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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Met aanbevelingen voor de Commissie transparantie institutionele beleggers 
(2007/2239(INI))

 Het Europees Parlement,

– gelet op de Vierde Richtlijn van de Raad 78/660/EEG van 25 juli 1978 betreffende de 
jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen1,

– gelet op de Zevende Richtlijn van de Raad 83/349/EEG van 13 juni 1983 betreffende de 
geconsolideerde jaarrekening2,

– gelet op Richtlijn 86/635/EEG van 8 december 1986 betreffende de jaarrekening en de 
geconsolideerde jaarrekening van banken en andere financiële instellingen3,

– gelet op Richtlijn 2001/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 
2001 tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG, 83/349/EEG en 86/635/EEG met 
betrekking tot de waarderingsregels voor de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening 
van bepaalde vennootschapsvormen evenals van banken en andere financiële instellingen4,

– gelet op Richtlijn 2001/107/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 januari 2002 
tot wijziging van Richtlijn 85/611/EEG van de Raad tot coördinatie van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging 
in effecten (icbe's) met het oog op de reglementering van beheermaatschappijen en 
vereenvoudigde prospectussen5,

– gelet op Richtlijn 2001/108/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 21 januari 
2002 tot wijziging van Richtlijn 85/611/EEG van de Raad tot coördinatie van de wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve 
belegging in effecten (icbe's), betreffende beleggingen van icbe's6,

– gelet op Richtlijn 2002/65/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 23 september 
2002 betreffende de verkoop op afstand van financiële diensten aan consumenten7,

– gelet op Richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 28 januari 
2003 betreffende handel met voorwetenschap en marktmanipulatie (marktmisbruik)8,

– gelet op Richtlijn 2003/51/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2003 tot 
wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG, 83/349/EEG, 86/635/EEG en 91/674/EEG van de 
Raad betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van bepaalde 
vennootschapsvormen, banken en andere financiële instellingen, en 

                                               
1 PB L 222 van 14.8.1978, blz. 11.
2 PB L 193 van 18.7.1983, blz. 1.
3 PB L 372 van 31.12.1986, blz. 1.
4 PB L 283 van 27.10.2001, blz. 28.
5 PB L 41 van 13.2.2002, blz. 20.
6 PB L 41 van 13.2.2002, blz. 35.
7 PB L 271 van 9.10.2002, blz. 16.
8 PB L 96 van 12.4.2003, blz. 16.
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verzekeringsondernemingen1,

– gelet op Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 
betreffende het prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het publiek 
worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten2,

– gelet op Richtlijn 2004/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 
betreffende het openbaar overnamebod3,

– gelet op Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 April 2004 
betreffende markten voor financiële instrumenten4,

– gelet op Richtlijn 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 
2004 betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende 
instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten5,

– gelet op Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 
tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de 
financiering van terrorisme6,

– gelet op Richtlijn 2006/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 
betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen7,

– gelet op Richtlijn 2006/49/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006
inzake de kapitaaltoereikendheid van beleggingsondernemingen en kredietinstellingen8,

– gelet op Richtlijn 2007/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007
betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in beursgenoteerde 
vennootschappen9,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 25 september 2003 over het voorstel voor een 
richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende beleggingsdiensten en 
gereglementeerde markten10,

– gelet op artikel 192, tweede alinea, van het EG-Verdrag,

– gelet op de artikelen 39 en 45 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie juridische zaken en het advies van de Commissie
economische en monetaire zaken (A6-0000/2008),

