
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staatsblad
van het Koninkrijk der Nederlanden J (  M A l N T l f N Q H A I

Jaargang 1986

164
Besluit van 4 april 1986 tot uitvoering van de 
artikelen 4, 6 en 9 van de Wet effectenhandel 
(Besluit effectenhandel)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van 
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 29 oktober 
1985, nr. 385-13065, Generale Thesaurie, Directie Binnenlands Geldwe
zen Afdeling Financiële Markten en Instellingen;

Gelet op de artikelen 4, 6 en 9, van de Wet effectenhandel (Stb. 1985, 
570);

De Raad van State gehoord (advies van 25 februari 1986, nr.
W06.85.0576/05.6.07);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 26 
maart 1986, nr. 386-4000, Generale Thesaurie, Directie Binnenlands 
Geldwezen, Afdeling Financiële Markten en Instellingen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

HOOFDSTUK I. INLEIDENDE BEPALINGEN  

A rtike l 1

In dit besluit wordt onder de wet verstaan: de Wet effectenhandel (Stb. 
1985, 570).

HOOFDSTUK II. AANBIEDEN VAN EFFECTEN 

A rtike l 2

Het prospectus, bedoeld in artikel 4 van de wet, dient de volgende 
gegevens te bevatten:

a. voor aandelen, optiebewijzen, warrants, inschrijvingen in aandelen
registers, winst- en oprichtersbewijzen en soortgelijke waardepapieren 
dan wel rechten: de gegevens als bedoeld in de rubrieken 1.1 tot en met 
8.2 en 9.1 tot en met 9.15 van de bij dit besluit behorende bijlage A;

b. voor schuldbrieven, inschrijvingen in schuldregisters en soortgelijke 
waardepapieren dan wel rechten: de gegevens als bedoeld in de rubrieken 
1.1 tot en met 8.2 en 10.1 tot en met 10.19 van de bij dit besluit behorende 
bijlage A;

c. voor certificaten van aandelen en soortgelijke waardepapieren: de 
gegevens als bedoeld in de rubrieken 11.1 tot en met 12.7 van de bij dit 
besluit behorende bijlage A alsmede met betrekking tot de onderliggende
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waarden de gegevens in de rubrieken 1.1 tot en met 8.2 en 9.1 tot en 
met 9.15 van de bij dit besluit behorende bijlage A;

d. voor opties en soortgelijke rechten: de gegevens als bedoeld in de 
rubrieken 13.1 tot en met 16.5 van de bij dit besluit behorende bijlage A;

e. voor rechten op overdracht op termijn van zaken waarvan de 
rechten op overdracht op een termijnbeurs plegen te worden verhandeld: 
de gegevens als bedoeld in de rubrieken 17.1 tot en met 20.6 van de bij 
dit besluit behorende bijlage A;

f. voor recepissen van waarden als hiervoor bedoeld: de gegevens als 
bedoeld in de rubrieken van de bij dit besluit behorende bijlage A die van 
toepassing zijn op de effecten waarvoor de recepissen worden uitgegeven

HOOFDSTUK III. BEMIDDELEN BIJ EFFECTENTRANSACTIES 

Artikel 3

In dit hoofdstuk wordt onder de aanvrager verstaan de aanvrager van 
een vergunning als bedoeld in artikel 6 van de wet.

Artikel 4

1. Een ieder die in de uitoefening van het bedrijf gerechtigd zal zijn tot 
het aangaan van bemiddelingstransacties dient ten minste twee volle 
jaren naar behoren werkzaam te zijn geweest als gemachtigde of bestuurder 
van een onderneming die de bemiddeling bij effectentransacties tot 
bedrijf heeft en te beschikken over een in voornoemde periode opgedane 
relevante werkervaring, gelet op de soort van effecten waarin het bedrijf 
zijn bemiddeling zal aanbieden.

2. De aanvrager dient bij de aanvraag stukken over te leggen waaruit 
blijkt dat aan de vereisten van het eerste lid wordt voldaan.

3. De aanvrager dient bij de aanvraag:
a. opgave te doen van naam, woonadres, datum en plaats van geboorte 

van een ieder die in de uitoefening van het bedrijf gerechtigd zal zijn tot 
het aangaan van bemiddelingstransacties alsmede van een ieder die ten 
aanzien van leiding en personeel van het bedrijf onmiddellijk of middellijk 
benoemings- en ontslagrecht heeft;

b. ten aanzien van elke onder a bedoelde persoon een door het 
bevoegde gezag afgegeven verklaring omtrent het gedrag over te leggen.

Artikel 5

1. De aanvrager dient te beschikken over een eigen vermogen of een 
garantie van een in een Lid-Staat van de Europese Gemeenschappen 
gevestigde kredietinstellingen van ten minste f250  000.

2. De aanvrager dient bij de aanvraag een verklaring van een deskundige 
als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van boek 2 van het Burgerlijk 
Wetboek dan wel een jaarrekening over het laatst verstreken boekjaar 
voorzien van een verklaring van een deskundige als bedoeld in artikel 
393, eerste lid, van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek over te leggen 
waaruit blijkt dat aan het vereiste van het eerste lid wordt voldaan.

Artikel 6

1. De aanvrager dient met een of meer in een Lid-Staat van de 
Europese Gemeenschappen gevestigde kredietinstelling(en) en alle 
cliënten voor wier rekening hij in de uitoefening van zijn bedrijf zal 
bemiddelen een overeenkomst of overeenkomsten te sluiten die uitsluitend 
de grondslag zal of zullen vormen voor de bemiddelingswerkzaamheden. 
In deze overeenkomst(en) dient in ieder geval te zijn bepaald dat:

a. de bemiddelaar niet zelfstandig over gelden en effecten van cliënten 
kan beschikken onderscheidenlijk de gelden en effecten van cliënten kan 
bewaren; en
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b. de gelden en effecten van de cliënten worden gedeponeerd bij een 
of meer kredietinstellingen waarmee de overeenkomst(en) als bedoeld in 
de aanhef van dit artikel wordt (worden) gesloten.

2. De aanvrager dient bij de aanvraag over te leggen:
a. een model van de overeenkomst(en) als bedoeld in het eerste lid;
b. de bereidverklaring van de kredietinstelling(en) om een overeenkomst 

of overeenkomsten volgens dat model aan te gaan;
c. naam en plaats van vestiging van de kredietinstelling(en).

A rtike l 7

1. De aanvrager dient een administratief systeem te hanteren waaruit 
genoegzaam op de in het tweede lid genoemde termijn ten minste moet 
blijken:

a. de stand van bezittingen en schulden;
b. de verstrekte en verkregen garanties, zekerheden en andere rechten 

en verplichtingen die van invloed kunnen zijn op het eigen vermogen;
c. de voor eigen rekening en rekening van derden verrichte transacties 

en overige handelingen inzake effecten onderverdeeld naar:
1° het aantal en soorten van effecten waarop deze betrekking hebben;
2° de gehanteerde limietkoersen en andere voorwaarden;
3° de namen en adressen van wederpartijen;
4° de koersen waartegen de transacties tot stand zijn gekomen;
5° de datum en plaats van totstandkoming;
6° de financiële verplichtingen voor derden die voortvloeien uit de voor 

hun rekening verrichte transacties;
7° de aan de bemiddelaar in rekening gebrachte provisies en overige 

kosten;
d. de voor eigen rekening en rekening van derden te verrichten 

transacties en overige handelingen inzake effecten, onderverdeeld naar:
1 ° de aantallen en soorten van de effecten waarop de transacties 

betrekking hebben;
2° de te hanteren limietkoersen en andere voorwaarden;
e. de aan derden in rekening gebrachte kosten ter zake van voor hun 

rekening uitgevoerde transacties en overige handelingen inzake effecten 
onderverdeeld naar:

1° de koersen, provisies, opslagen en overige kosten;
2° de aantallen en soorten effecten waarop de kosten betrekking 

hebben;
f. de kosten en opbrengsten in een maand.
2. De in het eerste lid onder a tot en met e bedoelde gegevens dienen 

dagelijks uit het administratieve systeem te blijken, de onder f bedoelde 
gegevens, maandelijks binnen twee weken na het verstrijken van die 
maand.

3. De aanvrager dient bij de aanvraag een model van het administratief 
systeem bedoeld in het eerste lid over te leggen.

A rtike l 8

1. De aanvrager dient in de uitoefening van zijn bedrijf ter zake van 
iedere transactie of overige handeling inzake effecten voor rekening van 
een cliënt, een effectennota uit te reiken die voor zover van toepassing 
bevat:

a. de geadresseerde;
b. de aard van de transactie of handeling;
c. het aantal en de soort van de effecten;
d. de koers waartegen de transactie is uitgevoerd;
e. de valutadatum;
f. datum, plaats van uitvoering en de beurs waar de handeling of 

transactie is uitgevoerd;
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g. de provisies, kosten en opslagen die aan de cliënt in rekening 
worden gebracht.

2. De aanvrager dient bij de aanvraag een model van de effectennota 
als bedoeld in het eerste lid over te leggen.

A rtike l 9

1. De aanvrager dient ten minste de volgende informatie ten aanzien 
van het bedrijf schriftelijk beschikbaar te hebben en desgevraagd aan een 
ieder te verstrekken:

a. de gegevens omtrent zijn bedrijf welke ingevolge wettelijk voorschrift 
in het handelsregister moeten worden opgenomen;

b. de algemene voorwaarden die op overeenkomsten met cliënten van 
toepassing zijn;

c. de provisies, kosten en opslagen die de aanvrager in de uitoefening 
van zijn bedrijf aan cliënten in rekening zal brengen.

2. De aanvrager dient bij de aanvraag een afschrift van de in het eerste 
lid bedoelde informatie over te leggen.

HO O FDSTUK IV . FONDS VOOR GEMENE REKENING  

A rtike l 10

Het prospectus, bedoeld in artikel 9, tweede lid, van de wet dient de 
gegevens te bevatten als bedoeld in de rubrieken 1.1 tot en met 5.8 van 
de bij dit besluit behorende bijlage B.

A rtike l 11

De aanvrager in dit hoofdstuk is de aanvrager als bedoeld in artikel 9, 
tweede lid, van de wet.

A rtike l 12

1. Een ieder die in de uitoefening van het bedrijf gerechtigd zal zijn tot 
het beleggen van de middelen van het fonds waartoe de deelneming 
wordt opengesteld, dient ten minste twee volle jaren naar behoren 
werkzaam te zijn geweest als gemachtigde of bestuurder van een 
onderneming die het beheren van vermogen(s) tot bedrijf heeft en te 
beschikken over een in voornoemde periode opgedane relevante werker
varing, gelet op het voorgenomen beleggingsbeleid binnen het fonds.

2. De aanvrager dient bij de aanvraag stukken over te leggen waaruit 
blijkt dat aan de vereisten van het eerste lid wordt voldaan.

3. De aanvrager dient bij de aanvraag:
a. opgave te doen van naam, woonadres, datum en plaats van geboorte 

van een ieder die in de uitoefening van het bedrijf gerechtigd zal zijn tot 
het beleggen van de middelen van het fonds, alsmede van een ieder die 
ten aanzien van leiding en personeel van het bedrijf middellijk of onmid 
dellijk benoemings- en ontslagrecht heeft;

b. ten aanzien van elke onder a bedoelde persoon een door het 
bevoegde gezag afgegeven verklaring omtrent het gedrag over te leggen.

A rtike l 13

1. De aanvrager dient te beschikken over een eigen vermogen of een 
garantie van een in een Lid-Staat van de Europese Gemeenschappen 
gevestigde kredietinstelling van ten minste f250000.

2. De aanvrager dient bij de aanvraag een verklaring van een deskundige 
als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van boek 2 van het Burgerlijk 
Wetboek dan wel een jaarrekening over het laatst verstreken boekjaar
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vvoooorzrzieien n vvaann  eeeenn  verkverklaringlaring  vvaann  eeeenn  deskundige deskundige aallss  bebedodoeeld ld iinn  artartikelikel  
393, eerste lid, van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek over te leggen 
waaruit blijkt dat aan het vereiste van het eerste lid wordt voldaan.

Artikel 14

1. De beheerder van het fonds dient met een door hem aan te wijzen 
rechtspersoon die als bewaarder optreedt een overeenkomst te sluiten 
welke overeenkomst uitsluitend de grondslag zal vormen van de te 
hanteren voorwaarden van beheer en bewaring van het fonds. In deze 
voorwaarden dient op genoegzame wijze ten minste te zijn bepaald 
hetgeen staat vermeld in de punten 1 tot en met 21 van de bij dit besluit 
behorende bijlage C.

2. De aanvrager dient bij de aanvraag over te leggen:
a. een model van de overeenkomst als bedoeld in het eerste lid;
b. de bereidverklaring van de bewaarder om een overeenkomst 

volgens dat model aan te gaan;
c. naam en plaats van vestiging van de bewaarder.

Artikel 15

1. De aanvrager dient maandelijks aan de houders van participaties in 
het fonds een opgave over de samenstelling van het fonds beschikbaar te 
stellen.

2. Deze opgave dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:
a. de totale waarde van het fonds;
b. het aantal uitstaande participaties;
c. de waarde per participatie, waarbij per participatie rekening is 

gehouden met de:
-  kosten van aanmaak;
-  kosten van beheer;
-  kosten van royement;
-  overige kosten.
3. De aanvrager dient bij de aanvraag een model van de opgave als 

bedoeld in het tweede lid over te leggen.

Artikel 16

1. De aanvrager dient ten minste de volgende informatie schriftelijk 
beschikbaar te hebben en desgevraagd aan een ieder te verstrekken:

a. de gegevens omtrent het bedrijf van de beheerder en de bewaarder 
van het fonds welke ingevolge wettelijk voorschrift in het handelsregister 
moeten worden opgenomen;

b. de voorwaarden van beheer en de bewaring zoals die ter zake van 
het beheer en de bewaring van het fonds zullen gelden;

2. De aanvrager dient bij de aanvraag een afschrift van de in het eerste 
lid bedoelde informatie over te leggen.

HOOFDSTUK V. SLOTBEPALINGEN 

Artikel 17

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet effectenhandel 
(Stb. 1985, 570) in werking treedt.
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A rtike l 18
Het advies van de Raad van State is openbaar 
gemaakt door terinzagelegging bij het 
M inisterie van Financiën.
Tevens zal het advies met de daarbij ter 
inzage gelegde stukken worden opgenomen 
in het bijvoegsel bij de Nederlandse S taats
courant van 13 mei 1986 nr. 89.

