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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

met aanbevelingen aan de Commissie inzake hedgefondsen en private equity
(2007/2238(INI))

Het Europees Parlement,

– gelet op de Tweede Richtlijn 77/91/EEG van de Raad van 31 januari 1977, strekkende tot 
het coördineren van de waarborgen welke in de lidstaten worden verlangd van de 
vennootschappen in de zin van artikel 58, tweede alinea, van het Verdrag om de belangen 
te beschermen zowel van de deelnemers in deze vennootschappen als van derden met 
betrekking tot de oprichting van de naamloze vennootschap, alsook de instandhouding en 
wijziging van haar kapitaal, zulks teneinde die waarborgen gelijkwaardig te maken1;

– gelet op de Vierde Richtlijn 78/660/EEG van de Raad van 25 juli 1978 betreffende de 
jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen2,

– gelet op de Zevende Richtlijn 83/349/EEG van de Raad van 13 juni 1983 betreffende de 
geconsolideerde jaarrekening3,

– gelet op Richtlijn 86/635/EEG van de Raad van 8 december 1986 betreffende de 
jaarrekening van banken en andere financiële instellingen4,

– gelet op Richtlijn 2001/23/EG van de Raad van 12 maart 2001 inzake de onderlinge 
aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende het behoud van de rechten van de 
werknemers bĳ overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen van 
ondernemingen of vestigingen 5,

– gelet op Richtlijn 2001/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 
2001 met betrekking tot de waarderingsregels voor de jaarrekening en de geconsolideerde
jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen evenals van banken en andere financiële 
instellingen6,

– gelet op Richtlijn 2001/107/EG van het Europees Parlement en 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 prospectussen7 ,

– gelet op Richtlijn 2001/108/EG van het Europees Parlement en de Raad 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 

                                               
1 PB L 026 van 31.1.1977, blz. 1.
2 PB L 222 van 14.8.1978, blz. 11.
3 PB L 193 van 18.7.1983, blz. 1.
4 PB L 372 van 31.12.1986, blz. 1.
5 PB L 82 van 22.3.2001, blz. 16. 
6 PB L 283 van 27.10.2001, blz. 28.
7 PB L 41 van 13.2.2002, blz. 20.
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(icbe's), betreffende beleggingen van icbe's1,

– gelet op Richtlijn 2002/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 september 
2002 betreffende de verkoop op afstand van financiële diensten aan consumenten2,

– gelet op Richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2003 
inzake handel met voorwetenschap en marktmanipulatie (marktmisbruik)3,

– gelet op Richtlijn 2003/41/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 juni 2003 
betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor 
bedrijfspensioenvoorziening 4 (Pensioenfondsrichtlijn),

– gelet op Richtlijn 2003/51/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2003 
betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van bepaalde 
vennootschapsvormen, banken en andere financiële instellingen, en 
verzekeringsondernemingen5,

– 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 toegelaten 6,

– gelet op Richtlijn 2004/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 
betreffende het openbaar overnamebod7,

– gelet op Richtlijn 2004/39/EC van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 
betreffende markten voor financiële instrumenten 8,

– gelet op Richtlijn 2006/73/EG van de Commissie van 10 augustus 2006 tot uitvoering van 
Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de door 
beleggingsondernemingen in acht te nemen organisatorische eisen en voorwaarden voor 
de bedrijfsuitoefening en wat betreft de definitie van begrippen voor de toepassing van 
genoemde richtlijn 9 (de MiFID-uitvoeringsrichtlijn),

– 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 toegelaten
10,

– gelet op Richtlijn 2005/1/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake de instelling 

                                               
1 PB L 41 van 13.2.2002, blz. 35.
2 PB L 271 van 9.10.2002, blz. 16.
3 PB L 96 van 12.4.2003, blz. 16.
4 PB L 235 van 23.9.2003, blz. 10.
5 PB L 178 van 17.7.2003, blz. 16.
6 PB L 345 van 31.12.2003, blz. 64.
7 PB L 142 van 30.4.2004, blz. 12.
8 PB L 145 van 30.4.2004, blz. 1.
9 PB L 241 van 2.9.2006, blz. 26.
10 PB L 390 van 31.12.2004, blz. 38.
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van een nieuwe comitéstructuur voor financiële diensten1,

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

– 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 
kredietinstellingen (herschikking)2,

– gelet op Richtlijn 2006/49/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 
inzake de kapitaaltoereikendheid van beleggingsondernemingen en kredietinstellingen 
(herschikking)3,

– 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 
vennootschappen 4,

– gezien het voorstel van de Commissie voor een Richtlijn van het Europees Parlement en 
de Raad betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het 
herverzekeringsbedrijf (“Solvabiliteit II”) (COM(2008)0119) (voorstel Solvabiliteit II),

– gezien de mededeling van de Commissie “Belemmeringen voor grensoverschrijdende 
investeringen door risicokapitaalfondsen opheffen” (COM (2007)0853),

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 15 januari 2004 over de toekomst van 
hedgefondsen en derivaten5,

