hoger rendement zorgen. De hoge schuldgraad is daarin een evident, maar noodzakelijk punt. 

Natuurlijk moeten we dit element onmiddellijk gaan nuanceren doordat de markt voor PE-

Transacties en het beleggen erin nogal gesloten is. U en ik zullen er niet rechtstreeks in 

kunnen investeren. Dit is weggelegd voor rijke individuen en institutionele beleggers.  

 

296. Belangrijke voordelen van PE-Transacties, en het actief zijn van PE-Firma‟s, bestaan 

er ten eerste in dat zij heelwat nieuwe inzichten bieden in de wereld van fusies en overnames, 

in de wereld en technieken van het financieren van grote transacties edm. De PE-Firma‟s zijn 

heel vaak pioniers op dat vlak. Tevens bieden zij grote inzichten in optimale 

kapitaalsstructuren en optimale schuldgraden alsook de optimale financieringsstructuren voor 

grote transacties
453

.  

 

297. Het gebruik van hefboomfinanciering is op zichzelf economisch erg sterk te 

verantwoorden. In de eerste plaats natuurlijk omdat zij de winsten voor beleggers 

amplificeren. Dit mag men niet zomaar uit het oog verliezen. Daarenboven, en zoals we hoger 

reeds onderlijnden, is één van de voordelen van het gebruik van hefboomfinanciering als 

financieringstechniek dat risico‟s kunnen worden gespreid. Men moet bijgevolg de Private-

equityspelers aangeven dat zij voor een sterke vorm aan risicodiversificatie zorgen in de 

markt
454

. Derhalve wordt ook, aldus ATHANASSIOU bijgedragen tot de stabiliteit van het 

financiële systeem. Wij vinden dit een overtuigende stelling. Ze mag niettemin worden 

genuanceerd: risicodiversificatie binnen risicovolle investeringen is nog steeds risicovol. Een 

laatste, niet te onderschatten, voordeel van het gebruik van hefboomfinanciering zijn, naast de 

corporate governance risico’s, de corporate governance voordelen die het biedt. Wanneer 

een hoge schuldgraad wordt aangegaan zal dit een veel diepere en veel professionelere aanpak 

vergen van het bestuur of het management van een doelonderneming. Dit zal altijd bijdragen 

tot de kwaliteit van het bestuur en het management
455

.  
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298. Daarnaast moet worden onderlijnd dat er zich voordelen bevinden op het niveau van 

de economie an sich. De activiteiten van AIFs zorgen voor een hogere liquiditeit in de 

markt
456

. Dit element is er echter één dat minder aanwezig is bij PE-fondsen  en veeleer bij 

Hedge Funds
457

. Niettemin bieden de PE-transacties
458

 een belangrijke bron van investeringen 

voor KMO‟s naast de traditionele bronnen van bedrijfsfinanciering
459

. Het is dan ook vooral 

op dit punt dat deze wereld van Private Equity (en Venture Capital) een stimulerende factor 

kan betekenen voor de economie. Daarnaast valt het op dat ondernemingen die, na de 

investeringscyclus door een Private Equity speler te hebben meegemaakt, op een 

gereglementeerde markt wordt genoteerd het vaak gemiddeld beter doen dan andere 

genoteerde ondernemingen
460

. Tenslotte is het zo dat AIFMs in het algemeen, en Private-

equityspelers in het bijzonder, een object vormen van het geheel aan 

investeringsopportuniteiten die open liggen voor beleggers en investeerders
461

. Het vergroot 

het aanbod, en dat valt altijd toe te juichen. Verder is het zo dat AIFs bijdragen tot meer 

marktefficiëntie door hun actief gebruik van aandeelhoudersrechten
462

. 

 

§2. DE AFWEGING TUSSEN HET AL DAN NIET BESTAAN VAN 

SYSTEEMRISICO EN DE ZEKERE VOORDELEN. 

299. De Europese commissie stelde zich altijd als doel voor een economische opgangte 

kiezen. Het is duidelijk dat strenge regulering voor een stuk de voordelen van de een goed 

werkende Private-equitymarkt kan aantasten. Hogerop wezen we al op het belang van de 

Private Equitymarkt voor de financiering van KMO‟s. Het is duidelijk dat het in gevaar 

brengen van zulke investeringen niet bevorderlijk is voor het economisch herstel. Dan nog 

                                                 
456

 P. ATHANASSIOU, “The AIFM Directive: An Overview of the final rules”, J.I.B.L.R. 2011, V, 238.238. 
457

 E. FERRAN, The Regulation of Hedge Funds and Private Equity: A Case Study in the Development of the 

EU‟s Regulatory Response to the Financial Crisis, Cambridge, Legal Studies Research Paper Series, 2011, 

4. (http://ssrn.com/abstract=1762119). 
458

 In samenhang met de wereld van venture capital investeringen. 
459

 Zie oa. E. FERRAN, Regulation of Private Equity – Backed LBO activity in Europe, Cambridge, ECGI 

Working Paper Series in Law, 2007, 33 (www.ssrn.com); E. FERRAN, The Regulation of Hedge Funds and 

Private Equity: A Case Study in the Development of the EU‟s Regulatory Response to the Financial Crisis, 

Cambridge, Legal Studies Research Paper Series, 2011, 4. (http://ssrn.com/abstract=1762119). 
460

 E. FERRAN, Regulation of Private Equity – Backed LBO activity in Europe, Cambridge, ECGI Working 

Paper Series in Law, 2007, 9 (www.ssrn.com). Hoger toonden we eveneens cijfers die net het tegengestelde 

van deze stelling aanduiden.  
461

 E. FERRAN, The Regulation of Hedge Funds and Private Equity: A Case Study in the Development of the 

EU‟s Regulatory Response to the Financial Crisis, Cambridge, Legal Studies Research Paper Series, 2011, 

4. (http://ssrn.com/abstract=1762119). 
462

 P. ATHANASSIOU, “The AIFM Directive: An Overview of the final rules”, J.I.B.L.R. 2011, V, 238. 

http://ssrn.com/abstract=1762119
http://www.ssrn.com/
http://ssrn.com/abstract=1762119
http://www.ssrn.com/
http://ssrn.com/abstract=1762119


150 

 

gezwegen over die vele PE-Fondsen die grote investeringen lopende hebben in 

infrastructuurwerken met een groot publiek belang.  