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit effectenhandel.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van 
toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift 
zal worden gezonden aan de Raad van State.

Tavarnelle, 4 april 1986
Beatrix

De Minister van Financiën, 
H. O. C. R. Ruding

Uitgegeven de vijftiende april 1986

De Minister van Justitie, 
F. Korthals Altes
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NOTA VAN TO ELICHTING

Beleidsterrein en niveau van overheidsingrijpen

Het Besluit effectenhandel strekt to t uitvoering van de artikelen 4, 6 en 
9 van de W et effectenhandel. Ter zake van het beleidsterrein waarop deze 
wet betrekking heeft alsmede de knelpunten die aanleiding zijn to t 
overheidsingrijpen zij verwezen naar paragraaf 1 van de memorie van 
toelichting van de W et effectenhandel (Tweede Kamer, vergaderjaar 
1984, 18 750, blz. 7 e.v.).

In de artikelen 4, 6 en 9 van de wet is sprake van regels respectievelijk 
eisen die bij algemene maatregel van bestuur worden ingevuld. Deze 
regels en eisen hebben betrekking op:

-  het prospectus dat verkrijgbaar moet worden gesteld ingeval van een 
aanbieding van effecten bij uitgifte als bedoeld in artikel 4 ;

-  het verkrijgen van een vergunning voor de aanbieding te bemiddelen 
bij effectentransacties als bedoeld in artike i 6;

-  het verkrijgen van een vergunning voor de openstelling van de 
deelneming in fondsen voor gemene rekening als bedoeld in artikel 9.

Uit de strekking van de artikelen 4, 6 en 9 van de wet volgt dat de 
algemene maatregel van bestuur regels respectievelijk eisen stelt die 
ingrijpen op dat gebied van de effectenhandel dat thans aan geen enkele 
materiële regelgeving is onderworpen. De effectenhandel die plaatsvindt 
op de markten die worden onderhouden door de Vereniging voor de 
Effectenhandel, de Vereniging European Options Exchange en de Goud- 
term ijnm arkt Amsterdam, w ordt geheel onverlet gelaten.

O pbouw  van het Besluit e ffectenhandel

Het prospectus bedoeld in artikel 4 van de Wet effectenhandel

Ter zake van de aanbieding bij uitgifte van effecten als bedoeld in 
artikel 4 van de wet dient een prospectus verkrijgbaar te worden gesteld; 
gezien het bepaalde in artikel 4 zal dit prospectus overigens alleen 
verkrijgbaar moeten worden gesteld ingeval de desbetreffende effecten 
niet worden toegelaten to t de officiële notering aan een beurs. De eisen 
ten aanzien van het prospectus verschillen al naar gelang de soort van 
effecten die worden aangeboden. Daarbij moet worden opgemerkt dat 
artikel 4 uitgaat van de uitgifte van effecten; aangezien de wet een ruime 
interpretatie geeft aan het begrip effecten, dient aan het begrip uitgifte 
ook een ruime betekenis te worden toegekend, zodat daaronder in ieder 
geval ook dient te worden verstaan: het afgeven van opties en term ijn
contracten.

Bij de aanbieding van aandelen en soortgelijke waardepapieren, van 
schuldbrieven en soortgelijke rechten en van certificaten van aandelen en 
soortgelijke waardepapieren zal het prospectus naast gegevens over de 
betrokken effecten tevens gegevens dienen te bevatten over de uitgevende 
instelling. Bij opties en soortgelijke rechten en rechten op overdracht op 
term ijn van zaken waarvan de rechten op overdracht plegen te worden 
verhandeld op een term ijnbeurs, zal de informatie in het prospectus voor 
het overgrote deel betrekking hebben op deze rechten zelf en de wijze 
waarop deze worden verhandeld.

Bij de opstelling van de regels voor het prospectus, welk begrip ten 
behoeve van de uniform ite it in deze regeling ook w ordt gehanteerd voor 
optie- en term ijncontracten (de gangbare term inologie in de optiehandel 
is eigenlijk: officieel bericht), is zoveel mogelijk aangesloten bij de regels 
zoals deze worden gehanteerd op de thans in Nederland functionerende 
effecten-, optie- en termijnbeurzen (zie ook blz. 11 t/m  13 van de 
memorie van toelichting bij de W et effectenhandel).
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DDee  ccoonntrtroolele v vaann  ddee ge gegegevenvens s iinn  het het prospectus prospectus berust berust bbiijj  eeeenn  dedeskskunundigdige e 
als bedoeld in artikel 393, eerste lid, boek 2 van het Burgelijk Wetboek, 
zijnde een registeraccountant of een deskundige aan wie een vergunning 
is verstrekt door de Minister van Economische Zaken dan wel bij een 
accountant-administratieconsulent die is ingeschreven overeenkomstig 
het bepaalde in de Wet op de accountants-administratieconsulenten 
(Stb. 1972, 748). leder prospectus zal een mededeling van een dergelijke 
persoon dienen te bevatten waaruit blijkt dat deze heeft geconstateerd 
dat het prospectus de gegevens bevat overeenkomstig het bepaalde in 
het Besluit effectenhandel. Aanbiedingen van effecten bij uitgifte, als 
bedoeld in artikel 4 van de wet, ter zake waarvan geen prospectus 
verkrijgbaar wordt gesteld of waarvan het prospectus niet de hierboven 
genoemde mededeling van een van de voornoemde personen bevat, 
vormen behoudens ontheffing dan wel vrijstelling, een overtreding van de 
wet en worden aangemerkt als een economisch delict.

De vergunningen als bedoeld in artikel 6 en artikel 9 van de Wet effecten
handel

Een ieder die bemiddeling bij effectentransacties aanbiedt, als bedoeld 
in artikel 6 van de wet, dient een vergunning bij de Minister van Financiën 
aan te vragen tenzij hij in de wet of anderszins van deze vergunningsplicht 
is vrijgesteld. Voorts wordt een vergunningsplicht ingesteld voor een 
ieder die de deelneming openstelt in een fonds voor gemene rekening als 
bedoeld in artikel 9 van de wet.

De aanvrager van een vergunning dient een aantal in het Besluit effec
tenhandel genoemde documenten over te leggen waaruit blijkt dat hij 
voor een vergunning in aanmerking komt. De eisen waaraan de aanvrager 
moet voldoen zijn gebaseerd op een aantal in de wet genoemde criteria, 
te weten:

-  deskundigheid en betrouwbaarheid;
-  financiële waarborgen;
-  bedrijfsvoering;
-  aan het publiek te verstrekken informatie.
Voor de vergunning ex artikel 9 van de wet geldt tevens dat een 

prospectus verkrijgbaar moet worden gesteld dat gegevens bevat over 
het fonds, de beheerder en de bewaarder.

Bij de uitwerking van bovengenoemde criteria is zoveel mogelijk 
aangesloten bij de vereisten die in de reguliere bedrijfstak gelden, zoals 
bij de Vereniging voor de Effectenhandel en de Vereniging European 
Options Exchange. In dit verband kan worden gewezen op de deskundig
heids- en vermogenseisen en de eisen voor de bedrijfsvoering. In het 
bijzonder verdient hierbij vermelding de tripartiete overeenkomst die de 
bemiddelaar in de uitoefening van zijn bedrijf zal dienen af te sluiten met 
een of meer in een Lid-Staat van de Europese Gemeenschappen gevestigde 
kredietinstelling(en) en de cliënten voor wier rekening wordt bemiddeld.
Bij deze overeenkomst zal moeten worden uitgesloten dat de bemiddelaar 
over gelden en effecten van cliënten kan beschikken respectievelijk hij 
deze gelden en effecten kan bewaren; een effectieve scheiding van 
vermogen van bemiddelaar en cliënten kan hierdoor worden gewaarborgd. 
Een dergelijke regeling schrijft de Vereniging voor de Effectenhandel al 
gedurende geruime tijd voor aan leden die niet zijn ingeschreven in een 
van de registers van de Wet toezicht kredietwezen. Het zij overigens 
opgemerkt dat het voornemen bestaat om instellingen die zijn ingeschreven 
in een van de registers van die wet en die geen lid zijn van een beurs, van 
het verbod in artikel 6 van de wet vrij te stellen; het toezicht van de 
Nederlandsche Bank alsmede de eisen van deskundigheid en soliditeit 
waaraan deze instellingen dienen te voldoen spelen in de overwegingen 
voor een vrijstelling een belangrijke rol. Indien door de bemiddelaar ter 
zake van zijn vermogenspositie respectievelijk zijn bedrijfsvoering slechts 
een garantie van respectievelijk een overeenkomst met een kredietinstelling
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vvaann  bubuiteniten  ddee  EEGG  kkaann  wowordrdenen  overgelegd, overgelegd, kkaann  iinn  individuele individuele gegevvalallelen n 
ontheffing worden verleend indien de garantie respectievelijk overeenkomst 
aantoonbaar voldoende waarborgen biedt.

De beheerder van een fonds voor gemene rekening zal met een van de 
beheerder onafhankelijke bewaarder een overeenkomst dienen af te 
sluiten inzake de voorwaarden van beheer en bewaring van het fonds. In 
de bijlage C bij dit besluit is een opsomming gegeven van de bepalingen 
die ten minste in die overeenkomst moeten zijn opgenomen; met deze 
bepalingen kan een vermenging van vermogen van beheerder en partici
panten worden tegengegaan.

De aanvraag voor de vergunning moet onder overlegging van de 
desbetreffende stukken worden ingediend bij de Minister van Financiën.
Bij de beoordeling van de aanvraag zal de Minister van Financiën waar 
nodig advies inwinnen bij derden. Daarbij wordt in eerste instantie 
gedacht aan de Vereniging voor de Effectenhandel en de Vereniging 
European Options Exchange; bij deze instanties zal met name te rade 
worden gegaan indien de aanvraag voor een vergunning betrekking heeft 
op de aanbieding te bemiddelen in effecten die op de beurzen zijn 
genoteerd die deze verenigingen onderhouden.

Standaardvoorschriften

Aan de vergunning ex artikel 6 en 9 van de wet worden, naast eventuele 
voorschriften in een specifiek geval (zie hiervoor blz. 19 en 20 van de 
memorie van toelichting bij de wet), standaardvoorschriften verbonden 
die ertoe strekken dat de vergunninghouder tijdens de periode dat hij de 
vergunning houdt, ordelijk en zorgvuldig zijn bedrijf uitoefent en blijft 
voldoen aan de voorwaarden waaraan hij ten tijde aan de verlening van 
de vergunning heeft voldaan.

Aan de vergunning op grond van artikel 6 van de wet zullen de volgende 
standaardvoorschriften worden verbonden:

1. Debemiddelaardientde Ministervan Financiën binnen vijf werkdagen 
schriftelijk te informeren over iedere wijziging in de identiteit van de in 
artikel 4, eerste en derde lid van het Besluit effectenhandel bedoelde 
personen; hij dient daarbij voor zover van toepassing nadere opgave te 
doen en bescheiden over te leggen als bedoeld in genoemde artikelleden.

Ook personen die na de vergunningverlening binnen het bedrijf 
gerechtigd worden tot het aangaan van bemiddelingstransacties zullen 
moeten voldoen aan de eisen van deskundigheid en betrouwbaarheid.

2. Gedurende de bedrijfsuitoefening dient de bemiddelaar te beschikken 
over een eigen vermogen of een garantie van een in een Lid-Staat van de 
Europese Gemeenschappen gevestigde kredietinstelling van ten minste 
f250 000.

3. De bemiddelaar dient de Ministervan Financiën binnen vijf werkdagen 
schriftelijk te informeren indien het eigen vermogen van de bemiddelaar 
minder bedraagt dan f250 000 dan wel de garantie is ingetrokken.

Gedurende de bedrijfsuitoefening waaronder tevens de liquidatiefase 
wordt begrepen, zal ingeval door eventuele verliezen op eigen posities of 
bemiddelingsactiviteiten het eigen vermogen van de bemiddelaar 
beneden het minimum zakt, het vermogen binnen een redelijke termijn 
moeten worden aangezuiverd.

4. a. De bemiddelaar dient bij bemiddeling als bedoeld in artikel 6 van 
de wet gelden en effecten van cliënten te deponeren bij een in een 
Lid-Staat van de Europese Gemeenschappen gevestigde kredietinstelling, 
onder de werking van de overeenkomst(en) als bedoeld in artikel 6 van 
het Besluit effectenhandel. Onder deponering wordt tevens begrepen het 
stellen van effecten op naam van een kredietinstelling.

b. De bemiddelaar dient de Ministervan Financiën binnen vijf werkdagen 
schriftelijk te informeren indien de overeenkomst als bedoeld in artikel 6 
van het besluit door de kredietinstelling is beëindigd.

5. a. De bemiddelaar dient een administratief systeem te hanteren in 
overeenstemming met het model dat de aanvrager op grond van artikel 7 
van het Besluit effectenhandel heeft overgelegd.
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b. Iedere wijziging in het model dient vooraf aan de Minister van 
Financiën te worden voorgelegd.

c. De bemiddelaar dient alle stukken en gegevens die betrekking 
hebben op zijn bedrijfsvoering ten minste tien jaren op systematische en 
overzichtelijke wijze te bewaren.

6. a. De bemiddelaar dient ter zake van iedere transactie of handeling 
voor rekening van een cliënt binnen vijf werkdagen na uitvoering daarvan 
aan de cliënt een effectennota uit te reiken, die in overeenstemming is 
met het op grond van artikel 8 van het Besluit effectenhandel overgelegde 
model.

b. Iedere wijziging in het model dient vooraf aan de Minister van 
Financiën te worden voorgelegd.