A. overwegende dat erkend wordt dat alternatieve beleggingen zoals hedgefondsen en private 

                                               
1 PB L 178 van 17.7.2003, blz. 16.
2 PB L 345 van 31.12.2003, blz. 64.
3 PB L 142 van 30.4.2004, blz. 12.
4 PB L 145 van 30.4.2004, blz. 1.
5 PB L 390 van 31.12.2004, blz. 38.
6 PB L 309 van 25.11.2005, blz. 15.
7 PB L 177 van 30.6.2006, blz. 1.
8 PB L 177 van 30.6.2006, blz. 201.
9 PB L 184 van 14.7.2007, blz. 17.
10 PB C 77 E van 26.3.2004, blz. 329.
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equity-fondsen vermogensbeheerders nieuwe diversificatievoordelen kunnen bieden, de 
liquiditeit van de markt kunnen vergroten, beleggers betere vooruitzichten op hoog 
rendement kunnen bieden, en de marktefficiëntie kunnen verbeteren, 

B. overwegende dat hedgefondsen en private equity-fondsen die vanuit de EU opereren een 
omgeving nodig hebben die hun innovatieve strategieën respecteert opdat ze internationaal 
concurrerend kunnen blijven, en die de effecten van een mogelijk ongunstige marktdynamiek 
verzacht, 

C. overwegende dat hedgefondsen en private equity-fondsen in sommige lidstaten aan nationale 
regelgeving zijn onderworpen; overwegende dat er door een dergelijke verscheidenheid aan 
nationale regels een risico van versnippering van regelgeving in de interne markt kan 
ontstaan, wat de grensoverschrijdende ontwikkeling van deze handel in Europa zou kunnen 
belemmeren, 

D. overwegende dat richtlijnen de passende rechtsinstrumenten lijken te zijn om de 
verschillende kwesties met betrekking tot hedgefondsen en private equity-fondsen aan te 
pakken; 

E. overwegende dat wordt erkend dat de behoefte aan transparantie een van de belangrijkste 
kwesties is; overwegende dat transparantie verschillende facetten kent, zoals de transparantie 
van hedgefondsen ten opzichte van de bedrijven waarvan ze aandelen kopen of bezitten, 
zowel als ten opzichte van prime brokers, institutionele beleggers zoals pensioenfondsen of 
banken, kleine beleggers, handelspartners, regelgevers en autoriteiten; overwegende dat 
vooral in de relatie tussen een hedgefonds en de bedrijven waarvan het aandelen koopt of 
bezit een gebrek aan transparantie bestaat;

F. overwegende dat de voornaamste reden voor de huidige subprimecrisis (hypotheekcrisis) niet 
is gelegen in een gebrek aan voorschriften voor beleggers, maar in het falen van 
ratingbureaus; overwegende dat ratingbureaus daarom in beginsel aan dezelfde regels 
onderworpen zouden moeten zijn als accountants;

G. overwegende dat Gemeenschapsrecht voorziet in mechanismen als comité- en 
Lamfalussyprocedures die het mogelijk maken door middel van uitvoeringsmaatregelen 
flexibel te reageren op het veranderende ondernemimgsklimaat; overwegende dat dit zal 
verbeteren met het instrument van gedelegeerde handelingen van het nieuwe Verdrag; 

H. overwegende dat zeer veel verschillende ondernemersinitiatieven hun eigen gedragscodes 
hebben ontwikkeld, die als model voor EU-wetgeving kunnen dienen; overwegende dat 
ondernemingen en brancheorganisaties aangemoedigd zouden moeten worden om niet alleen 
EU-wetgeving na te leven, maar ook eigen gedragscodes te ontwikkelen;

I. overwegende dat er behoefte schijnt te zijn aan wetgeving met betrekking tot producten; 

1. verzoekt de Commissie om, afhankelijk van het onderwerp op basis van artikel 44, 47, lid 2 
of 95 van het EG-Verdrag, een wetgevingsvoorstel of –voorstellen aan het Parlement voor te 
leggen, inzake de transparantie van hedgefondsen en private equity-fondsen; verlangt dat een 
dergelijk voorstel/dergelijke voorstellen in het licht van interinstitutionele discussies en 
volgens de uitvoerige aanbevelingen hieronder wordt/worden opgesteld; 