 

300. Wat weten we nu zeker? De Private-equitywereld draagt op vele vlakken bij tot de 

ontwikkeling van onze moderne economie en ons modern financieel stelsel. Ze draagt 

eveneens bij tot investeerderskeuze. Wat we ook zeker weten is dat de Private-equitywereld 

grote risico‟s met zich meebrengt. Wat men niet met zekerheid weet is in hoeverre (sommige 

van) deze risico‟s ook systeemrelevant zijn. Er zijn argumenten om aan te nemen van wel. Er 

zijn argumenten die het tegendeel aantonen. Wat er niet is, zijn afdoende cijfers die ene of 

gene stelling kan bevestigen. Regulering van PE-spelers moet met deze drie elementen 

rekening houden. Ons opzet is om hieronder na te gaan in hoeverre de AIFM-richtlijn dat 

doet. 

 

AFDELING 4. DE ADEQUAATHEID VAN DE AIFM-RICHTLIJN. 

301. Nu we weten welke de risico‟s zijn van PE-spelers, en we ook een ruw idee hebben 

van welke richting regulering het beste uit zou gaan, vinden wij het hier en nu opportuun na te 

gaan in hoeverre de AIFM-richtlijn werkelijk adequaat is in vergelijking met de reeds 

verkregen inzichten.  

 

302. Men zou kunnen stellen dat het bestaan van de AIFM-richtlijn op zich een fout zou 

kunnen inhouden. Wij zijn deze ongenuanceerde stelling enigszins genegen, doch 

onderschrijven we ze niet. Althans niet in deze ongenuanceerde vorm. Dit neemt echter niet 

weg dat er argumenten voorhanden zijn om te stellen dat op het vlak van Private Equity deze 

regulering te verregaand is en belangrijke implicaties zou kunnen hebben voor de financiering 

van onze Europese KMO‟s. Het weze duidelijk dat het nemen van maatregelen die een 

potentieel competitief nadeel zouden kunnen inhouden voor deze vormen van financiering 

eveneens nefaste gevolgen zouden kunnen hebben voor deze ondernemingen. Dit zou, 

volgens de FSA, ingaan tegen de doelstelling van de commissie om met deze richtlijn een stap 

in de richting te zetten naar een meer duurzame economische groei. Met deze thesis is het 

steeds onze bedoeling geweest aan te tonen dat men activiteiten die economisch de moeite 
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waard zijn niet zomaar mag en kan wegreguleren
463

. Het is deze benadering die we in deze 

afdeling zullen aanwenden. In het kader van de thesis voorhanden kunnen we trouwens stellen 

dat deze afdeling een heel belangrijke blijk geeft van onze visie op de AIFM-richtlijn en 

bijgevolg te dele als besluit moet worden gelezen. Eén zaak is kristalhelder het creëren van 

een richtlijn die wil omgaan met risico‟s gegenereerd door AIFs (waaronder PE-spelers)
464

is 

een netelige kwestie.  

 

304. Een eerste belangrijk element is onze conclusie omtrent het systeemrisico dat wordt 

gesteld door de wereld van Private Equity. Het is daarin onze vaststelling dat de argumenten 

„copieus‟ voorhanden zijn om te stellen dat het systeemrisico van de wereld van Private 

Equity onbestaand of minstens quasi nihil is (supra). De argumenten die het omgekeerde 

stellen zijn ook legio (supra). Het is dan ook in dat licht dat een noodzaak en een 

adequaatheid van regulering moet worden geplaatst. Het CCMR concludeert alvast dat het 

tekort aan systeemrelevantie ertoe leidt dat een niet zo ambitieus reguleringsprogramma moet 

worden nagestreefd. In de eerste plaats moet, aldus het CCMR, regulering komen op het vlak 

van transprantie en disclusre van bepaalde informatie
465

.  

 

305. Het kan een overbodige herhaling lijken, maar het is belangrijk te onderstrepen dat het 

succes van Private Equity transacties en de grote winsten die erdoor kunnen worden 

verkregen in grote mate te danken zijn aan de lage kosten die eraan verbonden zijn. Deze low-

cost benadering is vrij typisch voor de buy-out markt, en dus ook voor de Private-

equityspelers
466

. Men moet dus duidelijk voor ogen houden dat elke regulering die als het 

ware „kostenverhogend‟ werkt nadelig kan zijn voor de Private Equity markt (in de EU). 

Zoals altijd gaat het dan om een moeilijk (politiek) evenwicht dat moet worden gezocht tussen 

het promoten van een Private Equity (en AIF) markt in de EU en de risico‟s ervan
467

.  

 

306. Het resultaat dat we vandaag hebben is een AIFM-richtlijn die verschillende 

elementen bevat die vrij kostenverhogend kunnen werken. We denken eerst en vooral aan de 
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kapitaalsvereisten die op dit vlak een groot deel van de kosten in de hoogte zullen stuwen. 

Uiteraard gaat het dan niet om astronomische bedragen. Niettemin zal een maximaal verplicht 

aanvangskapitaal van 10 miljoen euro een groot verschil maken in het kostenplaatje. 

Niettemin benadrukken we dat de optie die nu voorligt in de AIFM-richtlijn misschien nog 

het beste kwaad is. Daarom zijn we de mening toegedaan dat minstens op dit punt de AIFM-

richtlijn positief is.  