7. De bemiddelaar dient binnen een maand na een daartoe strekkend 
verzoek van de Minister van Financiën, en voorts binnen een maand na 
afloop van het boekjaar een mededeling van een deskundige als bedoeld 
in artikel 393, eerste lid, van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek dan wel 
van een accountant-administratieconsulent die is ingeschreven overeen
komstig het bepaalde in de Wet op de accountants-administratieconsu- 
lenten aan de Minister van Financiën over te leggen waaruit blijkt dat de 
aangegane overeenkomst(en) als bedoeld in artikel 6, het administratieve 
systeem als bedoeld in artikel 7, en de uitgereikte effectennota's als 
bedoeld in artikel 8, in overeenstemming zijn met de overgelegde 
modellen als bedoeld in genoemde artikelen van het Besluit effectenhandel.

De bemiddelaar zal in zijn bedrijfsuitoefening moeten handelen in 
overeenstemming met de modellen, als bedoeld in de artikelen 6, 7 en 8, 
zoals die bij de aanvraag zijn overgelegd. Het standaardvoorschrift 
voorziet in het middel om dit periodiek en steekproefsgewijze te controle
ren: de vergunninghouder zal een daartoe strekkende mededeling van 
een deskundige of accountant-administratieconsulent dienen over te 
leggen.

8. De bemiddelaar dient binnen zes maanden na afloop van het 
boekjaar een door een deskundige als bedoeld in artikel 393, eerste lid, 
van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek goedgekeurde jaarrekening neder 
te leggen bij het handelsregister en een afschrift aan de Minister van 
Financiën over te leggen.

Dit voorschrift impliceert dat de jaarrekening van de vergunninghouder 
een getrouw beeld dient te geven van de grootte en de samenstelling van 
het vermogen van de vergunninghouder.

9. De bemiddelaar dient ten minste de volgende informatie schriftelijk 
beschikbaar te hebben en desgevraagd aan de personen voor wier 
rekening hij bemiddelt en de Minister van Financiën te verstrekken:

a. ten aanzien van de effecten waarin hij bemiddelt:
-  of zij aan een officiële beurs genoteerd zijn; zo ja, aan welke beurs zij 

genoteerd zijn; zo neen, waar en door wie de effecten regelmatig worden 
verhandeld;

-  waar koerslijsten inzake de desbetreffende effecten verkrijgbaar zijn;
-  voor zover van toepassing, waar prospectussen en periodieke 

informatie inzake de desbetreffende effecten en de uitgevende instellingen 
verkrijgbaar zijn.

b. ten aanzien van de bedrijfsvoering:
-  de standaardprovisies, kosten en opslagen die hij voor zijn bemiddeling 

in rekening brengt;
-  de algemene voorwaarden die op overeenkomsten met cliënten van 

toepassing zijn.
10. De bemiddelaar dient de Minister van Financiën binnen vijf 

werkdagen schriftelijk te informeren over iedere wijziging in de onder 9 b 
genoemde gegevens.

11. De bemiddelaar dient de Minister van Financiën binnen vijf 
werkdagen schriftelijk te informeren over iedere wijziging in de gegevens 
omtrent zijn bedrijf zoals opgenomen in het handelsregister.

12. De bemiddelaar dient een afschrift van de vergunning alsmede de 
aan de vergunning verbonden standaard- en overige voorschriften
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kosteloos ter inzage te leggen voor en desgevraagd over te leggen aan 
zijn cliënten.

13. De bemiddelaar dient ingeval de effecten waarin w ordt bemiddeld 
zijn toegelaten to t de officiële notering aan een beurs, transacties in deze 
effecten uit te voeren ter beurze waar de desbetreffende effecten to t de 
officiële notering zijn toegelaten.

Aan de vergunning op grond van artikel 9 van de wet zullen de volgende 
voorschriften worden verbonden.

1. De beheerder dient de M inister van Financiën binnen v ijf werkdagen 
schriftelijk te informeren over iedere wijziging in de identiteit van de in 
artikel 12, eerste en derde lid van het Besluit effectenhandel bedoelde 
personen; hij dient daarbij voor zover van toepassing nadere opgave te 
doen en bescheiden over te leggen als bedoeld in genoemde artikelleden 
(overeenkomstig het standaardvoorschrift bij de vergunning ex artikel 6 
van de wet).

2. Gedurende de bedrijfsuitoefening dient de beheerder van het fonds 
te beschikken over een eigen vermogen of een garantie van een in een 
Lid-Staat van de Europese Gemeenschappen gevestigde kredietinstelling 
van ten minste f2 5 0  000 (overeenkomstig het standaardvoorschrift bij de 
vergunning ex artikel 6 van de wet).

3. De beheerder dient de M inister van Financiën binnen v ijf werkdagen 
schriftelijk te informeren indien het eigen vermogen van de beheerder 
minder bedraagt dan f2 5 0 0 0 0  dan wel de bankgarantie is ingetrokken 
(overeenkomstig het standaardvoorschrift bij de vergunning ex artikel 6 
van de wet).

4. a. De beheerder dient een andere rechtspersoon aan te wijzen als 
bewaarder van het fonds; de bewaring en het beheer van het fonds 
dienen te geschieden onder de werking van de overeenkomst als bedoeld 
in artikel 14, eerste lid, van het Besluit effectenhandel.

b. De beheerder dient de M inister van Financiën binnen v ijf werkdagen 
schriftelijk te informeren indien de overeenkomst als bedoeld in artikel 14 
van het besluit door de bewaarder is beëindigd.

5. Als bewaarder mag slechts een rechtspersoon worden aangewezen 
die:

-  in belangrijke mate zijn bedrijf maakt van het bewaren en administreren 
van effecten ten behoeve van derden, en

-  verzekerd is tegen de gevaren van vervoer van geld en waardepapieren 
en de gevaren van fraude en beroving, een en ander met een naar 
omstandigheden verantwoord eigen risico.

De bewaarder van een fonds kan gelet op d it standaardvoorschrift een 
kredietinstelling zijn o f een administratie- of trustkantoor; met de 
voorwaarde van het tweede gedachtenstreepje w ordt aangesloten bij een 
van de eisen die worden gesteld aan een instelling voor toelating als 
aangesloten instelling in de zin van de W et giraal effectenverkeer (Stb. 
1977, 333).

6. De beheerder dient met de bewaarder bij schriftelijke overeenkomst 
uit te sluiten dat:

-  bestuurders van de rechtspersoon die als beheerder respectievelijk 
bewaarder optreden in dienstbetrekking staan to t de bewaarder respec
tievelijk de beheerder;

-  de beheerder respectievelijk de bewaarder rechtstreeks of middellijk 
deelnemingen kunnen verwerven in het kapitaal van de bewaarder 
respectievelijk de beheerder.

Dit standaardvoorschrift beoogt ter aanvulling van de waarborgen die 
voortvloeien uit de voorwaarden van beheer en bewaring, een functiever
menging alsmede financiële dwarsverbanden tussen beheerder en 
bewaarder tegen te gaan.

7. a. De beheerder dient maandelijks een door de bewaarder mede 
opgestelde en ondertekende opgave aan de participatiehouders beschik
baar te stellen overeenkomstig het in artikel 15 van het Besluit effecten
handel overgelegde model.

b. Iedere wijziging in dit model dient vooraf aan de M inister van 
Financiën te worden voorgelegd.
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8. De beheerder dient binnen een maand na een daartoe strekkend 
verzoek van de Minister van Financiën, en voorts binnen een maand na 
afloop van het boekjaar een mededeling van een deskundige als bedoeld 
in artikel 393, eerste lid, van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek dan wel 
van een accountant-administratieconsulent die is ingeschreven overeen
komstig het bepaalde in de Wet op de accountant-administratieconsulen- 
ten aan de Minister van Financiën over te leggen waaruit blijkt dat de 
voorwaarden van beheer en bewaring als bedoeld in artikel 14 jo. bijlage 
C, alsmede de maandelijks te verstrekken opgave van de samenstelling 
van het fonds als bedoeld in artikel 15 van het Besluit effectenhandel in 
overeenstemming zijn met het overgelegde model als bedoeld in voor
noemde artikelen (overeenkomstig het voorschrift bij de vergunning ex 
artikel 6 van de wet).

9. De beheerder dient binnen zes maanden na afloop van het boekjaar 
een door een deskundige als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van boek 2 
van het Burgerlijk Wetboek goedgekeurde jaarrekening bij het handelsre
gister neder te leggen en een afschrift aan de Minister van Financiën over 
te leggen (overeenkomstig het voorschrift bij vergunning ex artikel 6 van 
de wet).

10. De beheerder dient informatie schriftelijk beschikbaar te hebben 
en desgevraagd aan de houders van de participaties en aan de Minister 
van Financiën te verstrekken met betrekking tot:

a. de voorwaarden van beheer en bewaring van het fonds;
b. het beleggingsbeleid in het kader waarvan de middelen van het 

fonds worden belegd.
11. De beheerder dient de Minister van Financiën binnen vijf werkdagen 

te informeren over iedere wijziging in de gegevens omtrent het bedrijf 
van de beheerder en de bewaarder zoals opgenomen in het handelsregister.

12. De beheerder dient een afschrift van de vergunning alsmede de 
aan deze vergunning verbonden standaard- en overige voorwaarden 
kosteloos ter inzage te leggen voor en desgevraagd over te leggen aan de 
participatiehouders.

Controle

Periodiek en steekproefsgewijze, bijvoorbeeld indien een vermoeden 
van overtreding bestaat, zal worden gecontroleerd of de voorwaarden die 
aan de vergunning zijn verbonden worden nageleefd. De vergunninghouder 
zal een daartoe strekkende mededeling van een registeraccountant, 
andere deskundige of accountant-administratieconsulent dienen over te 
leggen. Daarnaast zal een controle op de naleving van de aan de vergunning 
verbonden voorwaarden en voorschriften plaatsvinden door opsporings
ambtenaren van de Economische Controledienst die ingevolge artikel 17, 
eerste lid, onder 2° van de Wet op de economische delicten zullen 
worden aangewezen.

Indien naar aanleiding van deze controle komt vast te staan dat in strijd 
wordt gehandeld met de aan de vergunning verbonden voorschriften kan 
de vergunning worden ingetrokken en kan ter zake van de overtreding 
aangifte worden gedaan bij het openbaar ministerie. In het kader van de 
controle op de naleving van de voorschriften die aan een vergunning 
worden verbonden, kan ten slotte nog worden gewezen op het bepaalde 
in de standaardvoorschriften genoemd onder 12 bij de vergunning ex 
artikel 6 respectievelijk artikel 9 van de wet; de cliënt c.q. participatiehouder 
kan op deze wijze een actieve rol spelen bij het opsporen van overtredingen.

Dereguleringsaspecten

Ter zake van de belasting die met de uitvoering van de onderhavige 
regeling samenhangt, zowel intern als extern, moge worden verwezen 
naar het bepaalde in par. 3 en 4 van de memorie van toelichting bij de wet 
(blz. 10 t/m  14) alsmede naar het gestelde in de (voorgaande) paragrafen 
van deze nota.
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UUiitt  hheet t bbeeppaaaaldldee  iinn  de de aarrtitikkeelelenn  4, 4, 66  eenn  99  vanvan  dde e wweett  vvllooeeiitt  vvoooorrtt  ddaatt  dde e 
in de wet neergelegde basisvereisten zullen worden uitgewerkt bij 
algemene maatregel van bestuur. Bij de keuze van de vorm van uitvoering 
alsmede bij de vaststelling van de inhoud in hoofdlijnen is, zowel in het 
belang van het publiek als dat van de vergunninghouders nauw aangesloten 
bij de eisen die in de bedrijfstak al gangbaar zijn. Er zijn derhalve geen 
varianten in overweging genomen.

Het Besluit effectenhandel kent een drietal bijlagen. In bijlage A zijn de 
eisen voor het prospectus geformuleerd waarnaar in artikel 2 van het 
besluit is verwezen. Bijlage B heeft betrekking op de eisen voor het 
prospectus als bedoeld in artikel 10. Bijlage C bevat de voorwaarden die 
ten minste moeten zijn opgenomen in de voorwaarden van beheer en 
bewaring als bedoeld in artikel 14 van het besluit. Uit overwegingen van 
systematiek en toegankelijkheid van het onderhavige besluit alsmede ten 
behoeve van de vergelijkbaarheid van het besluit met de gangbare 
regelingen in de bedrijfstak is aan het thans gevolgde systeem de 
voorkeur gegeven boven een verwerking van deze bijlagen in de desbe
treffende artikelen van het besluit.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 2

Hiervoor zij verwezen naar de toelichting bij bijlage A.

Artikel 3

In deze regeling wordt de aanvrager van de vergunning aangemerkt als 
degene die het bemiddelingsbedrijf zal uitoefenen.