– onder verwijzing naar zijn resoluties van 27 april 20066 over vermogensbeheer en van 13 
december 2007 over vermogensbeheer II7,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 11 juli 2007 over het beleid op het gebied van 
financiële diensten (2005-2010) - Witboek 8 (2006/2270(INI)), met name paragraaf 19 
daarvan,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 20 februari 2008 over de geïntegreerde 
richtsnoeren voor groei en werkgelegenheid (Deel: globale richtsnoeren voor het 
economisch beleid van de lidstaten en de Gemeenschap): Lancering van de nieuwe cyclus 
(2008–2010)9,

– gelet op artikel 192, tweede alinea van het EG-Verdrag,
                                               
1 PB L 79 van 24.3.2005, blz. 9.
2 PB L 177 van 30.6.2006, blz. 1.
3 PB L 177 van 30.6.2006, blz. 201.
4 PB L 184 van 14.7.2007, blz. 17.
5 PB C 92 E van 16.4.2004, blz. 407.
6 PB C 296 E van 6.12.2006, blz. 257.
7 Aangenomen teksten, P6_TA(2007)0627.
8 Aangenomen teksten, P6_TA(2007)0338.
9 Aangenomen teksten, P6_TA(2008)0058.
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– gelet op de artikelen 39 en 45 van zijn Reglement,

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

A. overwegende dat de huidige communautaire regelgeving inzake hedgefondsen en private 
equity ontoereikend is,

B. overwegende dat er is voldaan aan de voorwaarde van artikel 39, lid 2 dat er geen voorstel 
in voorbereiding mag zijn,

C. overwegende dat de Commissie niet positief heeft gereageerd op eerdere verzoeken van 
de zijde van het Parlement, waaronder de verzoeken in de voornoemde resoluties van 15 
januari 2004, 27 april 2006, 11 juli 2007 en 13 december 2007,

D overwegende dat hedgefondsen en private equity alternatieve beleggingsvehikels zijn die 
niet alleen een belangrijk en groeiend aandeel hebben in de wereldwijd beheerde activa, 
maar ook een verschijnsel en een activiteit vormen die van significante invloed en van 
toenemend belang zijn op de mondiale financiële markten hebben,

E. overwegende dat verscheidene mondiale, communautaire en nationale instellingen met 
betrekking tot hedgefondsen en private equity reeds geruime tijd voor de huidige 
financiële crisis hun bezorgdheid hebben uitgesproken aangaande de financiële stabiliteit, 
het ontoereikend risicobeheer, de overmatige schulden (kredietspeculatie) en de 
beoordeling van niet-liquide en complexe financiële instrumenten,

F. overwegende dat de ervaring ons heeft geleerd dat hedgefondsen aan kuddevorming doen 
in tijden van tumultueuze markten, en zo tot bezorgdheid leiden wat betreft de financiële 
stabiliteit,

G. overwegende dat de agenda van Lissabon een langetermijninvestering in groei en 
werkgelegenheid vereist,

H. overwegende dat zo’n investering goed functionerende financiële markten in de EU en op 
mondiaal niveau vereist, die een bijdrage leveren aan de reële economie,

I. overwegende dat hedgefondsen en private equity in veel gevallen voor liquiditeit en vraag 
naar innovatieve producten zorgen,

J. overwegende dat financiële stabiliteit ook een verbeterde samenwerking op het gebied van 
toezicht vereist, ook op mondiaal niveau, waarvoor de huidige toezichtpraktijken van de 
EU te gepasten tijde aan een grondige herziening moeten worden onderworpen,

K. overwegende dat een gepaste versterking van de transparantie in de richting van het 
publiek, de beleggers en toezichtsinstanties, met inbegrip van elk toekomstig nieuw 
toezichtsorgaan op EU-niveau, wezenlijk is om zowel zorg te dragen voor goed 
functionerende en stabiele financiële markten als ook voor de bevordering van 
mededinging tussen marktdeelnemers en producten,
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L. overwegende dat de buitensporige schuldenlast die vele activiteiten van hedgefondsen en 
private equity met zich meebrengen, de financiële stabiliteit bedreigt, nadelig is voor de 
verwezenlijking van langetermijninvesteringen, de groei en de werkgelegenheidsagenda 
en bovendien op ongerechtvaardigde wijze bevoordeeld wordt door nationale 
belastingregelingen,

M. overwegende dat de recentelijke toename van private equity-transacties tot een duidelijke 
stijging van het aantal werknemers heeft geleid wier banen uiteindelijk onder het bestuur 
van private equity-fondsen staan, en dat de werkgelegenheidswetgeving van de 
Gemeenschap (met name Richtlijn 2001/23/EG) werd geformuleerd toen deze situatie nog 
niet bestond,

N. overwegende dat de met schulden gefinancierde overnames in het geval van buitensporige 
schuldenlasten de levensvatbaarheid van de overgenomen ondernemingen aantasten,