 

307. Daarnaast is het duidelijk dat de regels rond hefboomfinanciering an sich de kosten 

kunnen vergroten. Deze zullen minstens de opportuniteitskosten doen stijgen door de 

beperkingen op het gebruik van schuldfinanciering en de verminderde investeerderskeuze die 

daaruit zou voortvloeien. Onze eerste kritiek is dan ook dat de AIFM-richtlijn sterk het 

kostenplaatje zal verhogen voor de AIFs in het algemeen en de PE-spelers in het bijzonder. 

Deze verhogingen zijn soms verantwoord en soms ook niet. Vandaar dat we er kritisch 

tegenover staan.  

 

308. Zoals FERRAN terecht onderlijnt
468

 is het grote probleem van de AIF-sector (en de 

Private-equitysector in het bijzonder) dat zij wordt gekenmerkt door een erg belangrijke 

ondoorzichtigheid. Het is oa. ook daardoor dat het op dit ogenblik nog steeds onmogelijk is 

aan te tonen of de risico‟s in de markt gebracht door de PE-spelers werkelijk systeemrelevant 

zijn. De regulering zou zich dan ook veel meer moeten concentreren op het doorzichtig maken 

van de AIF wereld, en zodoende de nodige cijfers in kaart brengen om goede conclusies te 

kunnen trekken aangaande oa. systeemrelevantie. Dat had de eerste stap moeten zijn. 

Transparantieregels werken bovendien niet zo kostenverhogend. Deze transparantie is zeker 

en vast aanwezig in de AIFM-richtlijn. Spijtig genoeg ook tezamen met allerhande bepalingen 

die erg kostenverhogend werken en vaak gebaseerd zijn op conclusies waarvoor geen 

empirisch bewijs is. Wij zijn dan ook, samen met FERRAN
469

, van mening dat de Europese 

regelgever hier te ver is gegaan en minstens de AIF sector het voordeel van de twijfel kon 

gegeven hebben door zich te beperken tot regulering rond transparantie, vergunningen en 

paspoorten alleen. Dit is dan ook een tweede kritiek op deze richtlijn van onzentwege.  
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309. Onze derde kritiek bestaat in het niet terugvinden van regulering die het makkelijker 

maakt voor niet-professionele beleggers om te investeren in de wereld van AIFs. Zoals blijkt 

uit hoofdstuk 5 bestaat er slechts een „paspoort‟ voor de professionele beleggers. Voor de 

niet-professionele beleggers valt men terug op de reeds bestaande nationale wetgevingen. Dit 

wil, o.i., zeggen dat t.a.v. de niet-professionele beleggers de barrières om de AIF markt te 

betreden
470

 intact blijven. We benadrukken hier dan ook dat de mening van de Commissie bij 

het schrijven van haar voorstel was dat het beleggen in AIFs dermate grote risico‟s inhoudt 

voor kleine beleggers dat het niet verantwoord was ze er zomaar in te laten beleggen (zie p. 8 

van het Commissievoorstel). In het licht van de doelstelling om de interne markt voor AIFs 

een impuls te geven kan men zich afvragen of dit wel zo consequent was vanwege de EU 

wetgever. Des te meer wetende dat de cliëntclassificatie onder het MiFID regime – waarnaar 

de AIFM-richtlijn verwijst (supra) – allesbehalve flexibel is
471

. Hierdoor zullen heelwat 

potentiële beleggers uit de boot vallen van het EU-paspoort omdat ze het etiket kleine 

belegger krijgen opgemeten wanneer dat niet volledig terecht is. Dit wil niet zeggen dat zij 

niet in AIFs zouden kunnen investeren. Niettemin vergemakkelijkt hun positie er niet op in 

vergelijking met de professionele beleggers. We herinneren er tenslotte de lezer aan dat een 

vaak gebruikte exit
472

 strategie van PE-fondsen de notering van de eigen participatie in een 

onderneming op een gereglementeerde markt. Zo‟n exit is uiteraard voordelig voor niet-

professionele beleggers die op die manier hun middenlangetermijnbelegging liquide zien 

worden. Het lijkt ons dus sterk te verantwoorden dat de AIFM-richtlijn toch een bepaald 

model dat voordelig is voor niet-professionele beleggers in de hand zou werken. Misschien 

had de EU wetgever wel kunnen denken in de richting van een light-passpoort voor de niet-

professionele beleggers. 

 

310. Worden de duidelijk omschreven risico’s van PE-transacties op een adequate 

wijze aangepakt? We hebben in de voorgaande randnummers reeds op enkele van de risico‟s 

gewezen die we hadden omschreven in de 2
e
 afdeling van dit hoofdstuk. Een paar risico‟s 

hebben we echter nog niet besproken: het corporate governance risico, het sociaal risico en 

de belangenconflicten. Alle drie deze risico‟s worden in de AIFM-richtlijn op één of andere 
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manier aangepakt en dit valt o.i. an sich toe te juichen. Desalniettemin mag men ook 

onmiddellijk stellen dat de regulering, opnieuw, erg verregaand is. We denken aan de regels 

rond de verkoop van waardevolle activa. Deze zijn naar onze mening toe te juichen maar te 

verregaand aangepakt in deze richtlijn. Dit valt te betreuren. Het sociaal risico wordt 

opgevangen door belangrijke, en tevens controversiële, regels rond management remuneratie.   

Een laatste risico dat moest worden aangepakt door de AIFM-richtlijn was de 

ondoorzichtigheid die de wereld van AIFs in het algemeen, en de wereld van Private Equity 

in het bijzonder, met zich mee brengen. Op dit punt zien we dat de AIFM-richtlijn heel sterk 

uit de hoek komt. Na het in werking treden van de richtlijn zullen de AIFs die indirect (via de 

AIFMs die ze beheren) onder het toepassingsgebied vallen blootgesteld worden aan een hele 

hoop nieuwe transparantievereisten in de meest diverse aspecten van hun activiteiten. 