Artikel 4, eerste lid

In het eerste lid worden voorwaarden gesteld die er toe strekken dat 
een ieder die in het bemiddelingsbedrijf waarvoor de vergunning wordt 
aangevraagd, bevoegd is tot het aangaan van transacties in effecten, 
voldoende deskundigheid heeft. Hiertoe zal een werkervaring van ten 
minste twee volle jaren verplicht worden gesteld, welke werkervaring 
moet zijn opgedaan als gemachtigde bemiddelaar of bestuurder van een 
onderneming die de bemiddeling bij effectentransacties tot bedrijf heeft. 
Tot de laatstgenoemde werkervaring wordt ook gerekend de bemidde
lingsactiviteiten die iemand heeft bedreven als zelfstandige tussenpersoon. 
Voorts zal moeten blijken dat degene die tot het aangaan van transacties 
bevoegd is, gedurende de periode van ten minste twee volle jaren, naar 
behoren zijn werkzaamheden heeft uitgeoefend. Dit kan bijvoorbeeld 
worden aangetoond door middel van een verklaring van een voormalig 
werkgever van de betrokkene; de werkgever kan bij het verstrekken van 
een dergelijke verklaring in overweging nemen op welke wijze de betrok
kene, kwalitatief gezien, invulling heeft gegeven aan de functie of 
werkzaamheid. Ook zal bij de beoordeling van de aanvraag voor een 
vergunning aan de hand van eventueel bij het departement van Financiën 
beschikbare informatie, bijvoorbeeld naar aanleiding van klachten van 
het publiek, kunnen worden beoordeeld of het functioneren van de 
betrokkene naar behoren is geweest. Opgemerkt zij dat gezien de 
omvattendheid van het terrein deze ervaring naar het oordeel van de 
Minister van Financiën relevant dient te zijn gelet op de soort van effecten 
waarin het bedrijf bemiddeling zal aanbieden; de aanbieding te bemiddelen 
in termijncontracten vereist een geheel andere ervaring dan de aanbieding 
te bemiddelen in bijvoorbeeld aandelen.

derde lid

Ter toetsing van de betrouwbaarheid van een ieder die bevoegd is tot 
het aangaan van bemiddelingstransacties zal bij de aanvraag ten aanzien 
van elke persoon die bevoegd is tot het aangaan van effectentransacties
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eeeenn  ddoooorr  hheet t bbeevvooeeggddee  gezag gezag iinn  hheet t lanland d vanvan  hheerrkkoommsstt  aafgfgeeggeevveenn  
verklaring omtrent het gedrag moeten worden overgelegd. Anders dan bij 
het deskundigheidscriterium kan de betrouwbaarheidstoetsing evenwel 
niet tot de tot het aangaan van transacties bevoegde personen beperkt 
blijven maar dient, om malafide praktijken tegen te gaan, de toetsing zich 
ook uit te strekken tot een ieder die ten aanzien van leiding en personeel 
van het bedrijf benoemings- en ontslagrecht heeft. Hierbij moet worden 
gedacht aan vennoten of bestuurders die zelf geen bevoegdheid tot het 
aangaan van bemiddelingstransacties behoeven te hebben maar die 
niettemin invloed hebben op de bedrijfsvoering.

Artikel 5, eerste lid

Ten tijde van de aanvraag dient te worden beschikt over een eigen 
vermogen dan wel bankgarantie van f250000. Met de eis van een eigen 
vermogen van f25 0 00 0  wordt aangesloten bij de ter zake geldende 
vermogenseisen bij de Vereniging voor de Effectenhandel en de Vereniging 
European Options Exchange. Wat onder eigen vermogen moet worden 
verstaan, verschilt voor iedere rechtsvorm waarin de bemiddelingsactivi
teiten worden gedreven en wordt bepaald door algemeen erkende 
bedrijfseconomische waarderingsregels.

Artikel 6, eerste lid

De bemiddelaar zal zijn bemiddeling voor cliënten voor wier rekening 
hij bemiddelt slechts mogen verlenen onder de werking van een tripartiete 
overeenkomst die hij zal dienen af te sluiten met een of meer in een 
Lid-Staat van de Europese Gemeenschappen gevestigde kredietinstellin
genjen) zijn cliënten. In deze overeenkomst(en) waarvan het model bij de 
aanvraag moet worden overgelegd, dient te worden uitgesloten dat de 
bemiddelaar gelden of effecten van zijn cliënten onder zich kan hebben 
en/of kan bewaren alsmede te worden bepaald dat deze gelden en 
effecten bij de kredietinstelling(en) waarmee de overeenkomst is gesloten 
zullen worden gedeponeerd. Daartoe zullen de bij de tripartiete overeen
komst betrokken partijen ten minste dienen te verklaren dat zij zijn 
overeengekomen dat:

a. de cliënt bij de desbetreffende kredietinstelling(en) op zijn naam een 
effecten- en een geldrekening zal openen en onderhouden;

b. de afgifte door de kredietinstelling(en) aan de bemiddelaar van de 
door de bemiddelaar voor rekening van de cliënt verkochte effecten 
geschiedt tegen betaling door de bemiddelaar van het volgens de 
verkoopnota te ontvangen bedrag;

c. de afgifte door de bemiddelaar aan de kredietinstelling(en) van de 
door de bemiddelaar voor rekening van de cliënt gekochte effecten 
geschiedt tegen betaling aan de bemiddelaar van het volgens de aan- 
koopnota verschuldigde bedrag;

d. betaling als bedoeld onder b en c geschiedt door debitering 
respectievelijk creditering van de rekening van de cliënt en gelijktijdige 
creditering respectievelijk debitering van de rekening van de bemiddelaar.

Artikel 7, eerste lid

Het administratieve systeem dat de bemiddelaar in zijn bedrijf gaat 
hanteren, zal inzicht dienen te verschaffen in de stand van het eigen 
vermogen en de stand van de bemiddelingsactiviteiten. Het inzicht wordt 
volgens algemeen erkende boekhoudkundige maatstaven geboden aan 
de hand van een aantal componenten die dagelijks en maandelijks kunnen 
worden vastgesteld.

Voor het inzicht in de bemiddelingsactiviteiten van de bemiddelaar 
dient de administratie een overzicht te geven van de door de bemiddelaar 
verrichte transacties (voor eigen rekening en rekening van derden), de
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ooppddrraacchhtteenn  ddiiee  iinn  ppoorrtteeffeeuuiillllee  zziijjnn  ((vvoooorr  eeiiggeenn  rreekkeenniinngg  eenn  rreekkeenniinngg  vvaann  
derden) en de kosten die aan derden in rekening zijn gebracht ter zake 
van de voor hun rekening uitgevoerde transacties. Daarnaast zal de 
administratie inzicht moeten verschaffen in de overige handelingen inzake 
effecten waaronder handelingen worden begrepen, niet zijnde effecten
transacties, die een bemiddelaar in het kader van zijn dienstverlening aan 
zijn cliënten pleegt te verlenen zoals bijvoorbeeld het innen van coupons 
en het verwisselen van talons.

Naast de hierboven beschreven componenten die dagelijks moeten 
worden vastgesteld zal uit de administratie maandelijks een overzicht van 
de kosten en opbrengsten moeten blijken. Uit een verklaring van een 
registeraccountant, andere deskundige of accountant-administratieconsu- 
lent, zal kunnen blijken dat uit het over te leggen model van het admini
stratieve systeem genoegzaam blijkt dat de in het eerste lid bedoelde 
gegevens hierin tot uitdrukking komen. Ingeval geen verklaring wordt 
overgelegd zal het model door de Minister van Financiën worden beoor
deeld.

Artikel 9

Ter zake van de gegevens die in het handelsregister moeten worden 
opgenomen zij verwezen naar de artikelen 5 tot en met 18 van de 
Handelsregisterwet (Stb. 1984, 353).

Artikel 10

Hiervoor zij verwezen naar de toelichting bij bijlage B.

Artikel 11

In deze regeling wordt de aanvrager van de vergunning aangemerkt als 
degene die als beheerder van het fonds zal optreden.

Artikel 12, eerste lid

Een ieder die binnen de onderneming van de beheerder van een fonds 
waarvoor een vergunning wordt aangevraagd bevoegd is tot het beleggen 
van de middelen van het fonds, dient over voldoende deskundigheid te 
beschikken. Analoog aan het gestelde in artikel 4, eerste lid zal hiertoe 
een werkervaring van ten minste twee volle jaren verplicht worden 
gesteld welke ervaring moet zijn opgedaan als gemachtigde of bestuurder, 
waaronder ook de zelfstandige ondernemer wordt begrepen, in een 
onderneming die vermogensbeheer tot bedrijf heeft. De verrichte 
werkzaamheden dienen in voornoemde periode naar behoren te zijn 
verricht (hiervoor zij verwezen naar de toelichting bij artikel 4, eerste lid). 
De werkervaring dient voorts relevant te zijn gelet op het voorgenomen 
beleggingsbeleid binnen het fonds waaronder met name moet worden 
begrepen de beleggingsterreinen waarop het fonds zich zal gaan bewegen.

derde lid

Hiervoor zij verwezen naar de toelichting bij artikel 4, derde lid.

Artikel 13

Ten tijde van de aanvraag dient te worden beschikt over een eigen 
vermogen dan wel bankgarantie van f 250000. Wat onder eigen vermogen 
moet worden verstaan, verschilt voor iedere rechtsvorm waarin de 
onderneming van beheerder wordt gedreven en wordt bepaald door 
algemeen erkende bedrijfseconomische waarderingsregels.
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Artike l 14

Hiervoor zij verwezen naar de toelichting bij bijlage C.

Artike l 16, eerste lid

Zie hiervoor de toelichting bij artikel 9.

De Minister van Financiën,
H. O. C. R. Ruding
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Bijlage A behorende bij artikel 2 van het Besluit effectenhandel 

Algemeen

Gegevens betreffende de personen die verantwoordelijk zijn voor het 
prospectus.

1.1. Naam en functie van de natuurlijke personen onderscheidenlijk 
naam en zetel van de rechtspersonen, die verantwoordelijk zijn voor het 
prospectus of, in voorkomend geval, voor bepaalde gedeelten daarvan. In 
dat geval moeten deze gedeelten worden vermeld. Ingeval een rechtsper
soon verantwoordelijk is voor het prospectus of een gedeelte daarvan, 
dienen tevens naam en functie te worden vermeld van de natuurlijke 
personen die uiteindelijk het beleid van deze rechtspersoon bepalen.

1.2. Verklaring van de in de rubriek 1.1 bedoelde verantwoordelijke 
personen dat, voor zover hun redelijkerwijs bekend had kunnen zijn de 
gegevens in het prospectus, of in het gedeelte waarvoor zij verantwoordelijk 
zijn, in overeenstemming zijn met de werkelijkheid en dat geen gegevens 
zijn weggelaten waarvan vermelding de strekking van het prospectus zou 
wijzigen.

Gegevens betreffende de deskundige als bedoeld in artikel 393, eerste 
lid, van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek alsmede de accountants-admi- 
nistratieconsulent die is ingeschreven overeenkomstig het bepaalde in de 
Wet op de accountants-administratieconsulenten, die ter zake van de in 
het prospectus opgenomen gegevens mededelingen hebben gedaan 
alsmede betreffende de aard van deze mededelingen.

2.1. Naam, adres en woonplaats, dan wel plaats van vestiging van de 
deskundige die de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren heeft 
gecontroleerd.

2.2. Mededeling dat de jaarrekeningen als bedoeld onder rubriek 2.1. 
zijn gecontroleerd. De verklaring van de deskundige moet integraal 
worden overgenomen. Indien de verklaring voorbehouden bevat dan wel 
sprake is van oordeelsonthouding, zijn de redenen voor deze afwijking 
van de normale goedkeurende strekking van de verklaringen in de tekst 
van de verklaring zelf vermeld en worden daarmede integraal in het 
prospectus opgenomen.

2.3. Vermelding van overige gegevens in het prospectus die door de 
deskundige of accountant-administratieconsulent zijn gecontroleerd. 
Naam, adres en woonplaats, dan wel plaats van vestiging van de deskundige 
of accountant-administratieconsulent. Voornoemde gegevens ter zake 
van de deskundige dienen te worden verstrekt voor zover zij afwijken van 
de gegevens onder rubriek 2.1.

2.4. Mededeling van de deskundige of accountant-administratieconsu- 
lent dat het prospectus, voor zover van toepassing, de gegevens bevat 
overeenkomstig het bepaalde in de rubrieken 1.1 tot en met 12.7. Indien 
naam, adres en woonplaats dan wel plaats van vestiging van de deskundige 
of accountant-administratieconsulent onder deze rubriek afwijken van de 
gegevens onder rubriek 2.1 respectievelijk 2.3, dienen de in voornoemde 
rubrieken gevraagde gegevens eveneens te worden vermeld.

Algemene gegevens betreffende de uitgevende instelling.
3.1. Naam, statutaire zetel en plaats van het hoofdkantoor indien deze 

laatste afwijkt van die van de statutaire zetel.
3.2. Datum van oprichting en duur van de uitgevende instelling indien 

zij niet voor onbepaalde tijd is aangegaan, alsmede de datum waarop de 
statuten laatstelijk zijn gewijzigd.

3.3. Wetgeving waaronder de uitgevende instelling werkt en rechtsvorm 
die zij in het kader van deze wetgeving heeft.

3.4. Vermelding van het doel van de uitgevende instelling en verwijzing 
naar de artikelen van de statuten waarin dit wordt omschreven, alsmede 
de statutaire bepalingen betreffende de wijziging van de statuten.
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3.3.5.5.  InIndidienen  ddee  uitgevende uitgevende insinstellingtelling  eeeenn  nnaaaarr  NNededererlanlands ds recht recht 
opgerichte rechtspersoon betreft, vermelding van de datum en het 
nummer van de laatst verkregen ministeriële verklaring van geen bezwaar 
op de statuten, nummer van inschrijving in het handelsregister en plaats 
van inschrijving.

3.6. Opgave van de plaats(en) in Nederland waar inzage mogelijk is in 
de in het prospectus genoemde documenten betreffende de uitgevende 
instelling, alsmede vermelding op welke plaats(en) in Nederland het laatst 
verschenen jaarverslag, de jaarrekeningen en de statuten verkrijgbaar zijn 
voor zover de hiervoor genoemde documenten niet in het prospectus zijn 
opgenomen.

3.7. Gegevens betreffende de fiscale positie van de uitgevende 
instelling.

3.8. Indien de uitgevende instelling deel uitmaakt van een concern, 
beknopte beschrijving van dit concern en van de plaats die zij daarbinnen 
inneemt.

Gegevens betreffende het kapitaal van de uitgevende instelling.
4.1. Bedrag van het geplaatste kapitaal, alsmede aantal en categorieën 

van de aandelen waarin het geplaatste kapitaal is verdeeld, onder 
vermelding van hun belangrijkste kenmerken. Het nog te storten gedeelte 
van het geplaatste kapitaal met vermelding van het aantal of de totale 
nominale waarde en de aard van de niet-volgestorte aandelen, in voorko
mend geval onderverdeeld naar het percentage van storting.

4.2. Vermelding van de statutaire bepalingen inzake wijziging in het 
kapitaal.

4.3. Wanneer een verplichting tot kapitaalsverhoging is aangegaan, 
met name in geval van uitgegeven converteerbare leningen of van 
verleende optierechten, moeten worden vermeld:

-  het bedrag van de verplichting en de eventuele vervaldatum van de 
machtiging;

-  de categorieën rechthebbenden die op deze aanvullende gedeelten 
van het kapitaal een voorkeursrecht hebben;

-  de voorwaarden en bepalingen inzake de uitgifte van de desbetreffende 
aandelen;

-  de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de conversie 
geschiedt en de wijze waarop de inschrijvingen hiervoor geschieden.