2. bevestigt dat de aanbevelingen het subsidiariteitsbeginsel en de grondrechten van de burger 
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respecteren; 

3. meent dat het gevraagde voorstel/de gevraagde voorstellen geen financiële implicaties 
hebben; 

4. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie, vergezeld van de uitvoerige aanbevelingen, te doen 
toekomen aan de Commissie en de Raad, alsmede aan de parlementen en regeringen van de 
lidstaten. 
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BIJLAGE BIJ DE ONTWERPRESOLUTIE: UITVOERIGE AANBEVELINGEN INZAKE 
DE INHOUD VAN DE GEVRAAGDE VOORSTELLEN 

Het Europees Parlement verzoekt de Commissie een voorstel voor te leggen voor een richtlijn of 
richtlijnen, waarbij een algemene transparantienorm wordt gegarandeerd en de hieronder 
genoemde kwesties met betrekking tot hedgefondsen en private equity-fondsen te benaderen 
vanuit de gedachte dat de richtlijn(en) de EU-lidstaten, waar nodig, voldoende flexibiliteit 
zouden moeten verlenen om de EU-regels in hun bestaande systemen van vennootschapsrecht te 
kunnen omzetten. 

Over hedgefondsen en private equity-fondsen

Het Europees Parlement vraagt de Commissie de passende wetgevingsvoorstellen voor te leggen 
door middel van een herziening van de huidige acquis communautaire met betrekking tot de 
verschillende soorten beleggers en tegenpartijen, en om regels aan te nemen of op te stellen voor 
de duidelijke bekendmaking en tijdige overdracht van relevante en belangrijke informatie, 
teneinde besluitvorming van hoge kwaliteit en transparante communicatie tussen beleggers en 
het bedrijfsmanagement te faciliteren; 

Krachtens de nieuwe wetgeving zouden aandeelhouders verplicht moeten zijn uitgevende 
instellingen in kennis te stellen van het percentage van de stemrechten dat zij ten gevolge van de 
verwerving of overdracht van aandelen bezitten, wanneer dat percentage de drempelwaarde van 
3% bereikt, overschrijdt of onderschrijdt in plaats van 5%, zoals vermeld in Richtlijn
2004/109/EG; ook zouden hedgefondsen en private equity-fondsen krachtens deze wetgeving 
moeten worden verplicht om hun beleggingsbeleid en de daarmee gepaard gaande risico’s 
openbaar te maken en uit te leggen – aan ondernemingen waarvan zij aandelen verwerven of 
bezitten, kleine en institutionele beleggers, prime brokers en toezichthouders; 

Deze voorstellen zouden gebaseerd moeten zijn op een onderzoek van de bestaande EU-
wetgeving, dat wordt uitgevoerd om vast te stellen in hoeverre de huidige transparantieregels 
kunnen worden toegepast op de specifieke situatie van hedgefondsen en private equity-fondsen; 

Met het oog op bovengenoemde wetgevingsvoorstellen zou de Commissie in het bijzonder:

– de mogelijkheid moeten onderzoeken van contractvoorwaarden voor alternatieve 
beleggingen, die voorzien in een ondubbelzinnige risicobeperking, maatregelen die moeten 
worden genomen wanneer drempelwaardes worden overschreden, adequate openbaarmaking 
van informatie, een duidelijke beschrijving van lock-up periodes en expliciete voorwaarden 
voor annulering en beëindiging van het contract;

– de kwestie van het witwassen van geld in verband met hedgefondsen en private equity-
fondsen moeten onderzoeken; 

Specifiek over hedgefondsen

Het Europees Parlement vraagt de Commissie regels op te stellen die de transparantie van 
stembeleid van hedgefondsen vergroten, ervan uitgaande dat de communautaire regels gericht 
zouden moeten zijn op de managers van dergelijke fondsen; in dergelijke regels zou ook een 
systeem voor identificatie van aandeelhouders in de gehele EU kunnen zijn opgenomen;