Daarenboven zal er een systeem voorzien worden van vergunningen en paspoorten voor de 

activiteiten van de AIFMs. Op die manier zijn wij ervan overtuigd dat de ondoorzichtigheid 

die men vandaag nog kent snel zal zien verminderen in de AIF-sector. Een nuance daarbij is 

dat het duidelijk is dat de kosten uiteraard zullen stijgen voor de activiteiten van AIFs en hun 

beheerders. Dit zal uiteraard verhaald worden op de beleggers. Niettemin zijn wij wel de 

mening toegedaan dat dit sterk te verantwoorden is als men voorhoudt dat openbaarheid en 

transparantie de nodige empirische gegevens zal leveren om werkelijk de impact van de PE-

spelers op het systeem te meten.  

 

311. Wordt er genoegzaam gemodaliseerd naar type AIF? Een laatste kritiek die we 

willen maken t.a.v. de AIFM-richtlijn is dat ze te weinig modaliseert naar het type AIF. We 

hebben duidelijk aangetoond dat er heel veel verschillen bestaan t.a.v. de verschillende AIFs 

en hun strategieën. Het is moeilijk al deze spelers te vangen in één enkele regulering zonder 

dat er een efficiëntieverlies is. Anderzijds is het creëren van verschillende reguleringen voor 

de verschillende types AIFs niet aangewezen. Dit toont aan dat de Europese Commissie in 

haar niveau 2 bepalingen heelwat werk zal hebben om, waar mogelijk, de correcte 

differentiatie te creëren aangaande de verschillende types AIF die onder het brede 

toepassingsgebied vallen. Het gevolg hiervan is dat met een beetje goede hoop de 

noodzakelijke differentiatie er wel zal komen. Niettemin moeten we wel benadrukken dat 

hierdoor de regulering de kans heeft onoverzichtelijk te worden en zeer complex.  
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AFDELING 5. ZIJN ER ALTERNATIEVEN? 

§1. WAT BESTOND ER VÓÓR DE FINANCIËLE CRISIS? 

312. In dit onderdeel gaan we op summiere wijze in op de reguleringen waaraan de Private-

equityspelers reeds onderworpen waren voor de AIFM-richtlijn. Men kan trouwens 

bezwaarlijk voorhouden dat vóór de financiële crisis geen enkele regulering bestond op het 

vlak van de alternatieve investeringsindustrie. We denken bijvoorbeeld aan het InvG in 

Duitsland. Ook in het VK bestaat heelwat regulering. Een heel patchwork dus. Wat werkelijk 

ontbrak was een eengemaakte en pan-Europese regulering
473

. 

 

A. ZELFREGULERING ALS MAATSTAF. 

313. Vóór de AIFM-richtlijn was in grote mate sprake was van zelfregulering van Private 

Equity (en andere vormen van AIFs). Het is onze mening dat de hoofdzakelijke reden tot het 

ontstaan van regulering op Europees niveau voor AIFMs de stijgende kritiek op diezelfde 

zelfregulering was
474

.  

 

314. Zelfregulering – inhoud. In de periode vóór de financiële crisis (en eigenlijk vanaf 

het jaar 2005) heeft men, vooral in de Hedge Fund sector, een opmars gezien aan private 

vormen van zelfregulering
475

. Het ging in dezen vaak om eigen standaarden opgelegd door 

vakorganisaties
476

. Voor wat betreft de wereld van Private-equityspelers werden er 

standaarden gepubliceerd voor verschillende aspecten van de Private Equity wereld. De twee 

belangrijkste waren deze op het vlak van de transparantie
477

 en waarderingen van activa
478

. 
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FERRAN onderlijnt dat deze initiatieven als het ware too little too late waren om werkelijke 

publieke regulering tegen te houden
479

. 

 

B. HET BELGISCH VACUÜM? 

315. Zeggen dat geen enkele regulering bestond voor sommige vormen van alternatieve 

investering in België is zondermeer fout. Zeggen dat er geen algemene overspannende 

regulering bestond die verschillende aspecten van het beheer van AIFs reguleerde is 

daarentegen volledig correct. Er bestaat tot op vandaag regulering voor sommige aspecten en 

sommige types investeringen. Het gaat veelal om uitvoeringsbepalingen van de ICB-wet
480

. 

We vangen ons overzicht tevens aan met de ICB-wet. Onder bepaalde omstandigheden zullen 

bepaalde types AIFs onder het toepassingsgebied vallen van de ICB-wet. Voor het 

toepassingsgebied van de ICB-wet verwijzen we naar artikel 4 ev. Daarnaast mogen we niet 

vergeten dat het Wetboek van Vennootschappen van toepassing zal zijn op de PE-Fondsen en 

firma‟s natuurlijk. 

 Daarnaast zien we dat er voor bepaalde types AIF ook specifieke 

uitvoeringsbepalingen uitgevaardigd. We denken bijvoorbeeld aan de regulering van de ICB‟s 

in schuldvorderingen
481

, ICB‟s in niet genoteerde vennootschappen
482

 alsook de wetgeving 

rond de vastgoedbevaks
483

. Deze regels zijn van toepassing wanneer de ICB‟s die er het 

voorwerp van zijn niet vergunningsplichtig zijn onder het ICBE-regime.  

 De ICB‟s in niet genoteerde vennootschappen zijn beter gekend als de Private 

Privaks
484

. Dit is een structuur die eigenlijk (al dan niet succesvol) bedoeld is voor de Private-

equityspelers. Een PE-Fonds zal zich dan kunnen organiseren als een Private Privak. In 

dergelijk geval zal ze ook onderworpen worden aan de ICB-wet aangezien het KB op de 

Private Privak daar een uitvoeringsmaatregel van is. Dit is dan ook een specifieke vorm van 

regulering die bestaat op het Belgische niveau. We gaan hier echter niet verder op in.  