4.4. Vermelding van stukken die geen deel uitmaken van het kapitaal, 
zoals winstbewijzen en fracties van aandelen en obligaties.

4.5. Een gespecificeerde opgave van de groei en/of afname van het 
geplaatste kapitaal van de uitgevende instelling in de laatste drie jaren.

4.6. Vermelding van de natuurlijke personen of rechtspersonen onder 
vermelding van naam en adres van de natuurlijke persoon respectievelijk 
naam en zetel van de rechtspersonen die, direct of indirect, afzonderlijk 
of gezamenlijk zeggenschap over de uitgevende instelling uitoefenen of 
kunnen uitoefenen, en vermelding van het bedrag van het in hun bezit 
zijnde deel van het kapitaal waaraan stemrecht is verbonden. Indien de 
zeggenschap wordt of kan worden uitgeoefend door een rechtspersoon 
dienen tevens naam en functie te worden vermeld van de natuurlijke 
personen die uiteindelijk het beleid van deze rechtspersoon bepalen.

4.7. Aantal, boekwaarde en nominale waarde of, bij gebreke van een 
nominale waarde, fractiewaarde van de aandelen van de uitgevende 
instelling die de uitgevende instelling, of een vennootschap waarin zij 
direct of indirect voor meer dan 50% deelneemt, heeft verkregen en in 
portefeuille houdt, indien deze aandelen niet afzonderlijk in de balans zijn 
opgenomen.

Gegevens betreffende de activiteiten van de uitgevende instelling.
5.1. Beschrijving van de belangrijkste activiteiten van de uitgevende 

instelling onder vermelding van de belangrijkste soorten verkochte 
produkten en/of verrichte diensten.
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VVoooor r bbelelegeggigingsngsmmaataatscschaphappipijejen n bbeseschchrijvrijvinging  vvaann  hehet t beleggbeleggingsingsbebeleidleid, , 
onderverdeeld naar produkt en geografische spreiding.

5.2. Vermelding van de belangrijkste nieuwe produkten en/of nieuwe 
activiteiten.

5.3. De netto-omzet in de laatste drie boekjaren, gesplitst naar 
categorieën bedrijfsactiviteiten en naar geografische markten, voor zover 
deze categorieën en markten, vanuit het oogpunt van de organisatie van 
de verkoop van goederen en de verrichting van diensten in het kader van 
de normale bedrijfsuitoefening van de uitgevende instelling, onderling 
aanzienlijke verschillen te zien geven.

Voor beleggingsmaatschappijen een overzicht van de samenstelling en 
spreiding van het vermogen naar geografische markten en categorieën 
bedrijfsactiviteiten over de laatste drie boekjaren.

5.4. Voor activiteiten op het gebied van mijnbouw, olie- en aardgas
winning, steengroeven en soortgelijke activiteiten beschrijving van de 
ligging van de delfstoffen en de economische aspecten van de winning. 
Indien hiervan een taxatierapport is opgemaakt dient een uittreksel 
hiervan ondertekend door de deskundige die het rapport heeft opgesteld, 
in het prospectus te worden opgenomen.

5.5. Wanneer de overeenkomstig de rubrieken 5.1 tot en met 5.4 
verstrekte gegevens zijn beïnvloed door uitzonderlijke omstandigheden 
dient daarvan melding te worden gemaakt.

5.6. Vermelding van eventuele afhankelijkheid van de uitgevende 
instelling van concessies, octrooien en licenties, industriële, commerciële 
en financiële overeenkomsten of nieuwe fabricageprocédés, wanneer 
deze factoren van fundamenteel belang zijn voor haar werkzaamheid of 
rentabiliteit.

5.7. Vermelding van eventuele rechtszaken of arbitrages welke een 
belangrijke invloed kunnen hebben of in een recent verleden hebben 
gehad op de financiële en fiscale positie van de uitgevende instelling.

5.8. Vermelding van eventuele onderbreking in de activiteiten van de 
uitgevende instelling welke een belangrijke invloed op haar financiële 
positie kunnen hebben of in een recent verleden hebben gehad.

5.9. Met cijfers toegelichte beschrijving van de belangrijkste investe
ringen, daaronder begrepen belangen in andere ondernemingen, zoals 
aandelen en obligaties, die zijn gerealiseerd in de drie laatste boekjaren 
en de reeds verstreken maanden van het lopende boekjaar.

5.10. Gegevens over de belangrijkste in uitvoering zijnde investeringen, 
met uitsluiting van de aan de gang zijnde verwerving van belangen in 
andere ondernemingen alsmede gegevens over de geografische verdeling 
van deze investeringsbedragen en de opzet van financiering van deze 
investeringen.

5.11. Gegevens over de belangrijkste investeringen van de uitgevende 
instelling in de toekomst, waarvoor haar bestuursorganen vaste verbinte
nissen zijn aangegaan, met uitsluiting van de voorgenomen verwerving 
van belangen in andere ondernemingen.

Gegevens betreffende het vermogen, de financiële positie en de 
resultaten van de uitgevende instelling voor zover deze gegevens in de 
jaarrekening niet zijn vermeld.

6.1. De balansen en winst- en verliesrekeningen over de laatste drie 
boekjaren, in de vorm van een vergelijkend overzicht opgesteld door de 
organen van de uitgevende instelling. De toelichting bij de jaarrekening 
van het laatste boekjaar.

Bij de verkrijgbaarstelling van het prospectus mogen niet meer dan 18 
maanden zijn verstreken sinds de datum van afsluiting van het boekjaar 
waarop de laatst gepubliceerde jaarrekening betrekking heeft.

Indien de uitgevende instelling zowel een vennootschappelijke als een 
groepsjaarrekening opstelt, neemt zij beiden in het prospectus op 
conform de eerste alinea van deze rubriek. Ter zake van de groepsjaarre
kening worden de toegepaste consolidatiegrondslagen vermeld.

Staatsblad 1986 164 19



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Het resultaat per aandeel van de uitgevende instelling uit de 
normale bedrijfsvoering, na belasting, over de laatste drie boekjaren. 
Indien tijdens bovenbedoelde periode van drie boekjaren het aantal 
aandelen van de uitgevende instelling is gewijzigd ten gevolge van bij 
voorbeeld een kapitaalverhoging of -verlaging, een samenvoeging of 
splitsing van aandelen, worden de resultaten per aandeel als bedoeld in 
de eerste alinea zodanig herleid dat zij vergelijkbaar zijn; in dat geval 
worden de gebruikte omrekeningsformules aangegeven.

6.3. Voor zover van belang de meest recente gegevens inzake:
-  het totaalbedrag van alle leningen en schulden onderverdeeld naar 

obligaties, overige leningen en schulden alsmede naar leningen en 
schulden met en leningen en schulden zonder garantie,

-  het totaalbedrag van de voorwaardelijke verplichtingen,
-  vermelding van de schulden en gestelde zekerheden van andere 

vennootschappen binnen het concern waarvoor de uitgevende instelling 
garant staat.

6.4. De hoogte van het dividend per aandeel voor de laatste drie 
boekjaren, in voorkomend geval herleid om deze vergelijkbaar te maken; 
in dat geval worden de gebruikte omrekeningsformules aangegeven.

6.5. Wanneer meer dan negen maanden verstreken zijn sinds de 
datum van afsluiting van het boekjaar waarop de laatst gepubliceerde 
jaarrekening betrekking heeft, worden tussentijdse cijfers betreffende ten 
minste de eerste zes maanden in het prospectus opgenomen of daaraan 
gehecht. Indien deze tussentijdse cijfers niet gecontroleerd zijn, moet dat 
worden vermeld.

Elke belangrijke wijziging na de afsluiting van het laatste boekjaar of na 
de opstelling van de tussentijdse cijfers moet in een in het prospectus 
opgenomen of in een daaraan gehechte toelichting worden vermeld.

6.6. Overzicht van herkomst en besteding van de middelen met 
betrekking tot de laatste drie boekjaren.

6.7. Gegevens inzake de ondernemingen waarin de uitgevende 
instelling direct of indirect voor ten minste 10% van het eigen vermogen 
van de uitgevende instelling deelneemt. Deze gegevens dienen ten 
minste betrekking te hebben op:

-  de naam en zetel van de onderneming;
-  het werkterrein van de onderneming;
-  het gedeelte van het kapitaal van de onderneming in bezit;
-  de resultaten van het laatste boekjaar uit de normale bedrijfsuitoefe

ning van de onderneming na belasting;
-  het bedrag der dividenden door de uitgevende instelling ontvangen 

in de loop van het laatste boekjaar, uit hoofde van het bezit aan aandelen.

Gegevens betreffende het bestuur, de leiding en het toezicht van de 
uitgevende instelling.

7.1. Naam, adres en functie in de uitgevende vennootschap, van de 
volgende personen, onder vermelding van de belangrijkste door hen 
buiten de vennootschap uitgeoefende activiteiten wanneer deze van 
belang zijn voor de uitgevende vennootschap:

a. leden van de bestuurs-, leidingevende en toezichthoudende organen;
b. beherende vennoten als het een commanditaire vennootschap 

betreft;
Ingeval onder a en b sprake is van een rechtspersoon dienen de in de 

aanhef van deze rubriek genoemde gegevens eveneens te worden 
verstrekt voor de natuurlijke personen die uiteindelijk het beleid van deze 
rechtspersoon bepalen.

7.2. Bezoldigingen en voordelen van leden van de bestuurs-, leidingge
vende en toezichthoudende organen ten laste van de algemene kosten of 
de winstdeling van de uitgevende instelling alsmede aan voornoemde 
leden verstrekte leningen en afgegeven garanties.

7.3. Naam en adres van de oprichters van de uitgevende instelling 
indien de oprichting van de uitgevende instelling vijf jaren of minder aan 
de datum van verkrijgbaarstelling van het prospectus is vooraf gegaan.
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77..44. . TTototaaalal  aaaanntatal l aaaandndeelelenn  vvaann  ddee  uitgevende uitgevende insinsteltellinling g iinn  hehet t bbeezzitit  
van alle leden van haar bestuurs-, leidinggevende en toezichthoudende 
organen en de hun verleende opties op de aandelen van de instelling, 
respectievelijk de aandelen en verleende opties op de aandelen die voor 
hun rekening en risico worden gehouden door derden.

Gegevens betreffende de recente ontwikkeling en de vooruitzichten van 
de uitgevende instelling.

8.1. Algemene gegevens over de gang van zaken bij de uitgevende 
instelling sedert het afsluiten van het boekjaar waarop de laatst gepubli
ceerde jaarrekening betrekking heeft, en in het bijzonder over:

-  de belangrijkste recente tendensen in de ontwikkeling van produktie, 
verkoop, looptijd en omvang van de orderportefeuille, en

-  de recente tendensen in de ontwikkeling van onkosten en verkoop
prijzen.

8.2. Gegevens omtrent de vooruitzichten van de uitgevende instelling, 
althans voor het lopende boekjaar.

Voor aandelen, optiebewijzen, warrants, inschrijvingen in 
aandelenregisters, winst- en oprichtersbewijzen en soortgelijke 
waardepapieren dan wel rechten

9.1. Gegevens betreffende de besluiten, machtigingen en goedkeurin
gen op grond waarvan de aandelen zijn of worden uitgegeven.

9.2. Doel van de uitgifte, aantal aandelen dat is of wordt uitgegeven, 
indien dit vooraf is bepaald, alsmede het bedrag van de emissie en de 
voorgenomen bestemming daarvan; wanneer aan de uitgifte een voor
plaatsing van aandelen is vooraf gegaan, dient het bedrag hiervan te 
worden vermeld. Indien de uitgifte van de aandelen gelijktijdig op 
markten in verschillende landen plaatsvindt, dient hiervan melding te 
worden gemaakt; ingeval een gedeelte van de uitgifte aan een bepaalde 
markt is voorbehouden, dient dit gedeelte te worden vermeld.

9.3. Vermelding van het aantal voor verhandeling beschikbare aandelen.
9.4. Beschrijving van de aan de aandelen verbonden rechten.
9.5. Tijdstip waarop de aan de effecten verbonden rechten een 

aanvang nemen.
9.6. Verjaringstermijn van de dividenden en vermelding der begunstig

den van de verjaring.
9.7. Vermelding of de aandelen op naam of aan toonder zijn alsmede 

of beperkingen bestaan in de overdraagbaarheid en verhandelbaarheid 
van de aandelen.

9.8. Vermelding van de uitoefening van voorkeursrechten van de 
aandeelhouders of van de beperking of opheffing van deze rechten, onder 
vermelding van de redenen van beperking of opheffing.

9.9. Wijze van uitoefening van het voorkeursrecht, verhandelbaarheid 
van de claimrechten, bestemming van niet-uitgeoefende claimrechten.

9.10. De uitgifte- of verkoopprijs, met vermelding van de nominale 
waarde of, bij gebreke van een nominale waarde, de fractiewaarde of het 
bedrag van de kapitaalverhoging en het agio.

9.11. Vermelding van de periode waarin de inschrijving op de aandelen 
openstaat of openstond, c.q. de plaatsing geschiedt of geschiedde en van 
eventuele mogelijkheden tot vervroegde sluiting. Opgave van de instellin
gen die belast zijn met het in ontvangst nemen van inschrijvingen. Wijze 
van en termijnen voor de levering van de aandelen; eventuele uitgifte van 
recepissen. Wijze van betaling, met name ten aanzien van de volstorting 
van niet-volgestorte aandelen.

9.12. Een beschrijving van de fiscale positie van de aandeelhouder.
9.13. Vermelding van de natuurlijke personen of rechtspersonen die 

ten opzichte van de uitgevende instelling de emissie overnemen of de 
plaatsing garanderen. Heeft de overneming of plaatsingsgarantie slechts 
op een deel van de emissie betrekking, dan moet het overblijvende deel 
worden vermeld.
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9.14. Opgave of raming van het totale bedrag en het bedrag per 
aandeel van de aan de emissie verbonden kosten voor rekening van de 
inschrijver of koper alsmede een gespecificeerde opgave van de provisies 
en overige vergoedingen voor de financiële tussenpersonen.