O. overwegende dat er sprake is van een groot aantal belangenverstrengelingen die ofwel 
voortkomen uit het ondernemingsmodel van private equity of hedgefondsen of uit de 
verbindingen tussen deze vehikels en andere deelnemers aan de financiële markten,

P. overwegende dat er weliswaar geen bewijs voor is dat deze vehikels de actuele financiële 
crisis hebben veroorzaakt, maar dat ze toch betrokken waren bij de handel in niet 
gereguleerde producten en zeer complexe gestructureerde producten, voorts overwegende 
dat deze vehikels vanwege een ontoereikende kapitaaldekking gevoelig waren voor 
turbulenties, waardoor zij de crisis hebben versterkt,

Q. overwegende dat, om het risico van toekomstige financiële crises te kunnen minimaliseren 
en gezien de sterke wisselwerkingen tussen de markten en tussen marktdeelnemers en 
gezien het streefdoel van gelijke mededingingsvoorwaarden in alle lidstaten en voor zowel
gereguleerde als ongereguleerde marktdeelnemers, de EU over de hele linie een 
verbeterde, cohentere en sterker geharmoniseerde regelgeving nodig heeft,

1. verzoekt de Commissie om het Parlement vóór 30 november 2008, op basis van artikel 44, 
artikel 47, lid 2, of artikel 95 van het EG-Verdrag, een wetgevingsvoorstel of 
wetgevingsvoorstellen voor te leggen over hedgefondsen, private equity en andere 
relevante marktdeelnemers, overeenkomstig de onderstaande gedetailleerde 
aanbevelingen;

2. constateert dat deze aanbevelingen in overeenstemming zijn met het 
subsidiariteitsbeginsel en de grondrechten van de burger;

3. is van oordeel dat de financiële gevolgen van het verlangde voorstel of de verlangde
voorstellen gedekt zouden moeten worden door de communautaire 
begrotingstoewijzingen voor i) de oprichting van een communautaire toezichthoudende 
autoriteit, ii) het openbare kredietbeoordelingsbureau (‘credit rating agency’) van de EU,
en iii) het openbare communautair certificeringsorgaan voor gestructureerde producten;

4. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie met de bijgaande gedetailleerde 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:
GEDETAILLEERDE AANBEVELINGEN OVER DE INHOUD

VAN HET VERLANGDE VOORSTEL

1. Aanbeveling 1 over financiële stabiliteit en maatregelen voor beter functionerende 
financiële markten

Het Europees Parlement is van mening dat het goed te keuren wetgevingsbesluit moet 
voorzien in de regulering van:

a) Kapitaalvereisten Beleggingsmaatschappijen, verzekeringsmaatschappijen, 
kredietinstellingen, conventionele fondsen (zoals icbe’s en pensioenfondsen/
ibpv’s) moeten voldoen aan kapitaalvereisten. Welke juridische structuur de 
hedge-fund- en private equity-vehikels, inclusief de commanditaire 
vennootschappen, dan ook mogen hebben, de Commissie dient te waarborgen dat 
op het niveau van de entiteit die de belegging van het desbetreffende fonds of 
fondsen beheert (d.w.z. beheermaatschappijen) gepaste kapitaalvereisten ten 
grondslag worden gelegd die van toepassing zijn op alle fondsen ongeacht hun 
plaats van inschrijving.

b) Het openbare kredietbeoordelingsbureau van de EU De Commissie dient een 
openbaar communautair kredietbeoordelingsbureau (‘credit rating agency’) op te 
richten om in deze sector voor meer mededinging en transparantie te zorgen. De 
Commissie dient in haar herziening van Richtlijn 2006/48/EG tevens een bepaling 
op te nemen volgens welke in alle gevallen waarin een kredietbeoordeling door 
een externe kredietbeoordelingsinstelling (EKBI) nodig is voor de berekening van 
de risicogewogen posten van een kredietinstelling, ook de kredietbeoordeling door 
het openbaar communautair kredietbeoordelingsbureau verplicht moet worden 
gesteld.

c) Liquiditeit De Commissie dient in haar herziening van Richtlijn 2006/48/EG 
risicogewogen kapitaaltoereikendheidsvereisten voor liquiditeitsrisico’s in te 
voeren.

d) Beoordeling De Commissie dient precieze regels ter beoordeling van niet-liquide 
financiële instrumenten voor te stellen ten behoeve van een betere bescherming 
van de beleggers en van de stabiliteit van de financiële markten.

e) Prime brokers De hoogte van de kapitaalvereisten van alle instellingen die prime 
brokerage diensten aanbieden, moet worden afgestemd op de complexiteit en 
ondoorgrondelijkheid van de structuur en aard van de financiële posities waaraan 
zij door hun transacties met hedgefondsen en private equity worden blootgesteld. 
Hiertoe dienen met name de bepalingen van de Richtlijnen 2006/48/EG en 
2006/49/EG te worden gewijzigd.