                                                 
479
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480
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C. HET VK EN HAAR FSA… 

316. Net als in België zijn AIFMs in het VK onderworpen aan het toepasselijke 

vennootschapsrecht. Dit zal veelal gaan om het recht van de limited liability partnerships 

(LLP‟s)
485

. Daarnaast zulle Britse PE-Firma‟s automatisch onderworpen zijn aan bijkomende 

regulering. Het gaat dan om de Financial Services and Markets Act van 2000. Dit is een 

verschil met de Belgische situatie waarbinnen de belangrijke ICB-wetgeving maar toepassing 

vindt in gevallen dat wordt gekozen voor een structuur die onder haar toepassingsgebied 

ressorteert
486

. Daarnaast zijn de PE-Firma‟s in het VK eveneens onderworpen aan bepaalde 

delen van wat met het FSA Handbook noemt
487

. Het is vooral in deze laatste dat de 

belangrijke gedragsregels voor de entiteiten die eronder vallen zullen gelden. 

 

D. DUITSLAND. 

317. In Duitsland kent men uiteraard het InvestmentGesetz (InvG) die een regulering 

voorziet voor Hedge Funds. Het gaat om regulering over minimumkapitaal, vergunningen, 

bepaalde regels van bedrijfsvoering edm
488

.  

 

E. EU EN MIFID EN ICBE. 

318. Binnen de EU kenden we natuurlijk al de ICBE-richtlijn die zich richtte op de ICB‟s 

die belegden in verhandelbare effecten. Het is duidelijk dat weinig Private Equity spelers 

gading vonden in deze structuur
489

.  

Een tweede belangrijke bron van regulering waar PE-spelers mee konden (en zullen 

kunnen) worden geconfronteerd is de MiFID-richtlijn
490

. Het is vooreerst zo dat PE-Firma‟s 
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niet onder auspiciën van de MiFID-richtlijn zullen vallen. Ingevolge artikel 2, 1, h) MiFID 

worden beheerders van ICB‟s nl. uit het toepassingsgebied gesloten van de MiFID 

reglementering. Voor elke andere beleggingsdienst die een PE-Firma zou leveren die onder 

het toepassingsgebied valt van de MiFID-richtlijn zal het natuurlijk wel vergund moeten 

worden auspiciën van diezelfde regulering. We gaan hier echter niet dieper op in, dit zou ons 

te ver leiden. 

 

§2. ALTERNATIEVEN VOOR DE AIFM-RICHTLIJN? 

319. Het is geenszins onze bedoeling hier een aantal kant-en-klare alternatieven te bieden 

voor de AIFM-richtlijn. Dit zou ongepast en onmogelijk zijn. Niettemin willen we graag 

enkele guidelines formuleren om tot een betere en meer AIF-vriendelijke regulering te komen. 

De richtlijn is er echter al, dus daar kunnen we niets meer aan veranderen. Niettemin is het nu 

aan de Europese Commissie om de niveau twee uitvoeringsbepalingen uit te vaardigen. Het 

zou o.i. interessant kunnen zijn om te zien of de Europese Commissie de volgende guidelines 

werkelijk zou toepassen.  

 

320.  Ten eerste zal men regulering moeten uitwerken die op een efficiënte manier de 

economische afweging kan maken tussen het bepreken van de risico‟s verbonden aan het 

(overmatige) gebruik van hefboomfinanciering enerzijds, en de noodzaak van het gebruik van 

hefboomfinanciering als bron van mooie returns anderzijds. Wat de AIFM-richtlijn betreft 

zijn wij de mening toegedaan dat de pendel te veel in de richting van de bescherming tegen 

hefboomfinanciering hangt. Aangezien heelwat elementen van de regulering rond 

hefboomfinanciering nog moet worden uitgewerkt in de niveau twee bepalingen ligt o.i. in het 

kamp van de Commissie het initiatief om binnen de grenzen van de richtlijn zo veel als 

mogelijk regulering uit te vaardigen die: 

 duidelijk aangeeft wat moet worden verstaan onder een aanzienlijk gebruik van 

hefboomfinanciering rekening houdende met het feit dat nog niet bewezen is dat 

hefboomfinanciering systeemrelevant is.  

                                                                                                                                                         
93/6/EEG van de Raad en van Richtlijn 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad en houdende 

intrekking van Richtlijn 93/22/EEG van de Raad 
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 duidelijk omschrijven wat kan worden aanzien als hefboomfinancieringscaps opgelegd door 

AIFMs aan de door hen beheerdr AIFs die aanvaardbaar zijn. Wij zijn voorstander van 

hefboomfinancieringsratio‟s die toelaten dat tot 3 à 4 keer het kapitaal bloot wordt gesteld. 

 

321. Ten tweede. Zal de commissie moeten trachten een goed evenwicht te vinden tussen 

zo veel mogelijk transparantie creëren aan de ene kant, en zo weinig mogelijke kostelijke 

regulering op te leggen anderzijds.  

 

322. Ten derde: Minder, strakker en geïnformeerder reguleren. SOUSI stelt het zeer 

terecht: betere regulering betekent voor verschillende personen verschillende zaken. Voor de 

één staat dit synoniem met minder regulering. Voor de ander is dit het regulerend werk beter 

omkaderen en veel “professionelere” aanpakken
491

. Het is onze mening dat voor de AIFM-

richtlijn beide stellingen kunnen opgaan. Dit wil zeggen dat de Commissie zal moeten 

trachten de hoeveelheid aan niveau twee bepalingen enerzijds zo compleet en zo beperkt 

mogelijk te maken. Men mag niet vergeten dat een grote massa aan bijkomende 

uitvoeringsbepalingen de samenhang en overzichtelijkheid van de gehele AIFM 

reglementering niet ten goede zal komen.  