9.15. Opgave voor het laatste boekjaar en het lopende boekjaar van:
-  de door derden gedane openbare aanbiedingen tot koop of ruil van 

de aandelen van de uitgevende instelling.
-  de door de uitgevende instelling gedane openbare aanbiedingen tot 

ruil van de aandelen van een andere vennootschap onder vermelding van 
de prijs of de ruilwaarde en van het resultaat.

Voor schuldbrieven, inschrijvingen in schuldregisters en soort
gelijke waardepapieren dan wel rechten

10.1. Gegevens betreffende de besluiten, machtigingen en goedkeu
ringen op grond waarvan, alsmede wetgeving waaronder de obligaties 
zijn of worden uitgegeven.

10.2. Doel van de emissie, aantal obligaties dat is of wordt uitgegeven, 
indien dit vooraf is bepaald, alsmede het bedrag van de emissie en de 
voorgenomen bestemming daarvan; wanneer aan de uitgifte een voor
plaatsing van obligaties is voorafgegaan dient het bedrag hiervan te 
worden vermeld. Indien de uitgifte van obligaties gelijktijdig op markten in 
verschillende landen plaatsvindt, dient hiervan melding te worden 
gemaakt; ingeval bij een gelijktijdige uitgifte een gedeelte van de uitgifte 
aan een bepaalde markt is voorbehouden, dient dit gedeelte te worden 
vermeld.

10.3. Gegevens betreffende de leningsvoorwaarden; de leningsvoor
waarden moeten ten minste de volgende gegevens vermelden, voor zover 
van toepassing:

-  het nominale bedrag van de lening; indien het bedrag van de lening 
niet is vastgesteld dan wordt daarvan melding gemaakt met opgave van 
het tijdstip waarop de vaststelling zal plaatsvinden;

-  het rentepercentage, alsmede de datum waarop de lening rente gaat 
dragen; indien meer rentevoeten worden toegepast, dan worden de 
voorwaarden voor wijziging vermeld;

-  de munteenheid van de lening; indien de lening luidt in rekeneenheden 
dient de contractuele regeling daarvan te worden vermeld alsmede een 
eventuele valuta-optieclausule;

-  de coupures, het aantal, de soorten en de nummering der stukken;
-  winstdelingsclausules;
-  voorkeursrechten.
10.4. De couponvervaldagen.
10.5. Het plan van aflossing, onder meer vermeldende de maand(en), 

waarin wordt geloot, de data waarop wordt afgelost alsmede of vervroegde 
gehele of gedeeltelijke aflossing mogelijk is. In het bevestigende geval 
dient de wijze waarop en de voorwaarden waaronder dit kan geschieden 
en de invloed van vervroegde gedeeltelijke aflossing op de verdere 
aflossingen te worden vermeld.

10.6. Vermelding van de wijze waarop van de loting en al dan niet 
vervroegde gehele of gedeeltelijke aflossing mededeling wordt gedaan.

10.7. Een omschrijving van het bij uitloting toe te passen systeem.
10.8. Vermelding of de obligaties op naam of aan toonder zijn alsmede 

of beperkingen bestaan in de overdraagbaarheid en verhandelbaarheid 
van de obligaties.

10.9. Vermelding van de uitoefening van het voorkeursrecht, verhan
delbaarheid van de claimrechten, bestemming van niet uitgeoefende 
claimrechten.

10.10. Uitgifte- of verkoopprijs met vermelding van de nominale 
waarde.

10.11. Vermelding van het effectieve rendement alsmede van de 
gehanteerde berekeningsmethode.
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10.12. Vermelding van de periode waarin inschrijving op de obligaties 
openstaat of openstond dan wel de plaatsing geschiedt of geschiedde en 
van eventuele mogelijkheden tot vervroegde sluiting. Opgave van de 
instellingen die zijn belast met het in ontvangst nemen van inschrijvingen; 
wijze van en termijnen voor de levering van de obligaties; eventuele 
uitgifte van recepissen.

10.13. De verjaringstermijn van rente en betaalbaar gestelde hoofd
sommen; een mededeling omtrent de aanwijzing van betaalkantoren.

10.14. Een beschrijving van de fiscale positie van de obligatiehouder.
10.15. Vermelding van de natuurlijke personen of rechtspersonen die 

ten opzichte van de uitgevende instelling de emissie overnemen of de 
plaatsing garanderen. Heeft de overneming of plaatsingsgarantie slechts 
op een deel van de emissie betrekking dan moet het overblijvende deel 
worden vermeld.

10.16. Aard en draagwijdte van de garanties, zekerheden en verplich
tingen die dienen ter verzekering van de aflossing van de obligaties en de 
rentebetaling. Vermelding van de plaatsen in Nederland waar het publiek 
inzage kan krijgen in de overeenkomsten betreffende deze garanties, 
zekerheden en verplichtingen.

10.17. Regeling van de trustee of van een andere vertegenwoordiging 
van de obligatiehouders. Naam en functie, c.q. naam en zetel van de 
vertegenwoordiger van de obligatiehouders, voornaamste bepalingen 
inzake deze vertegenwoordiging en in het bijzonder de bepalingen inzake 
vervanging van de vertegenwoordiger. Indien de vertegenwoordiger in 
een zakelijke relatie tot de uitgevende instelling staat, dient hiervan 
melding te worden gemaakt. Vermelding van de plaatsen in Nederland 
waar het publiek inzage kan krijgen van de overeenkomsten betreffende 
deze vormen van vertegenwoordiging.

10.18. Vermelding van de bedingen inzake achterstelling van de lening 
ten opzichte van andere schulden van de uitgevende instelling die reeds 
bestaan of nog zullen worden aangegaan.

10.19. Ten aanzien van converteerbare obligaties dienen de conversie- 
bepalingen en de wijze waarop de conversie van obligaties de aflossing 
beïnvloedt te worden vermeld alsmede voor zover van toepassing de 
gegevens in de rubrieken 9.1 tot en met 9.15 voor de aandelen waarin 
kan worden geconverteerd; voor zover ingevolge de voorwaarden de 
geconverteerde stukken anders dan door deelneming aan de lotingen in 
mindering kunnen worden gebracht van door loting voor aflossing aan te 
wijzen stukken, de bepaling dat telkens indien van dit recht wordt gebruik 
gemaakt, daarvan per advertentie in een of meer landelijke dagbladen 
kennis zal worden gegeven, ten minste tien dagen voor de datum waarop 
de loting zou hebben plaatsgevonden, waarbij tevens zal worden vermeld 
welke wijziging het aantal uit te loten stukken ondergaat respectievelijk 
dat de aflossing achterwege blijft.

Certificaten van aandelen en soortgelijke waardepapieren

Gegevens over de uitgevende instelling van de certificaten.
11.1. Naam, statutaire zetel en plaats van het hoofdkantoor indien 

deze afwijkt van die van de statutaire zetel.
11.2. Datum van oprichting en duur van de uitgevende instelling indien 

zij niet voor onbepaalde tijd is aangegaan.
11.3. Wetgeving waaronder de instelling die de certificaten afgeeft 

werkt en de rechtsvormen die zij in het kader van deze wetgeving heeft.
11.4. Bedrag van het geplaatste kapitaal, alsmede aantal en categorieën 

van de aandelen waarin het geplaatste kapitaal is verdeeld, onder 
vermelding van hun belangrijkste kenmerken.

11.5. Opgave van de houders van het kapitaal.
11.6. Naam, adres en functie in de uitgevende instelling, van de 

volgende personen, onder vermelding van de belangrijkste door hen
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buiten de instelling uitgeoefende activiteiten wanneer deze van belang 
zijn voor de uitgevende instelling:

a. leden van de bestuurs-, leidinggevende en toezichthoudende 
organen,

b. beherende vennoten als het een commanditaire vennootschap 
betreft.

Ingeval onder a en b sprake is van een rechtspersoon dienen de in de 
aanhef van deze rubriek genoemde gegevens ook te worden verstrekt 
voor de natuurlijke personen die uiteindelijk het beleid van deze rechts
persoon bepalen.

11.7. Doel der uitgevende instelling. Als de uitgifte van certificaten 
niet het enige doel is, beschrijving van de aard der overige activiteiten 
onder speciale vermelding van die welke een zuiver fiduciair karakter 
hebben.

11.8. Indien de uitgevende instelling een naar Nederlands recht 
opgerichte rechtspersoon betreft, vermelding van de datum en het 
nummer van de laatst verkregen ministeriële verklaring van geen bezwaar 
op de statuten, nummer van inschrijving in het handelsregister en plaats 
van inschrijving.

11.9. Samenvatting van de jaarrekening over het laatst afgesloten 
boekjaar. Wanneer meer dan negen maanden verstreken zijn sinds de 
datum van afsluiting van het boekjaar waarop de laatst gepubliceerde 
jaarrekening betrekking heeft, worden tussentijdse cijfers betreffende 
ten minste de eerste zes maanden in het prospectus opgenomen of 
daaraan gehecht. Indien deze tussentijdse cijfers niet gecontroleerd zijn, 
moet dat worden vermeld. Opgave van de plaats in Nederland waar de 
jaarrekening over het laatst afgesloten boekjaar alsmede de statuten van 
de uitgevende instelling ter inzage liggen. Wanneer na de afsluiting van 
het laatste boekjaar of na de opstelling van bovengenoemde tussentijdse 
cijfers belangrijke wijzigingen optreden in voornoemde cijfers worden 
deze wijzigingen in een in het prospectus opgenomen o f in een daaraan 
gehechte toelichting beschreven.

Gegevens over de certificaten.
12.1. Opgave van de regels voor de uitgifte van de certificaten, onder 

vermelding van datum en plaats van publikatie.
12.2. Uitoefening en gebruikmaking van de aan de oorspronkelijke 

stukken verbonden rechten, met name stemrecht, regels volgens welke 
de uitgevende instelling deze rechten uitoefent en maatregelen bedoèld 
voor het verkrijgen van instructies van de houders van certificaten, 
alsmede recht op uitkering van w inst en op liquidatie-uitkeringen.

12.3. Bankgaranties o f andere garanties die aan de certificaten 
verbonden zijn en die er toe strekken de nakomingen van verplichtingen 
van de uitgevende instellingen te verzekeren.

12.4. Mogelijkheid van omwisseling der certificaten in oorspronkelijke 
stukken en regels voor deze omwisseling.

12.5. Bedrag der provisies en kosten ten laste van de houder inzake:
-  uitgifte van de certificaten,
-  de verzilvering van de dividendbewijzen,
-  het creëren van extra certificaten,
-  de omwisseling van certificaten tegen oorspronkelijke stukken,
-  overige kosten.
12.6. Gegevens betreffende het aantal voor verhandeling beschikbare 

certificaten alsmede over verhandelbaarheid en overdraagbaarheid van 
de certificaten.

12.7. Gegevens over het belastingstelsel betreffende alle eventuele 
belastingen en heffingen die ten laste van de houders worden geheven in 
de landen waar de certificaten worden uitgegeven.
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Opties en soortgelijke rechten

Gegevens betreffende de personen die verantwoordelijk zijn voor het 
prospectus.

13.1. Naam en functie van de natuurlijke personen, onderscheidenlijk 
naam en zetel van de rechtspersonen die verantwoordelijk zijn voor het 
prospectus of, in voorkomend geval, voor bepaalde gedeelten daarvan. In 
dat geval moeten deze gedeelten worden vermeld. Ingeval een rechtsper
soon verantwoordelijk is voor het prospectus of een gedeelte daarvan, 
dienen eveneens de naam en functie te worden vermeld van de natuurlijke 
personen die uiteindelijk het beleid van deze rechtspersoon bepalen.

13.2. Verklaring van de in de rubriek 13.1 bedoelde verantwoordelijke 
personen dat, voor zover hun redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, de 
gegevens in het prospectus of in het gedeelte waarvoor zij verantwoordelijk 
zijn in overeenstemming met de werkelijkheid zijn en dat geen gegevens 
zijn weggelaten waarvan vermelding de strekking van het prospectus zou 
wijzigen.

Gegevens betreffende de deskundige als bedoeld in artikel 393, eerste 
lid van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek of accountant-administratie- 
consulent die is ingeschreven overeenkomstig het bepaalde in de Wet op 
de accountants-administratieconsulenten, die ter zake van de in het 
prospectus opgenomen gegevens mededelingen heeft gedaan alsmede 
betreffende de aard van de mededelingen.

14.1. Naam, adres en woonplaats dan wel plaats van vestiging van de 
deskundige of accountant-administratieconsulent die ter zake van de in 
het prospectus opgenomen gegevens mededelingen heeft gedaan.

14.2. Mededeling van de deskundige of accountant-administratiecon- 
sulent dat het prospectus, voor zover van toepassing, de gegevens bevat 
overeenkomstig het bepaalde in de rubrieken 13.1 tot en met 16.5.

Algemene informatie
15.1. Een beschrijving van de optie als beleggingsinstrument.

Gegevens over de betrokken opties.
16.1. Vermelding van de onderliggende waarde waarop het optiecon

tract betrekking heeft.
16.2. Vermelding van de handelseenheid, afloopdatum en uitoefenprijs 

van het optiecontract.
16.3. Specificatie van de zekerheden of het onderpand als dekking 

voor alle verplichtingen die uit het optiecontract kunnen voortvloeien, 
alsmede de wijze waarop de zekerheden of het onderpand moeten 
worden gedeponeerd.

16.4. Beschrijving van de procedure bij uitoefening van de optie met 
name bij de uitvoering van de leverings- en betalingsverplichtingen die bij 
uitoefening ontstaan alsmede een specificatie van de kosten die hieraan 
verbonden zijn en voor wiens rekening deze kosten komen.

16.5. Verhandelbaarheid van het optiecontract; indien verhandeling op 
een gereglementeerde markt plaatsvindt, een beschrijving van deze markt 
en van de personen en instellingen die deze markt onderhouden. Indien 
verhandeling niet op een gereglementeerde markt plaatsvindt, dient 
hiervan melding te worden gemaakt.