f) Durfkapitaal De Commissie dient onverwijld de beleidsvoorstellen die zij in haar 
mededeling over “Belemmeringen voor grensoverschrijdende investeringen door 
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risicokapitaalfondsen opheffen” heeft uitgestippeld, ten uitvoer te leggen en 
daarbij ook een wetsvoorstel in te dienen dat erop is gericht een in alle lidstaten 
van de EU geldend geharmoniseerd kader voor durfkapitaal vast te leggen om zo 
voor het MKB een grensoverschrijdende toegang tot zulk kapitaal te waarborgen,
in overeenstemming met de agenda van Lissabon.

g) Communautaire toezichtsautoriteit De Commissie dient een Europese 
toezichtsinstantie in het leven te roepen die over de gehele sector van financiële 
diensten gaat: de kapitaalmarkten, de effectensector, de verzekeringen en de 
bankensector. Verder dient te worden vastgesteld of er twee zulke Europese 
toezichtsinstanties moeten komen: één voor prudentiële regulering en één voor
regulering van de bedrijfsuitoefening (‘conduct of business’ (‘CoB’)).

2. Aanbeveling 2 over maatregelen ten behoeve van transparantie

Het Europees Parlement is van mening dat het goed te keuren wetgevingsbesluit moet 
voorzien in de regulering van:

a) Registrering en toelating van beheermaatschappijen en fondsenbestuurders De 
Commissie moet een communautair kader scheppen voor de registrering en 
toelating van entiteiten die de beleggingen van hedgefondsen of private equity
beheren (d.w.z. beheermaatschappijen). Dit kader dient op basis van het één-
aanspreekpunt-principe te functioneren: zodra zij zijn toegelaten, moeten de 
desbetreffende entiteiten toegang krijgen tot de gehele EU om zaken te doen. Om 
een goed functionerende interne Europese financiële markt te bevorderen, dient de 
Commissie ervoor zorg te dragen dat de beheermaatschappijen het volgende 
openbaar maken:

- de naam en plaats van inschrijving van de door hun beheerde fondsen,

- de identiteit van de bestuurders,

- het inkomsten- en bonusstelsel van het bedrijf,

- de inkomsten van de presidenten, procuratiehouders en ander personeel dat 
verantwoordelijk is voor beleggingen, en

- de betrekkingen met prime brokers.

Deze informatie moet een uniforme opmaak hebben (ook om de uitvoering van
het hieronder genoemde voorstel voor een databank te vergemakkelijken).

b) Kennisgeving (d.w.z. goedkeuring) van en wholesale-beleggingsvehikels Om de 
fondsen te stimuleren om zich onshore in de EU te vestigen, dient de Commissie 
een aparte richtlijn voor te stellen naar het voorbeeld van de momenteel in 
behandeling zijnde EU-wijde regeling voor onderhandse plaatsingen, zodat ze van 
toepassing is op de marketing en distributie van hedgefondsen en private equity-
fondsen binnen de EU. Zo’n regeling zou moeten functioneren volgens het één-
aanspreekpunt-principe: zodra zij zijn goedgekeurd, moet het mogelijk zijn om 
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wholesale-beleggingsvehikels in de gehele EU aan te bieden aan professionele, 
institutionele beleggers. Om een goed functionerende interne Europese financiële 
markt te bevorderen, dient de Commissie ervoor zorg te dragen dat 
beleggingsvehikels het volgende openbaar maken:

- de algemene beleggingsstrategie en onmiddellijke kennisgeving 
wanneer deze in enige vorm wordt gewijzigd,

- openbaarmaking van het hefboomeffect/schulden,

- zowel de totale vergoedingen als ook de verdeling van deze kosten
(met inbegrip van de stock options die aan medewerkers worden 
toegekend),

- de bron en hoogte van de verzamelde fondsen,

- de prestatie in het verleden,

- het stelsel voor risicobeheer en de methodes voor de waardering van 
beleggingsportefeuilles,

- informatie over de beheerder van het fonds, en

- het aandeel van het fonds dat door de beheermaatschappij en haar 
personeel wordt bijgedragen.

Deze informatie moet een uniforme opmaak hebben (ook om de uitvoering van 
het hieronder genoemde voorstel voor een databank te vergemakkelijken).

c) Databank De Commissie dient met behulp van de comités van niveau drie een 
EU-wijde registratie-/toelatingsdatabank op te zetten waarin informatie wordt 
opgeslagen over zowel beheermaatschappijen als ook beleggingsvehikels zoals 
hierboven omschreven. De toezichtsautoriteiten van alle lidstaten moeten 
onbeperkt toegang tot deze databank hebben. De relevante categorieën van de 
databank moeten publiekelijk toegankelijk zijn.

d) Beleggers De Commissie en de toezichtsautoriteiten dienen te waarborgen dat de 
beleggers in deze vehikels niet alleen voldoende maar ook relevante en 
vergelijkbare informatie krijgen (d.w.z. de vereenvoudigde prospectus/fact sheet 
voor icbe’s).

e) Private equity en de bescherming van werknemers De Commissie dient 
wijzigingen van Richtlijn 2001/23/EG voor te stellen om ervoor te zorgen dat
werknemers de bescherming van deze richtlijn, inclusief het recht om 
geïnformeerd en geraadpleegd te worden, ook genieten wanneer het bestuur van 
de onderneming of zaak wordt overgedragen door middel van een private equity-
transactie. 