 

323. Ten vierde: meer modalisering naar type AIF. De commissie stelde in haar voorstel 

(op p. 6) voorop dat heel veel van de bezwaarlijke praktijken die zullen worden gereguleerd 

ingevolge de AIFM-richtlijn niet typisch zijn voor de ene of gene type AIF. Dat is in se 

correct. Niettemin zijn wij de mening toegedaan dat de intensiteit van sommige gereguleerde 

aspecten (bv. Het gebruik van hefboomfinanciering) wel verschilt naargelang het type AIF. 

Wat we daarom al regelmatig hebben opgemerkt in de voorgaande bijdrage is dat we soms de 

indruk kregen dat de AIFM-richtlijn vrij strak en rigide was opgesteld zonder veel rekening te 

houden met de eigenheden van de verschillende types alternatieve investeringsfondsen. Er 

rust bijgevolg een belangrijke taak op de Commissie om ervoor te zorgen dat PE-Fondsen niet 

gelijk behandeld worden met Hedge Funds bijvoorbeeld. Dit is heel erg belangrijk naar onze 

mening. 
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AFDELING 6. DE NIEUWE WIND IN DE VERENIGDE STATEN. 

324. In dit laatste onderdeel gaan we in op wat er aan de andere kant van de Atlantische 

oceaan gebeurt op het vlak van regulering van AIFs. En wat blijkt? Ook daar kiest men voor 

regulering. Het zal de lezer weinig verbazen dat de substantiële invulling van de regulering in 

de VSA toch ietwat anders is dan deze in de Europese Unie.  

 

325. We onderstrepen vooreerst dat vóór de financiële crisis ook al in de VS stemmen 

opgingen om bepaalde aspecten van private poolingof investments (het samen brengen van 

private middelen om investeringen te doen) aan regulering te onderwerpen. Niettemin waren 

deze initiatieven (die we hier niet verder zullen uitwerken) eerder gelimiteerd van aard en zeer 

pro de AIF sector
492

.  

 

326. Nieuwe regels in dat verband kwamen er echter met “The Wall Street Reform and 

Consumer Protection Act”, gekend als de Dodd-Frank Act
493

. De regels rond wat men vanuit 

een Europese bril AIFs zou kunnen noemen vinden we terug in “Title IV” van de Dodd-Frank 

Act. Deze bepalingen zijn ook bekend (of berucht) onder de naam “Private Fund Investment 

Advisers Registration Act of 2010
494

”.  

 Deze vierde titel voert, in de ogen van Amerikanen, een verregaande regulering in van 

Hedge Funds en andere gelijkaardige (similar) investeringstussenpersonen (investing 

intermediaries). De kern van de regulering draait in hoofdzaak rond elementen van disclosure 

en registratie van “Investment Advisers”. De vrijstelling van registratie van dergelijke 

entiteiten o.g.v. de “Investment Advisers Act” van 1940 wordt hiermede aan banden gelegd. 

Welke de betekenis is van dit alles, en wat de werkelijke regulering inhoudt komt hieronder 

aan bod.  

 

327. Samenvattend komen de nieuwe regels erop neer dat er prudentiële regulering wordt 

opgelegd aan Hedge Funds die systeemrelevant zijn enerzijds
495

. Anderzijds zullen quasi alle 
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 Zie oa. E. FERRAN, The Regulation of Hedge Funds and Private Equity: A Case Study in the Development 

of the EU‟s Regulatory Response to the Financial Crisis, Cambridge, Legal Studies Research Paper Series, 

2011, 9. (http://ssrn.com/abstract=1762119). 
493

 Zie volgende website voor een uitprintbare tekst http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-

111publ203/content-detail.html 
494

 Zie Title IV, Section 401 van de Dodd-Frank Act.  
495

 Hedge Funds die voor een bepaald bedrag aan activa beheren zullen tevens moet aanmelden bij de SEC (de 

Amerikaanse beurswaakhond).  

http://ssrn.com/abstract=1762119
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-111publ203/content-detail.html
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-111publ203/content-detail.html


161 

 

“advisers of private funds” (wat heel erg breed is) moeten voldoen aan een registratie en 

transparantieprocedure
496

. 

 

328. Uit deze regulering blijkt dat de Amerikaanse overheid de financiële toezichthouder 

(de Securities and Exchange Commission) tevens verregaande bevoegdheden verleent in het 

licht van het analyseren van de risico‟s gevormd door (bepaalde) “advisers”. Zij kan dan ook,  

o.g.v. haar analyses, zelf nieuwe bepalingen t.a.v. deze “advisers” nemen. Zij zal ook de 

bevoegdheid hebben om, als de noodzaak het vereist, (individuele) “advisers” te reguleren 

(bijvoorbeeld o.g.v. hun grootte, hun investeringsstrategie, enz.)
497

. In dat licht zal er een 

belangrijke regel bestaan die “advisers” verplichten informatie bij te houden aangaande hun 

gebruikte hefboomfinanciering, hun blootstelling aan derden, alsook elke informatie die als 

belangrijk wordt geacht in het kader van het meten van systeemrisico
498

. Deze zullen op elk 

moment kunnen worden opgevraagd door de SEC
499

. We zien dus duidelijk dat in de VS de 

reguleringsstandpunten verschillen van deze van de EU. In de eerste plaats wil men in de VS 

de middelen verkrijgen om systeemrisico te meten (door informatie). Men gaat niet zover als 

systeemrisico reeds te gaan reguleren op het niveau van de AIF industrie.  

 

329. Het is overduidelijk dat de Amerikaanse regulering zijn uitvoering vooral vindt in 

regels van transparantie. In het licht en de systematiek van de Amerikaanse regulatoren ligt 

evenwel de nadruk op het transparant zijn i.k.v. van systeemrelevante informatie t.o.v. 

financiële toezichtsorganen (zoals de SEC). Het gevolg hiervan is dat het vaak, net als in de 

AIFM-richtlijn, om de transparantie van gevoelige informatie zal gaan. “Advisers” 

onderscheiden zich, de één van de ander, o.g.v. de door hen gevoerde investeringspolitiek. 