Rechten op overdracht op termijn van zaken waarvan de rechten 
op overdracht op een termijnbeurs plegen te worden verhandeld

Gegevens betreffende de personen die verantwoordelijk zijn voor het 
prospectus.

17.1. Naam en functie van de natuurlijke personen onderscheidenlijk 
naam en zetel van de rechtspersonen, die verantwoordelijk zijn voor het 
prospectus of, in voorkomend geval, voor bepaalde gedeelten daarvan. In 
dat geval moeten deze gedeelten worden vermeld. Ingeval een rechtsper
soon verantwoordelijk is voor het prospectus of een gedeelte daarvan.
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dienen eveneens de naam en functie te worden vermeld van de natuurlijke 
personen die uiteindelijk het beleid van deze rechtspersoon bepalen.

17.2. Verklaring van de in de rubriek 17.1 bedoelde verantwoordelijke 
personen dat, voor zover hun redelijkerwijs bekend had kunnen zijn de 
gegevens in het prospectus of in het gedeelte waarvoor zij verantwoordelijk 
zijn in overeenstemming zijn met de werkelijkheid en dat geen gegevens 
zijn weggelaten waarvan vermelding de strekking van het prospectus zou 
wijzigen.

Gegevens betreffende de deskundige als bedoeld in artikel 393, eerste 
lid, van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek of accountant-administratie- 
consulent die is ingeschreven overeenkomstig het bepaalde in de Wet op 
de accountants-administratieconsulenten, die ter zake van de in het 
prospectus opgenomen gegevens mededelingen heeft gedaan alsmede 
betreffende de aard van de mededelingen.

18.1. Naam, adres en woonplaats dan wel plaats van vestiging van de 
deskundige of accountant-administratieconsulent die ter zake van de in 
het prospectus opgenomen gegevens mededelingen heeft gedaan.

18.2. Mededeling van de deskundige of accountant-administratiecon- 
sulent dat het prospectus, voor zover van toepassing de gegevens bevat 
overeenkomstig het bepaalde in de rubrieken 17.1 tot en met 20.6.

Algemene informatie
19.1. Een beschrijving van het termijncontract als beleggingsinstrument.

Gegevens over de betrokken termijncontracten.
20.1. Vermelding van de onderliggende waarde waarop het termijn

contract betrekking heeft.
20.2. Vermelding van de handelseenheid van het termijncontract.
20.3. Vermelding van de leveringscondities die uit het contract 

voortvloeien zoals de kalendermaanden waarin levering plaats kan vinden, 
plaats van levering en de bijkomende kosten die aan het aangaan en de 
uitvoering van het contract verbonden zijn alsmede voor wiens rekening 
die kosten zijn.

20.4. Specificatie van de zekerheden of het onderpand als dekking 
voor alle verplichtingen die uit het termijncontract voortvloeien alsmede 
de wijze waarop de zekerheden of het onderpand moeten worden 
gedeponeerd.

20.5. Vermelding van de valuta waarin het termijncontract luidt.
20.6. Verhandelbaarheid van het termijncontract; indien verhandeling 

op een gereglementeerde markt plaatsvindt een beschrijving van de 
markt en van de personen en instellingen die deze markt onderhouden; 
indien verhandeling niet op een gereglementeerde markt plaatsvindt, 
dient hiervan melding te worden gemaakt.

Rubrieksgewijze toelichting bij bijlage A

1.1 en 1.2
Verklaringen die door de in deze rubrieken bedoelde personen worden 

afgegeven, sluiten een aansprakelijkheid op grond van artikel 1416 a e.v. 
van het Burgerlijk Wetboek niet uit.

2.1
Als deskundige wordt beschouwd een registeraccountant alsmede 

iemand die als zodanig door de Minister van Economische Zaken bij een 
herroepelijke vergunning is toegelaten op grond van een bewijs van 
vakbekwaamheid dat in het buitenland is verkregen.
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2.3
Indien ook andere gegevens dan de jaarstukken zijn gecontroleerd 

moet zulks worden aangegeven; deze controle kan eveneens door een 
accountant-administratieconsulent worden uitgevoerd.

2.4
De mededeling van de deskundige of accountant-administratieconsulent 

impliceert de feitelijke constatering dat het prospectus de gegevens 
bevat conform het Besluit effectenhandel.

3.1, 3.2 en 3.4
De in deze rubrieken bedoelde gegevens kunnen worden verstrekt in de 

vorm van een overdruk van de desbetreffende bepalingen uit de statuten 
van de uitgevende instelling.

3.7
De gegevens moeten inzicht verschaffen in de belastingplicht van de 

uitgevende instelling in het kader van de toepasselijke fiscale wetgeving 
alsmede over de daarmee verband houdende status van de winst van de 
uitgevende instelling.

Indien voor de fiscale status van de uitgevende instelling belastingver
dragen tussen Nederland en derde landen van belang zijn, dient voor 
zover deze verdragen van belang zijn in de relatie tussen de uitgevende 
instelling en de effectenbezitter hiervan melding te worden gemaakt, 
alsmede of in deze verdragen wijzigingen zijn te verwachten.

4.6
Onder gezamenlijke zeggenschap wordt mede verstaan de zeggenschap 

welke wordt uitgeoefend door verscheidene ondernemingen of personen 
die onderling een al dan niet stilzwijgende overeenkomst hebben afgesloten 
op grond waarvan zij een gemeenschappelijk beleid ten aanzien van de 
uitgevende instelling kunnen voeren.

5.1
Bij de beschrijving van het beleggingsbeleid van de beleggingsmaat

schappijen dienen eveneens de statutaire begrenzingen daarin te worden 
aangegeven.

5.3
Bij de samenstelling van het vermogen van beleggingsmaatschappijen 

dienen de omvang van het gewoon aandelenkapitaal, de reserves en het 
onverdeeld winstsaldo te worden aangegeven.

6.1
Ter zake van de voorschriften omtrent balans, winst- en verliesrekening 

en de toelichting zij verwezen naar titel 8 boek 2, van het Burgerlijk 
Wetboek.

6.2
Bij het resultaat per aandeel dient tevens de omvang van de uitgekeerde 

winst per aandeel te worden aangegeven.

6.3
Aangegeven moet worden of ter zake van de leningen door de uitgevende 

instelling zakelijke zekerheden zijn gesteld dan wel of zij hiervoor garant 
staat respectievelijk door derden zakelijke zekerheden zijn gesteld of 
garanties zijn gegeven, onder vermelding van deze derden.

9.1
De tekst van het besluit tot uitgifte van de aandelen, alsmede voor 

zover van toepassing de machtiging, dan wel het besluit tot aanwijzing 
van het tot uitgifte bevoegde orgaan van de vennootschap dient integraal 
te worden weergegeven.
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99..44
Er dienen ten minste gegevens te worden verstrekt over het stemrecht, 

het recht op uitkering van winst, enig voorkeursrecht en recht op een 
gedeelte van het eventuele saldo bij vereffening.

9.7
Aangegeven moet worden of in de statuten van de uitgevende instelling 

sprake is van kwaliteitseisen die aan het aandeelhouderschap zijn 
verbonden, of andere op de overdracht van de aandelen betrekking 
hebbende blokkeringsregelingen bestaan, zoals een aanbiedings- of 
goedkeuringsregeling dan wel of sprake is van een maximering van het 
percentage van het geplaatste aandelenkapitaal dat door een enkele 
aandeelhouder mag worden aangehouden, zoals de «één procentsregel».

9.12
De beschrijving dient gegevens te verschaffen over de fiscale inhoudin

gen aan de bron over het inkomen uit aandelen die worden geïnd in het 
land van oorsprong; indien de uitgevende instelling de inhoudingen aan 
de bron eventueel te harer laste neemt, dient hiervan melding te worden 
gemaakt.

9.14
Onder provisies w ordt mede begrepen de overnemingsprovisie of 

-marge, garantieprovisie, plaatsingsprovisie of loketprovisie onder deze 
of onder welke naam dan ook.

10.1
Zie hiervoor de toelichting bij rubriek 9.1.

10.7
In de omschrijving moet onder meer worden aangegeven o f uitloting 

plaatsvindt op stuknummer of per uitlotingsgroep.

10.14
Hiervoor zij verwezen naar de toelichting bij rubriek 9.12.

11.7
De in deze rubriek bedoelde gegevens kunnen worden verstrekt in de 

vorm van een overdruk van de desbetreffende bepalingen uit de statuten.

12.1
De desbetreffende regels kunnen worden verstrekt in de vorm van een 

overdruk.

13.1 en 13.2
Zie de toelichting bij de overeenkomstige rubrieken 1.1 en 1.2.

14.1
Zie de toelichting bij de overeenkomstige rubriek 2.1.

14.2
Zie de toelichting bij de overeenkomstige rubriek 2.4.

15.1
De beschrijving dient informatie te bevatten over de rechten en 

verplichtingen die aan de optie zijn verbonden alsmede over de functie 
van de optie.

16.1
De handelseenheid van de optie heeft betrekking op de hoeveelheid 

onderliggende waarde van het optiecontract; de afloopdatum betreft het
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laatst mogelijke tijdstip waarop het optiecontract kan worden uitgeoefend; 
de uitoefenprijs is de prijs waartegen de houder gerechtigd is de onder
liggende waarde bij uitoefening van de optie te kopen of verkopen.

16.5
In de beschrijving van de markt moet worden aangegeven of verhandeling 

plaatsvindt op een gereglementeerde markt alsmede plaats en land waar 
die markt wordt georganiseerd. Voorts moet worden aangegeven of op 
de markt marktpartijen opereren die als zogenaamde market-maker in 
sterke mate de liquiditeit van de markt kunnen bepalen.

17.1 e.v.
Hiervoor zij verwezen naar de toelichting bij de overeenkomstige 

rubrieken onder 13.1 e.v.

Bijlage B behorende bij artikel 10 van het Besluit effectenhandel

Gegevens betreffende de personen die verantwoordelijk zijn voor het 
prospectus.

1.1. Naam en functie van de natuurlijke personen onderscheidenlijk 
naam en zetel van de rechtspersonen, die verantwoordelijk zijn voor het 
prospectus of, in voorkomend geval, voor bepaalde gedeelten daarvan. In 
dat geval moeten de gedeelten worden vermeld. Ingeval een rechtspersoon 
verantwoordelijk is voor het prospectus of een gedeelte daarvan, dienen 
tevens naam en functie te worden vermeld van de natuurlijke personen 
die uiteindelijk het beleid van deze rechtspersoon bepalen.

1.2. Verklaring van de in de rubriek 1.1 bedoelde verantwoordelijke 
personen dat, voor zover hun redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, de 
gegevens in het prospectus of in het gedeelte van het prospectus waar
voor zij verantwoordelijk zijn in overeenstemming zijn met de werkelijkheid 
en dat geen gegevens zijn weggelaten waarvan vermelding de strekking 
van het prospectus zou wijzigen.

Gegevens over de deskundige als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van 
boek 2 van het Burgerlijk Wetboek alsmede de accountant-administratie- 
consulent die is ingeschreven overeenkomstig het bepaalde in de Wet op 
de accountant-administratieconsulenten, die ter zake van de in het 
prospectus opgenomen gegevens mededelingen hebben gedaan alsmede 
over de aard van de mededelingen.

2.1. Naam, adres en woonplaats, dan wel plaats van vestiging van de 
deskundige die de jaarrekening van het fonds en van de beheerder van 
het fonds over het laatste boekjaar heeft gecontroleerd.

2.2. Mededeling dat de jaarrekening is gecontroleerd. De verklaring 
van de deskundige wordt integraal overgenomen. Indien de verklaring 
voorbehouden bevat dan wel er sprake is van oordeelsonthouding, zijn de 
redenen voor deze afwijking van de normale goedkeurende strekking van 
de verklaring in de tekst van de verklaring zelf vermeld en worden 
daarmede integraal in het prospectus opgenomen.

2.3. Vermelding van overige gegevens in het prospectus die door de 
deskundige of accountant-administratieconsulent zijn gecontroleerd. 
Naam, adres en woonplaats dan wel plaats van vestiging van de deskundige 
of accountant-administratieconsulent. Voornoemde gegevens ter zake 
van de deskundige dienen te worden verstrekt voor zover zij afwijken van 
de gegevens onder rubriek 2.1.

2.4. Mededeling van de deskundige of accountant-administratieconsu- 
lent dat het prospectus de gegevens bevat overeenkomstig het bepaalde 
in de rubrieken 1.1 tot en met 5.8. Indien naam, adres en woonplaats dan 
wel plaats van vestiging van de deskundige of accountant-administratie- 
consulent onder deze rubriek afwijken van de gegevens onder rubriek 2.1 
respectievelijk 2.3 dienen de in voornoemde rubrieken gevraagde 
gegevens eveneens te worden vermeld.
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AlgAlgemene emene gegegegevevensns  oveover r hehet t fonfondsds
3.1. Vermelding van de naam van het fonds en de oprichtingsdatum. 

Indien het fonds niet voor onbepaalde tijd is opgericht, vermelding van de 
periode waarvoor het fonds is opgericht.

3.2. Samenvatting van de meest recente tekst van de oprichtingsakte 
van het fonds alsmede mededeling van de plaats(en) waar de oprich
tingsakte van het fonds ter inzage ligt.

3.3. Vermelding van de aard en de voornaamste kenmerken van de 
rechten van deelgenootschap in het fonds.

3.4. Wijze waarop en voorwaarden waaronder uitgifte van de rechten 
van deelgenootschap plaatsvindt.

3.5. Wijze waarop en voorwaarden waaronder inkoop van, respectie
velijk terugbetaling op deelnemingsbewijzen plaatsvindt.

3.6. Beschrijving van de beleggingsportefeuille en het beleggingsbeleid 
zoveel mogelijk onderverdeeld naar produkt en geografische spreiding.

3.7. Vermelding van de aan het beleggingsbeleid gestelde grenzen als 
mede van de wijze waarop hierin wijziging kan worden aangebracht.

3.8. Beschrijving van de waardebepaling van de rechten van deelge
nootschap en opgave van de frequentie waarin deze waardebepaling 
plaatsvindt.