3. Aanbeveling 3 over maatregelen tegen buitensporige schuldenlast
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Het Europees Parlement is van mening dat het goed te keuren wetgevingsbesluit moet 
voorzien in de regulering van:

a) Beperking van het hefboomeffect voor private equity De Commissie dient
Richtlijn 77/91/EEG inzake kapitaal te wijzigen en regels in te voeren tot 
vaststelling van een gepast maximaal schuldenniveau dat met betrekking tot de 
overgenomen onderneming op enig tijdstip mag bestaan, hierbij rekening houdend 
met de legitieme rechten van belangrijke aandeelhouders (met inbegrip het 
personeel); naast de vaststelling van een dergelijk maximaal schuldenniveau dient 
de Commissie de lidstaten te verzoeken om voor private equity-fondsen fiscale 
consequenties in te voeren in het geval van een buitensporige schuldenlast. Een 
voorbeeld voor dergelijke fiscale consequenties is de afschaffing of vermindering 
van de belastingaftrek van rentebetalingen voor de desbetreffende schuld, in 
overeenstemming met de beste praktijken van de lidstaten.

b) De onttrekking van kapitaal De Commissie dient Richtlijn 77/91/EEG inzake
kapitaal te wijzigen om een minimumkapitaalniveau voor het overgenomen 
bedrijf vast te leggen dat is afgestemd op de langetermijnbelangen van het 
overgenomen bedrijf. De Commissie dient ook onverwijld regelingen voor te 
stellen om de vereisten met betrekking tot de directeurs (d.w.z. van het bestuur en 
de raad van commissarissen) van het overgenomen bedrijf te harmoniseren, om te 
garanderen dat afvloeiing van kapitaal (met inbegrip van alle betaalde 
vergoedingen) op lange termijn in het belang van het overgenomen bedrijf is, ook 
wat betreft zijn groei op lange termijn en zijn behoefte aan onderzoek en 
ontwikkeling. In het bijzonder zouden de communautaire vereisten inzake goed 
ondernemingsbestuur, zoals vastgelegd in de bepalingen van de Richtlijn
1978/660/EEG, kunnen worden gewijzigd om dit doel te bereiken.

c) Beperking van het hefboomeffect voor hedgefondsen De Commissie dient in 
verband met de stabiliteit van het financiële systeem van de EU een bovengrens 
vast te leggen voor de schuld van hedgefondsen.

d) EU-registratie voor gestructureerde producten De Commissie dient een openbaar 
toegankelijk register voor gestructureerde producten in de EU in het leven te
roepen.

4. Aanbeveling 4 over maatregelen inzake belangenverstrengelingen

Het Europees Parlement is van mening dat het goed te keuren wetgevingsbesluit moet 
voorzien in de regulering van:

(a) Investeringsbanken (prime brokers) – hedgefondsen en private equity De 
Commissie dient te onderzoeken of het verhogen van de kapitaalvereisten voor 
prime brokers (Aanbeveling 1) voldoende bescherming biedt tegen de inherente 
belangenverstrengelingen tussen:

- prime brokers en hedgefondsen, waarbij de kredietbesluiten
(kredietverlening) van de eerstgenoemden vaak zijn beïnvloed door het 
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vooruitzicht om van laatstgenoemden vergoedingen (voor verleende 
diensten in verband met de transactie) te kunnen vragen, en tussen

- beleggingsmaatschappijen en private equity, waarbij de kredietbesluiten 
(kredietverlening) van de eerstgenoemden vaak zijn beïnvloed door het 
vooruitzicht om van laatstgenoemden vergoedingen (voor verleende 
diensten in verband met de transactie) te kunnen vragen.

(b) De Commissie dient ook regelingen in te voeren ter waarborging van effectieve 
Chinese muren tussen diensten die beleggingsmaatschappijen aan hun klanten 
aanbieden (zoals prime brokerage) en al hun andere bedrijfsonderdelen (met 
inbegrip van diensten voor vermogensbeheer, handel voor eigen rekening enz.).

- Private equity De Commissie dient regels te formuleren over hoe er moet worden 
omgegaan met belangenconflicten tussen private equity-partners en het bestuur 
van het overgenomen bedrijf (en alle anderen die profijt kunnen trekken van de 
transactie). Deze regels moeten een vereiste bevatten tot openbaarmaking van alle 
vergoedingen of andere beloningen die de directeuren ontvangen (d.w.z. de leden 
van het bestuur en de raad van commissarissen) of de medewerkers van het 
overgenomen bedrijf.

- Kredietbeoordelinginstituten De Commissie dient regels te formuleren over hoe 
men moet omgaan met belangenconflicten die inherent zijn aan de huidige 
bedrijfsmodellen van kredietbeoordelingsinstellingen en voortvloeien uit de 
interactie tussen de deelnemers aan de huidige financiële markten.