Een investeringspolitiek die heel vaak het gevolg is van diepgaande (en kostelijke) 

programma‟s van onderzoek en ontwikkeling. Het zou te betreuren zijn moest deze gevoelige, 

niet publiek gemaakte informatie, door deze transparantieverplichtingen publiek worden. Dit 

zou een groot competitief nadeel met zich meebrengen. Daarom onderschrijven we de mening 
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van het Amerikaans “Committee on Capital Markets regulation”
500

 die stelt dat elke vorm van 

(verregaande) transparantie naar financiële toezichthouders toe moet gekoppeld worden aan 

strenge geheimhoudingsverplichtingen. Indien dit niet het geval zou zijn, zou dit sterk in het 

nadeel spelen van de competitieve positie van “advisers” en tevens ook nadelig zijn voor het 

cliënteel. Dit is een heel groot verschil met de Europese aanpak.  

 

                                                 
500

 COMMITTEE ON CAPITAL MARKETS REGULATION, The Global Financial Crisis: A Plan for Regulatory 

Reform, Cambridge, CCMR, 2009, ES – 12 (http://www.capmktsreg.org/pdfs/TGFC-CCMR_Report_(5-

26-09).pdf).  

http://www.capmktsreg.org/pdfs/TGFC-CCMR_Report_(5-26-09).pdf)
http://www.capmktsreg.org/pdfs/TGFC-CCMR_Report_(5-26-09).pdf)


163 

 

EINDCONCLUSIE 

330. Met de AIFM-richtlijn komen we als Europeanen in een nieuw rechtstelsel terecht. 

Een stelsel dat de ambitie heeft elke type ICB aan regulering te onderwerpen, of deze nu uit 

de EU komt of niet. Het werkterrein van de AIFM-richtlijn is uiterst breed naar het personeel 

toepassingsgebied. Naar het materieel toepassingsgebied worden eveneens erg belangrijke (en 

controversiële) elementen geregeld. Wat overblijft voor de lidstaten om te reguleren is 

bijgevolg niet altijd meer relevant voor de markt.  

 Anderzijds zien we dat deze richtlijn in vele van haar facetten een ongekende 

complexiteit in zich houdt. Het toepassingsgebied is erg breed, maar toch is het bijna 

onmogelijk nu reeds volledig te achterhalen op wie de richtlijn allemaal van toepassing zal 

zijn. De regels rond kaptiaalsvereisten en hefboomfinanciering zijn vrij breed uitgewerkt in de 

richtlijn. Toch zal men moeten wachten op de niveau twee uitvoeringsbepalingen die de 

Commissie zal uitvaardigen om ook voor deze bepalingen de werkelijke draagwijdte te 

kunnen bepalen. Dit zorgt voor erg veel complexiteit en zal er naar onze mening ook voor 

zorgen dat de regulering erg onoverzichtelijk zal worden. Daarenboven heeft deze regulering 

ook het gevaar achterhaald te zulle zijn door de feiten wanneer zij werkelijk volledig in 

werking is getreden en is omgezet in nationaal recht na 2013. De breedheid van de 

regelgeving heeft tenslotte tot gevolg dat ze weinig precies is en daarom moeilijk toepasbaar 

is. Men gebruikt een voorhamer om een mug te raken en dat is niet altijd efficiënt.   

 

331. De richtlijn richt zich zeker en vast tot Private-equityspelers. Ze richt zich 

daarenboven tot hen met erg verregaande reguleringen die, zoals we hebben onderlijnd, het 

risico in zich houden de markt voor PE-transacties fel aan te tasten. Niettemin is ook deze 

conclusie, zolang er nog geen niveau twee bepalingen zijn, misschien nog te voorbarig. We 

weten eigenlijk nog helemaal niet waar we concreet staan. Er kan maar gehoopt worden dat 

de soep zo warm niet gegeten wordt als ze is opgediend.  

 Eén succes kunnen we reeds wel ex ante toeschrijven aan de AIFM-richtlijn. De markt 

voor AIFs zal veel transparanter worden in de toekomst. Dit kan o.i. enkel toegejuicht 

worden. Een regulering die wij daarentegen veel te verregaand vinden is deze rond de 

hefboomfinanciering. Deze gaat uit van premissen zoals het bestaan van systeemrelevante 

risico‟s van het gebruik van hefboomfinanciering zonder dat daarvoor reeds afdoende 

empirische bewijsgegevens zijn ontwikkeld.  
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332. Wat wel duidelijk is, is dat een flinke stap voorwaarts is gezet in het bereiken van een 

werkelijke interne markt voor alle types ICB‟s in de EU. Dit kan o.i. enkel toegejuicht 

worden. Ook op het vlak van het aanvaarden van entiteiten uit derde landen op het 

grondgebied van de EU is grote vooruitgang gemaakt. Niettemin blijft het duidelijk dat om in 

de EU actief te zijn, als buitenlandse entiteit, de EU standaard de enige standaard zal zijn die 

geldt. We vinden het jammer dat de  EU in dezen de opportuniteit niet heeft genomen om met 

andere landen buiten de EU tot meer eenvormigheid te komen. Dit staande blijven van 

protectionisme is o.i. een gemiste kans.  

 

333. Nu is het tijd aan de Europese Commissie om haar taak te vervullen in het kader van 

de uitvoeringsreglementering. Het is duidelijk dat op dit vlak heelwat van de harde regels uit 

de richtlijn zelf zullen kunnen worden gemilderd. We kunnen maar hopen dat de Commissie 

daar oren naar heeft. Samenvattend wil dit ook zeggen dat de AIFM-richtlijn tot op heden 

stoere taal praat maar nog weinig rechtszekerheid biedt zolang niet wordt uitgelegd wat onder 

die stoere taal moet worden verstaan. Misschien schuilt in de ruwe bolster dat de AIFM-

richtlijn is toch nog een zachte kern die zalvend is voor de Private-equityspelers die, naar 

onze mening toch, het slachtoffer zijn geworden van een oorlog waarin zij niet de vijand 

waren.  
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BIJLAGE 1 

 

1. Beleggingsdiensten die een [AIFM] bij het beheer van een [AIF] op zijn minst moet 

verlenen: 

a) portefeuillebeheer; 

b) risicobeheer. 