Met het oog op bovengenoemd(e) wetgevingsvoorstel(len) zou de Commissie in het bijzonder:
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– de mogelijkheid moeten onderzoeken van het verzachten van ongewenste effecten van 
verstrekte effectenleningen;

– moeten onderzoeken of rapportagevereisten ook zouden moeten gelden voor 
samenwerkingsovereenkomsten tussen verschillende aandeelhouders en voor indirecte 
verwervingen van stemrechten via optieregelingen; 

Specifiek over private equity-fondsen

Het Europees Parlement vraagt de Commissie regels op te stellen die private equity-fondsen 
verbieden ondernemingen te ‘plunderen’ (de zogenaamde “asset stripping” (verkoop van 
waardevolle activa)) en op zo’n manier hun financiële macht te misbruiken dat de overgenomen 
onderneming er alleen nadeel van ondervindt, zonder dat er sprake is van enige positieve invloed 
op de toekomst van de onderneming en de situatie van haar werknemers, crediteuren en 
zakenpartners;

Met het oog op bovengenoemd(e) wetgevingsvoorstel(len) zou de Commissie manieren van 
aanpak moeten onderzoeken voor kwesties die ontstaan wanneer banken grote hoeveelheden 
geld aan private equity-fondsen lenen en dan iedere verantwoordelijkheid voor het doel 
waarvoor het geld wordt gebruikt of de herkomst van het geld waarmee de lening wordt 
terugbetaald, ontkennen. 
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TOELICHTING

Het initiatiefverslag van het Europees Parlement over de transparantie van fondsen die 
gebruikmaken van alternatieve beleggingsmethoden, markeert het begin van de debatten op 
wetgevingsgebied over dit onderwerp in de Europese Unie.

Terwijl problemen in verband met hedgefondsen en private equity-fondsen op het hoogste 
politieke niveau, bijvoorbeeld de G8-top, en in de ECOFIN werden besproken, wees de 
Europese Commissie van meet af aan een nadere beschouwing van deze thematiek met 
mogelijke gevolgen voor de regelgeving, af. 

Op 25 februari 2008 organiseerde de Commissie juridische zaken van het Europees Parlement 
een hoorzitting met als titel ‘Transparantie van institutionele beleggers‘. Als conclusie komt 
hieruit naar voren dat belanghebbenden zeker een behoefte waarnemen aan maatregelen ter 
vergroting van de transparantie van alternatieve beleggingsinstrumenten. Zelfs tegenstanders van 
wetgevende maatregelen erkenden het nut van algemene regels, voor zover deze de 
handelingsvrijheid van de financiële ondernemer niet al te zeer beperken. 

De rapporteur meent dat het mogelijk is, zonder negatieve invloed voor de markt en de 
marktontwikkeling, in het algemeen belang, met vennootschapsrechtelijke middelen de 
transparantie te vergroten, met name in de verhouding van hedgefondsen en private equity-
fondsen tot de ondernemingen waarvan zij aandelen bezitten. 

De rapporteur erkent dat ondernemingen en federaties onderzoek naar goed ondernemingsgedrag 
hebben verricht en vrijwillige gedragscodes hebben ontwikkeld. Ze behandelen een aanzienlijk 
deel van de problemen die zich voordoen. Representatief zijn bijvoorbeeld het rapport van de 
Hedge Fund Working Group1 en de gedragscode van de Private Equity and Venture Capital 
Association2. De wetgever kan ze heel goed als model gebruiken, maar waar uitwassen van 
slecht gedrag bestaan, kunnen ze niet de plaats van wetgevende maatregelen innemen. De juiste 
wetgeving kan het werk van díe managers van hedgefondsen en private equity-fondsen 
ondersteunen, die zich al vrijwillig aan de regels voor de goede zakenman houden. 

                                               
1 http://www.hfwg.co.uk; http://www.pellin.co.uk/HFWG/Final-Report.pdf
2 http://www.evca.com
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