- Markttoegang en concentratie: het Directoraat-generaal concurrentie van de 
Europese Commissie dient een onderzoek in te stellen naar de marktconcentratie 
in de volgende sectoren van de sector financiële diensten: hedgefondsen, private 
equity, investeringsbanken ( met nadruk op de prime brokerage diensten) en de 
kredietbeoordelingsinstellingen.
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TOELICHTING

In de laatste jaren – lang voordat de huidige financiële crisis zich in augustus 2007 begon af te 
tekenen – is er sprake geweest van groeiende bezorgdheid over de effecten van 
beleggingsvehikels met een groot hefboomeffect zoals hedgefondsen en private equity-
fondsen. Deze zorgen werden geuit in de lidstaten en door Europese en mondiale financiële 
instellingen. De alternatieve beleggingssector – hedgefondsen en private equity – vormt al 
lang geen “niche” meer, maar een belangrijke deel van de financiële markten. 

De gemakkelijke toegang tot schuldenfinanciering door lage rentepercentages en hoge 
liquiditeit van 2000 tot midden 2007 en het streven van vele institutionele en andere beleggers 
naar hogere opbrengsten, heeft het aandeel van hedgefondsen en private equity aan de
mondiaal beheerde activa aanzienlijk doen stijgen. Niet alleen de verbazingwekkende groei 
van hun vermogen, maar ook de steeds intensiever wordende handelsactiviteiten zorgen 
ervoor dat deze vehikels belangrijke marktdeelnemers zijn. Alhoewel hun gewicht op de 
markten is toegenomen, kan dit niet over de transparantieniveaus worden gezegd.1

Tot juni 2007 – een paar maanden voor het begin van de mondiale financiële crisis – werd in 
verschillende onafhankelijke verslagen van mondiale financiële instellingen en ook op 
verschillende internationale vergaderingen bezorgdheid over systemische risico’s geuit. In 
mei 2007 ried het Forum voor financiële stabiliteit de financiële autoriteiten, de institutionele 
beleggers en bestuurders van hedgefondsen aan nieuwe stappen te ondernemen ter
bescherming tegen mogelijke systemische risico’s in verband met hedgefondsen en andere 
instellingen met grote hefboomeffecten. Eensluidende zorgen werden door de ECB geuit in
verslagen van 2006 en 2007. Ook de Britse Financial Services Authority (FSA) uitte zijn 
bezorgdheid in juni 2007 ten opzichte van het private equity in verbinding met
marktmisbruik, de belangenverstrengelingen alsmede de financiering van met schulden 
gefinancierde overnames en de daarmee veelal gepaard gaande risicoverdeling. 

Het Europees Parlement heeft in een aantal verslagen aanbevelingen aan de Europese 
Commissie over hedgefondsen en private equity gedaan, waaraan echter geen gehoor werd 
gegeven. In zijn resolutie van juli 2007 heeft het Europees Parlement daarom tot uitdrukking 
gebracht dat het “ het betreurt dat dit tot op heden [de verplichting van de Europese 
Commissie om nauwgezette, onafhankelijke en professionele effectbeoordelingen in te 
stellen] niet naar voldoening wordt uitgevoerd”. De Commissie heeft hierop nog niet 
gereageerd. 

Dit verslag moet worden gezien tegen deze specifieke achtergrond. Op het moment is er zelfs
een nog grotere behoefte aan aanpassing van de regelgeving. Aangezien de financiële markten
in toenemende mate globaal geïntegreerd en complex worden, moeten de regelgevende 
instrumenten van Europa worden gemoderniseerd– en Europa moet toezicht en regelgevende 
reacties ontwikkelen die net zo actueel en verfijnd zijn als de financiële markt zelf. Men mag 
niet doen alsof de huidige, voor het verleden ontwikkelde regelgeving van Europa minder

                                               
1 Zie het Working Document on hedge funds and private equity, 17.3.2008.
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modern en innovatief hoeft te zijn als de actoren die het moet reguleren.

Private equity en hedgefondsen

Hedgefondsen en private equity zijn verschillende soorten beleggingsvehikels. Hoewel het in 
beide gevallen om licht gereguleerde pools van particulier kapitaal gaat die beleggen en hun 
bestuurders betalen met een aandeel in de winsten van het fonds, verschillen ze wat betreft 
hun beleggingsstrategie en de producten waarin ze beleggen.