 

2. Andere diensten die een [AIFM] daarnaast bij het collectieve beheer van een abi kan 

verrichten: 

a) administratie 

i) de wettelijk verplichte en voor het fondsbeheer vereiste verslaglegging; 

ii) verzoeken om inlichtingen van klanten; 

iii) waardering en prijsstelling, met inbegrip van belastingaangiften; 

iv) toezicht op de naleving van de regelgeving; 

v) bijhouden van een deelnemersregister/aandeelhoudersregister; 

vi) bestemming van de inkomsten; 

vii) uitgifte en inkoop van rechten van deelneming/aandelen; 

viii) afwikkeling van contracten, met inbegrip van de verzending van 

deelbewijzen; 

ix) het bijhouden van bescheiden; 

b) verhandeling; 

c) werkzaamheden met betrekking tot de activa van de [AIFs], namelijk het verrichten 

van de diensten die noodzakelijk zijn voor het vervullen van de plichten inzake 

zaakwaarneming van de [AIFM], faciliteitenbeheer, beheer van vastgoed, advisering 

aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee 

samenhangende aangelegenheden, alsmede advisering en dienstverrichtingen op het 

gebied van fusie en overname van ondernemingen en andere diensten die verband 

houden met het beheer van de [AIF] en de vennootschappen en andere activa waarin 

zij heeft belegd. 
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BIJLAGE 2 

4. De referentielidstaat van een niet-EU [AIFM] wordt als volgt bepaald: 

a) als de niet-EU [AIFM]slechts één EU [AIF] wil beheren of diverse EU [AIF‟s] die 

in dezelfde lidstaat zijn gevestigd en hij geen [AIF] overeenkomstig artikel 39 of 40 

wil verhandelen in de Unie, wordt de lidstaat van herkomst van dit of deze [AIF‟s] 

geacht de referentielidstaat te zijn en zijn de bevoegde autoriteiten van deze lidstaat 

bevoegd voor de vergunningsprocedure en voor het toezicht op de [AIF; 

b) als de niet-EU [AIFM] diverse EU [AIF‟s] wil beheren die in verschillende 

lidstaten zijn gevestigd en hij geen [AIF] overeenkomstig artikel 39 of 40 wil 

verhandelen in de Unie, is de referentielidstaat: 

i) de lidstaat waar de meeste [AIF‟s] zijn gevestigd; of 

ii) de lidstaat waar het grootste aantal activa wordt beheerd; 

c) als de niet-EU [AIFM] slechts één EU [AIF] in slechts één lidstaat wil verhandelen, 

is de referentielidstaat: 

i) als voor de [AIF] een vergunning is afgegeven in een lidstaat of de [AIF] 

notificatie heeft gedaan in een lidstaat, de lidstaat van herkomst van de [AIF] 

of de lidstaat waar de [AIFM] de [AIF] wil verhandelen; 

ii) als voor de [AIF] geen vergunning is afgegeven in een lidstaat en de [AIF] 

geen notificatie heeft gedaan in een lidstaat, de lidstaat waar de [AIFM] de 

[AIF] wil verhandelen; 

d) als de niet-EU [AIFM] slechts één niet-EU [AIF] in slechts één lidstaat wil 

verhandelen, is de referentielidstaat deze lidstaat; 

e) als de niet-EU [AIFM] slechts één EU [AIF] wil verhandelen, maar in diverse 

lidstaten, is de referentielidstaat: 

i) als voor de [AIF] een vergunning is afgegeven in een lidstaat of de [AIF] 

geregistreerd is in een lidstaat, de lidstaat van herkomst van de [AIF] of een 

van de lidstaten waar de [AIFM]effectieve verhandelingsactiviteiten wil 

ontplooien; of 

ii) als voor de [AIF] geen vergunning is afgegeven in een lidstaat en de [AIF] 

niet geregistreerd is in een lidstaat, een van de lidstaten waar de [AIFM] 

effectieve verhandelingsactiviteiten wil ontplooien; 

f) als de niet-EU [AIFM] slechts één niet-EU [AIF] wil verhandelen, maar in diverse 

lidstaten, is de referentielidstaat een van deze lidstaten; 
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g) als de niet-EU [AIFM] diverse EU [AIF‟s] in de Unie wil verhandelen, is de 

referentielidstaat: 

i) in zoverre alle [AIF‟s] in kwestie geregistreerd zijn in dezelfde lidstaat of 

voor alle [AIF‟s] in kwestie een vergunning is afgegeven in dezelfde lidstaat, 

de lidstaat van herkomst van deze [AIFM] of de lidstaat waar de 

[AIFM]effectieve verhandelingsactiviteiten wil ontplooien voor de meeste van 

deze [AIF‟s]; 

ii) in zoverre niet alle [AIF‟s] in kwestie geregistreerd zijn in dezelfde lidstaat 

en niet voor alle [AIF‟s] in kwestie een vergunning is afgegeven in dezelfde 

lidstaat, de lidstaat waar de [AIFM]effectieve verhandelingsactiviteiten wil 

ontplooien voor de meeste van deze [AIF‟s]; 

h) als de niet-EU [AIFM] diverse EU en niet-EU [AIF‟s] of diverse niet-EU [AIF‟s] in 

de Unie wil verhandelen, is de referentielidstaat de lidstaat waar hij effectieve 

verhandelingsactiviteiten wil ontplooien voor de meeste van deze [AIF‟s]. 

 