3.9. Een gespecificeerde vermelding van het bedrag van de ten laste 
van het fonds respectievelijk de deelgerechtigden komende vergoedingen 
voor de beheerder en bewaarder dan wel aan derden te betalen onkosten. 
Ingeval deze vergoedingen of onkosten zijn uitgedrukt in een percentage, 
een specificatie hiervan en de berekeningsgrondslag.

3.10. Beschrijving van de voorschriften waaraan de winstbestemming 
is onderworpen, alsmede van de wijze waarop winstuitkering zal geschie
den.

3.11. Datum van afsluiting van de rekeningen en controle van de 
rekeningen van het fonds.

3.12. Een vergelijkend overzicht van de ontwikkeling van het vermogen 
van het fonds alsmede van de baten en lasten over de afgelopen drie jaar.

3.13. Een beknopte beschrijving inzake het op het fonds toepasselijke 
belastingstelsel.

3.14. Vermelding van de gevallen waarin vergaderingen van deelge
rechtigden kunnen of moeten worden gehouden, welke regelingen er zijn 
voor het oproepen van deze vergaderingen en de wijze waarop het 
stemrecht is geregeld.

3.15. Beschrijving van de wijze waarop en de voorwaarden waaronder 
opheffing van het fonds plaatsvindt.

Gegevens over de beheerder van het fonds voor gemene rekening.
4.1. Naam, rechtsvorm, statutaire zetel en plaats van het hoofdkantoor 

van de beheerder indien deze laatste afwijkt van die van de statutaire 
zetel.

4.2. Datum van oprichting en duur van de rechtspersoon die de functie 
van beheerder vervult, indien zij niet voor onbepaalde tijd is aangegaan, 
alsmede de datum waarop de statuten laatstelijk zijn gewijzigd.

4.3. Indien de beheerder een naar Nederlands recht opgerichte 
rechtspersoon betreft, vermelding van de datum en het nummer van de 
laatst verkregen ministeriële verklaring van geen bezwaar op de statuten, 
nummer van inschrijving in het handelsregister en plaats van inschrijving.

4.4. Vermelding van de statutaire doelstelling van de beheerder.
4.5. Naam en woonplaats van bestuurders en commissarissen van de 

beheerder. Indien sprake is van een rechtspersoon vermelding van naam 
en woonplaats van de natuurlijke personen die uiteindelijk het beleid van 
deze rechtspersoon bepalen.

4.6. Vermelding van de voornaamste werkzaamheden van de in rubriek 
4.5 genoemde personen buiten de functie(s) die zij bij de beheerder 
vervullen.

4.7. Datum van afsluiting en controle van de rekeningen van de 
beheerder.
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4.8. Samenvatting van de meest recente tekst van de oprichtingsakte, 
alsmede vermelding van de plaats(en) waar deze akte en de verslagen 
van de beheerder ter inzage liggen.

Gegevens over de bewaarder van het fonds voor gemene rekening.
5.1. Naam, rechtsvorm, statutaire zetel en plaats van het hoofdkantoor 

van de bewaarder indien deze laatste afw ijkt van de statutaire zetel.
5.2. Datum van oprichting en duur van de rechtspersoon die de functie 

van bewaarder vervult indien zij niet voor onbepaalde tijd  is aangegaan, 
alsmede datum waarop de statuten laatstelijk zijn gewijzigd.

5.3. Indien de bewaarder een naar Nederlands recht opgerichte 
rechtspersoon betreft vermelding van de datum en het nummer van de 
laatst verkregen ministeriële verklaring van geen bezwaar op de statuten, 
nummer van inschrijving in het handelsregister en plaats van vestiging.

5.4. Vermelding van de statutaire doelstelling van de bewaarder.
5.5. Naam en woonplaats van bestuurders en commissarissen van de 

bewaarder. Indien sprake is van een rechtspersoon vermelding van naam 
en woonplaats van de natuurlijke personen die uiteindelijk het beleid van 
deze rechtspersonen bepalen.

5.6. Vermelding van de voornaamste werkzaamheden van de in rubriek 
5.5 genoemde personen buiten de functie(s) die zij bij de bewaarder 
vervullen.

5.7. Datum van afsluiting en controle van de rekeningen van de 
bewaarder.

5.8. Samenvatting van de meest recente tekst van de oprichtingsakte 
van de bewaarder, alsmede vermelding van de plaats(en) waar deze akte 
en de verslagen van de bewaarder ter inzage liggen.

Rubrieksgewijze toelichting bij bijlage B

Ter zake van het bepaalde in de rubrieken 1.1 t/m  2.4 zij verwezen naar 
de toelichting bij de rubrieken 1.1 en 1.2, 2.1 en 2.4 van de rubrieksgewijze 
toelichting bij bijlage A.

3.2
De samenvatting van de oprichtingsakte van het fonds kan worden 

verstrekt in de vorm van een overdruk van de belangrijkste bepalingen 
van de oprichtingsakte.

3.3
Aangegeven moet worden of de bewijzen van deelgenootschap zijn 

belichaamd in originele stukken, certificaten dan wel of sprake is van 
inschrijvingen in een register van participanten; of de bewijzen van 
deelgenootschap op naam staan of aan toonder luiden met in het laatste 
geval de vermelding van de coupure-omvang; welke de rechten zijn die 
aan de bewijzen van deelgenootschap zijn verbonden alsmede of ter zake 
van de overdraagbaarheid en verhandelbaarheid van de bewijzen beper
kingen bestaan, en zo ja waaruit deze beperkingen bestaan.

3.4
Aangegeven moet worden of de uitgifte van de bewijzen doorlopend of 

periodiek plaatsvindt; de periode waarin inschrijving openstaat; de koers 
van uitgifte en de betaling van de uitgifteprijs en eventuele kosten die in 
rekening worden gebracht; of bij de uitgifte gebruik wordt gemaakt van 
tussenpersonen alsmede of de uitgifte kan worden opgeschort, en zo ja in 
welke gevallen.

3.5
Vermeld moet worden de term ijn waarbinnen terugbetaling uiterlijk kan 

geschieden; de wijze van inlevering van de deelbewijzen; de wijze van 
terugbetaling en de kosten die daarop in mindering worden gebracht 
alsmede of de terugbetaling kan worden opgeschort, en zo ja in welke 
gevallen.
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3.8
Aangegeven moet worden in welke valuta de intrinsieke waarde van het 

fonds wordt berekend; indien de waardebepaling in een andere valuta 
w ordt uitgedrukt dan de Nederlandse gulden w ordt tegen de laatst 
bekende middenkoers van die valuta de intrinsieke waarde eveneens in 
Nederlandse guldens weergegeven. De waardering van de activa en 
passiva van het fonds dient te geschieden tegen algemeen erkende 
bedrijfseconomische waarderingsregels.

3.9
De vermelding van de vergoedingen en onkosten dient een specificatie 

te bevatten van de onderscheiden factoren die de vergoedingen en 
onkosten vormen, zoals managementskosten, administratie- en drukkosten 
e.d., toegerekend aan de beheerder, bewaarder en derde(n).

3.10
De beschrijving dient aan te geven op welke wijze de nettowinst en de 

w instuitkering worden bepaald; o f de w inst kan worden bestemd voor 
herbelegging; of w instuitkering plaatsvindt in contanten o f in bewijzen 
van deelneming.

3.12
Het vergelijkend overzicht dient te worden verstrekt in de vorm van een 

overzichtelijk schema.

3.13
De gegevens dienen inzicht te verschaffen in de belastingplicht van het 

fonds in het kader van de toepasselijke fiscale wetgeving alsmede over de 
daarmee verband houdende status van de w inst van het fonds; indien 
voor de fiscale status van het fonds belastingverdragen tussen Nederland 
en derde landen van belang zijn, in de relatie tussen het fonds en de 
participatiehouder, dient hiervan mededeling te worden gemaakt eveneens 
of in deze verdragen wijzigingen zijn te verwachten.

3.15
Volstaan kan worden met een overdruk van de betreffende passages uit 

de voorwaarden van beheer en bewaring van het fonds.

4.4
Volstaan kan worden met een overdruk van de betreffende bepalingen 

uit de statuten.

4.8
Zie rubriek 3.2.

5.4 en 5.8
Zie rubriek 3.2 en 4.4.

Bijlage C behorende bij a rtike l 14 van het Besluit e ffectenhandel

De voorwaarden van beheer en bewaring als bedoeld in artikel 14, 
eerste lid, het Besluit effectenhandel dienen ten minste te bepalen dat:

1. elk participatie recht geeft op een evenredig aandeel in het gemeen
schappelijk vermogen;

2. in geval participatiebewijzen worden afgegeven, deze bewijzen 
worden ondertekend door de beheerder en bewaarder;

3. de bewaring van de to t het fonds behorende waarden geschiedt ten 
name van het fonds;

4. de to t het fonds behorende effecten worden bewaard bij de bewaarder 
op een zodanige wijze dat met betrekking to t de in bewaring gegeven 
effecten slechts kan worden beschikt door de beheerder en bewaarder te 
zamen;
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5. de bewaarder de tot het depot behorende stukken slechts zal 
afgeven na ontvangst van een door de beheerder getekende verklaring 
waaruit blijkt dat afgifte wordt verlangd in verband met de regelmatige 
uitoefening van de beheersfunctie;

6. de betaalbaarstelling door de beheerder van uitkeringen aan 
houders van participaties in het fonds, de samenstelling van de uitkering 
alsmede de wijze van betaalbaarstelling bekend worden gemaakt hetzij 
per advertentie in een of meer Nederlandse dagbladen die landelijk 
worden verspreid, hetzij aan het adres van iedere houder van een 
participatie;

7. de uitkeringen waarover na betaalbaarstelling niet wordt beschikt 
niet eerder zullen vervallen dan na een termijn van twintig jaar, tenzij de 
wet dwingend een kortere termijn bepaalt;

8. jaarlijks binnen 3 maanden na afloop van het boekjaar de beheerder 
een verslag opmaakt over dat boekjaar bestaande uit een vermogensop- 
stelling, een staat van baten en lasten met een toelichting en een overzicht 
van de saldo-mutaties in de beleggingsportefeuille van het fonds voor 
zover deze mutaties meer bedragen dan 1% van het belegd vermogen van 
het fonds;

9. jaarlijks binnen 3 maanden na afloop van de eerste helft van het 
boekjaar de beheerder een tussentijds verslag opmaakt over de eerste 
helft van dat boekjaar overeenkomstig het onder punt 8 bepaalde;

10. de verslagen als bedoeld in de punten 8 en 9 worden onderzocht 
door een door de beheerder aan te wijzen deskundige als bedoeld in 
artikel 393, eerste lid, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;

11. de deskundige van dit onderzoek verslag uitbrengt aan de beheerder 
en bewaarder van het fonds;

12. per advertentie in een of meer Nederlandse dagbladen die landelijk 
worden verspreid hetzij aan het adres van iedere houder van een participatie 
binnen 8 dagen na vaststelling van de hiervoor bedoelde jaar- en tussen
tijdse verslagen, opgave wordt gedaan van de plaats waar deze verslagen 
alsmede de daarop betrekking hebbende verklaringen van de deskundige 
voor de houders van de participaties verkrijgbaar zijn;

13. wijzigingen in de voorwaarden uitsluitend kunnen worden aange
bracht op voorstel van de beheerder en de bewaarder te zamen met 
medeweten van de vergadering van participatiehouders;

14. van een voorstel tot wijziging van de voorwaarden mededeling 
wordt gedaan in hetzij een advertentie in een of meer Nederlandse 
dagbladen die landelijk worden verspreid hetzij aan het adres van iedere 
houder van een participatie;

15. wijzigingen in de voorwaarden waardoor rechten en zekerheden 
van houders van participaties worden verminderd of lasten aan hen 
worden opgelegd, eerst van kracht worden 3 maanden na wijziging;

16. binnen de in het vorige lid bedoelde periode de houders van de 
participaties in staat worden gesteld hun participaties gratis te royeren;

17. in geval van oproeping van een vergadering van houders van 
participaties, de oproeping geschiedt per advertentie in een of meer 
Nederlandse dagbladen die landelijk worden verspreid hetzij aan het 
adres van iedere houder van een participatie, ten minste veertien dagen 
voor de aanvang van die vergadering;

18. indien de beheerder of de bewaarder te kennen geeft voornemens 
te zijn zijn functie neer te leggen, binnen een termijn van vier weken een 
vergadering van participatiehouders wordt gehouden om in de benoeming 
van een nieuwe beheerder of bewaarder te voorzien;

19. een besluit tot opheffing van het fonds slechts kan worden 
genomen met medeweten van de vergadering van participatiehouders;

20. van het besluit to t opheffing mededeling wordt gedaan hetzij in 
een of meer Nederlandse dagbladen die landelijk worden verspreid hetzij 
aan het adres van iedere houder van een participatie;

21. de beheerder zorg draagt voor de vereffening van het fonds en 
daarvan aan de participatiehouders rekening en verantwoording aflegt 
alvorens tot uitkering aan de participatiehouders over te gaan.
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TTooeellicichhtitinngg  bbiijj  bibijjlalaggee  CC

De voorwaarden van beheer en bewaring welk laatstgenoemde begrip 
niet als fysiek bewaren behoeft te worden opgevat maar ook sub-bewaring 
toelaat onder verantwoordelijkheid van de bewaarder, strekken er toe dat:

a. het beheer en de bewaring van het fonds berusten bij verschillende 
instellingen;

b. ter zake van het fondsvermogen slechts kan worden gehandeld door 
beheerder en bewaarder te zamen;

c. een scheiding bestaat tussen het vermogen van de beheerder en het 
vermogen van de bewaarder;

d. een regelmatige verslaglegging plaatsvindt over het gevoerde 
beheer van het fonds;

e. ter zake van het gevoerde beheer een controle wordt uitgeoefend 
door een onafhankelijke deskundige;

f. de rechten van de participanten in het fonds duidelijk worden 
vastgelegd zowel gedurende de looptijd van het fonds als bij de liquidatie 
van het fonds;

g. bij een aantal besluiten inzake het beheer en de bewaring van het 
fonds de nodige publiciteit in acht wordt genomen.

De bijlage A, B en C behoren bij het Besluit effectenhandel.

De Minister van Financiën,
H. O. C. R. Ruding
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