Beleggingsfondsen voor risicokapitaal (private equity-fondsen) worden "private" genoemd 
omdat ze niet beursgenoteerd zijn en hun kapitaal buiten de openbare kapitaalmarkten om van 
beleggers halen. Ze kunnen worden onderverdeeld in fondsen voor durfkapitaal (gebruikt om 
nieuwe bedrijven te financieren), uitbreidingskapitaal (voor de financiering van de groei van 
bestaande bedrijven) en fondsen voor overnames, die gewoonlijk pogen een publieke 
maatschappij in particuliere handen te doen overgaan door een met schulden gefinancierde 
overname. Vandaag de dag vormen de fondsen voor overname meer dan zestig procent van de 
private equity-sector; zij zouden daarom centraal moeten staan bij de dringende nodige
vernieuwing van de regelgeving. 
De openbare autoriteiten hebben onvoldoende informatie over de omvang, de aard en het 
eigenaarschap van de private equity-posities. Nogmaals, de bestaande prudentiële regelgeving 
(zoals de Richtlijn kapitaalvereisten) moet worden herzien, om te bekijken of deze de 
toezichthouders van de EU en ander openbare autoriteiten de nodige instrumenten aan de 
hand doet om zich van hun taak ten opzichte van de financiële stabiliteit en andere 
verantwoordelijkheden te kwijten.

Voor de bedrijven, de werknemers, de pensioensgerechtigden en consumenten die indirect te 
maken hebben met private equity, vooral door met schulden gefinancierde overnames, is het 
onwaarschijnlijk dat de bestaande communautaire wetgeving inzake de bescherming van de 
belegger toereikend is, aangezien de direct geïnvolveerde bemiddelend beleggers (zoals 
pensioenfondsen) van uitzonderingen voor professionele beleggers zal profiteren. We moeten 
onderzoeken hoe ook de kwetsbare groepen kunnen profiteren van de communautaire 
wetgeving inzake de bescherming van de belegger.

Het hefboomeffect bij private equity (vooral met betrekking tot lbo’s) zorgt ervoor dat vele 
bedrijven kwetsbaar worden. Hier zou analoog aan de bestaande regels voor geringe 
kapitaaldekking op fiscaal gebied kunnen worden gehandeld, maar dan op het niveau van de 
EU. Het vullen van ondernemingsbalansen met schulden is een impliciete fiscale subsidiëring
die bedrijven met een slechte financiële gezondheid tot gevolg heeft en tegelijkertijd voor een 
vermindering van de overheidsinkomsten zorgt. Hiervan profiteren dan de schuldverleners in 
plaats van de regeringen, die met de ontbrekende inkomsten mogelijk de tenuitvoerlegging
van de doelen van Lissabon hadden kunnen financieren, zoals beter onderwijs, infrastructuur 
en onderzoek. De overgenomen bedrijven die door met private equity gefinancierde 
overnames in particulier bezit zijn gekomen, kunnen ook te maken krijgen met de onttrekking 
van hun kapitaal (d.w.z. buitensporige dividenden om de private equity-fondsbestuurders te 
belonen; de omzetting van het kapitaal van het overgenomen bedrijf in schuld, door de 
verzilvering van geheime reserves en de verkoop van bedrijfsvermogen). Private equity-
firma’s kunnen vanwege hun juridische structuur (vennootschappen met beperkte 
aansprakelijkheid) het risico op het overgenomen bedrijf overhevelen.
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Hedgefondsen zijn beleggingsvehikels die beleggingsstrategieën, handelstechnieken en 
financiële instrumenten inzetten die grotendeels ongereguleerd blijven. Ze passen zich snel 
aan wijzigingen van de marktvoorwaarden aan en zijn op zoek naar marktonvolkomenheden 
die zo absoluut rendement opleveren dat niet is gekoppeld aan aandelen- en 
effectenbeursopbrengsten. Om dit rendement te maximaliseren (en daarmee ook de verliezen), 
lenen ze of handelen ze in een assortiment van complexe financiële producten, sommige met 
een sterk hefboomeffect (derivaten, opties) en leggen zich toe op dynamische 
handelstechnieken zoals short-selling. Hun beleggingsstrategieën variëren van gebeurtenis-
georiënteerd (zoals fusiebemiddeling, actievoering enz.) tot equity-hefboom (zoals 
marktneutraal, short bias enz.), global macro of relatieve waarde (zoals vast inkomen, 
convertible arbitrage, volatiliteit enz.). Alhoewel al deze transactievormen normaal gesproken 
niet toegankelijk zijn voor andere (gereguleerde) collectieve beleggingsvehikels, maken vele 
andere financiële instellingen van bepaalde hedgefondsen gebruik (zoals de loketten voor 
handel op eigen rekening bij de investeringsbanken).

Ofschoon de transparantie van de sector in de laatste jaren is verbeterd, vooral vanwege de 
toegenomen druk van institutionele beleggers zoals pensioenfondsen of zelfs fondsen van 
hedgefondsen, moet er meer gebeuren voor grotere transparantie (verslaglegging en melding
algemene maatstaven ter waardering, risicobeheer, intern toezicht enz.).

De complexe matrix van communautaire richtlijnen en regelgeving en de verschillende 
regelgevingskaders op nationaal niveau versterken het gebrek aan transparantie en de 
kennelijk hoge vergoedingen.1 Dit vermindert elke commerciële druk om te voldoen aan 
onshore-maatstaven en moedigt zowel tot offshore-registratie aan als ook tot het beleggen in 
offshore- eerder dan in onshore-producten.

Andere relevante marktdeelnemers

Hedgefondsen onderhouden belangrijke handelsbetrekkingen met gereguleerde 
beleggingsinstituten en handelsbanken. De laatstgenoemden handelen als prime brokers (en 
zorgen voor de financiering van transacties) en ook als leveranciers van handels-, verkoop- en 
andere diensten zoals clearing en afwikkeling, bewaarneming en zelfs het aanbieden van 
kantoorruimte aan bestuurders van hedgefondsen. Volgens schattingen hebben hedgefondsen 
de investeringsbanken in 2006 inkomsten van 40 tot 50 miljard USD opgeleverd, wat grof 
geschat op ongeveer 15 tot 20 procent van de totale inkomsten van deze sector neerkomt en 
gelijk staat aan 4 procent van het totale in deze tijd door hedgefondsen beheerde vermogen.2
Er is een gebrek aan transparantie van de totale posities van hedgefondsen doordat zij van de 
diensten van meerdere prime brokers gebruik maken, die in de regel geen kijk op het gehele 
plaatje van het risicoprofiel van het fonds hebben. Dit risicoprofiel is echter van cruciaal 
belang waar het gaat om het berekenen van kapitaalvereisten. De regelgevers en 
toezichtsautoriteiten hebben bovendien hun bezorgdheid geuit over mogelijke 

                                               
1 Zie ook: Naik, Narayan, Fung, William: "Hedge Funds: Transparency and Conflict of Interest", London 
Business School, ECON Study, p. iii, IP/A/ECON/ST/2007-17.
2 Dresdner Kleinwort: "Credit Swiss, Deutsche Bank, UBS: How important are hedge funds for the investment 
banking industry?", Dresdner Kleinwort Equity Research, 6 februari 2007, blz. 8.
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belangenverstrengelingen, aangezien de banken hoge vergoedingen opstrijken in verband met 
adviezen en financieringen van transacties en soms ook zelf meedingen om de aangeboden 
vermogensbestanddelen te kopen. Een andere zorg was dat hedgefondsen getipt zouden 
kunnen worden over aanstaande fusies en ander niet gepubliceerd nieuws dat de aandelenprijs 
zou kunnen beïnvloeden. Een transactie voorafgaand aan de publieke bekendmaking van die 
informatie zou het fonds een voordeel geven; ook al is een dergelijke handelwijze illegaal, 
zou dit voor de autoriteiten moeilijk op te sporen of te bewijzen zijn.1

Gezien het feit dat de hedgefondsen in gestructureerde producten beleggen, mag niet 
onvermeld blijven dat het nodig is om de informatie te verbeteren ten aanzien van
effectisering en van activiteiten op de over-the-counter-markten (OTC-markten).

De huidige financiële turbulentie

De huidige financiële crisis begon aan de onderkant van de hypotheekmarkt in de VS, maar 
breidde zich toen uit naar het gehele financiële systeem vanwege de dwarsverbindingen 
tussen marktdeelnemers (beleggingsvehikels, gestructureerde producten, 
kredietbeoordelingsinstellingen, enz.) De aandelenmarkten hebben overal aanzienlijke 
verliezen geleden en de centrale banken moesten geld in de markt pompen om een 
tegengewicht te geven aan het gebrek aan liquiditeit door de ontstane politiek van 
kredietbeperking. Tot nog toe kent nog niemand de werkelijke omvang van deze crisis.

Een coherente aanpak

De directe oorzaken voor de huidige financiële crisis moeten niet bij hedgefondsen en private 
equity worden gezocht. Maar de crisis heeft de kwetsbaarheid van de activiteiten van 
hedgefondsen en private equity-fondsen zichtbaar gemaakt en ook de sterke onderlinge 
afhankelijkheden tussen deze fondsen en effectiseringsvehikels (‘securitization vehicles’
(‘SPVs’)) en kredietbeoordelingsinstellingen. Daarom kan een nieuwe en betere regelgeving 
niet los worden gezien van de behoefte aan een betere regelgeving voor andere 
marktdeelnemers. De onderlinge afhankelijkheid vraagt om een coherente en consequente 
aanpak van de regelgeving – op basis van gelijke behandeling en ‘neutrale’ regelgeving voor 
alle belangrijke marktdeelnemers. 

Alle beleggers, de consumenten en de financiële markten zelf zullen profiteren van een 
aangepaste en vernieuwde regelgeving. Een dergelijke vernieuwing is bevorderlijk voor de 
financiële stabiliteit, de verwezenlijking van de doelstellingen van Lissabon, het 
concurrentievermogen op lange termijn en de levensvatbaarheid van de bedrijven in de 
geglobaliseerde economie alsmede werkgelegenheid en sociale insluiting. Goed 
functionerende financiële markten zijn afhankelijk van transparantie en vertrouwen in de 
markt. 

Er bestaat behoefte aan een modernisering en verbetering van het bestaande regelgevend en
toezichthoudend kader, aan meer transparantie, aan het oplossen van 
belangenverstrengelingen en aan een versterking van de financiële stabiliteit.

                                               
1 International Herald Tribune, 2 januari 2007.
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