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PR_COD_1amCom

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende Europese durfkapitaalfondsen 
(COM(2011)0860 – C7-0490/2011 – 2011/0417(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2011)0860),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0490/2011),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van ...1,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken en de adviezen van 
de Commissie interne markt en consumentenbescherming en de Commissie juridische 
zaken (A7-0000/2012),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

                                               
1 Nog niet in het Publicatieblad verschenen.
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Amendement 1
Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Deze verordening zou uniforme 
voorschriften moeten vaststellen 
betreffende de aard van in aanmerking 
komende durfkapitaalfondsen, en met 
name betreffende de 
portefeuillemaatschappijen waarin de in 
aanmerking komende durfkapitaalfondsen 
mogen beleggen en de 
beleggingsinstrumenten die moeten worden 
gebruikt. Dat is noodzakelijk opdat een 
duidelijke scheidingslijn kan worden 
getrokken tussen een in aanmerking 
komend durfkapitaalfonds en andere 
alternatieve beleggingsfondsen die andere, 
minder gespecialiseerde, 
beleggingsstrategieën hanteren 
(bijvoorbeeld private-equityfondsen).

(7) Deze verordening zou uniforme 
voorschriften moeten vaststellen 
betreffende de aard van in aanmerking 
komende durfkapitaalfondsen, en met 
name betreffende de 
portefeuillemaatschappijen waarin de in 
aanmerking komende durfkapitaalfondsen 
mogen beleggen en de 
beleggingsinstrumenten die moeten worden 
gebruikt. Dat is noodzakelijk opdat een 
duidelijke scheidingslijn kan worden 
getrokken tussen een in aanmerking 
komend durfkapitaalfonds en andere 
alternatieve beleggingsfondsen die andere, 
minder gespecialiseerde, 
beleggingsstrategieën hanteren 
(bijvoorbeeld private-equityfondsen of 
fondsen voor belegging in onroerend 
goed).

Or. en

Amendement 2
Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) In overeenstemming met de doelstelling 
om de instellingen voor collectieve 
belegging die onder deze verordening 
vallen, nauwkeurig te omschrijven en om 
te garanderen dat zij zich toeleggen op het 
verstrekken van kapitaal aan kleine 
ondernemingen die zich in de beginfasen 
van hun bestaan bevinden, mag de 
benaming "Europees durfkapitaalfonds" 
alleen worden gebruikt door fondsen die 

(8) In overeenstemming met de doelstelling 
om de instellingen voor collectieve 
belegging die onder deze verordening 
vallen, nauwkeurig te omschrijven en om 
te garanderen dat zij zich toeleggen op het 
verstrekken van kapitaal aan kleine 
ondernemingen die zich in de beginfasen 
van hun bestaan bevinden, zijn de in 
aanmerking komende 
durfkapitaalfondsen de fondsen die ten 
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ten minste 70 procent van het totaalbedrag 
van hun kapitaalinbrengen en niet-gestort 
toegezegd kapitaal wijden aan 
beleggingen in dergelijke ondernemingen 
welke de vorm aannemen van aandelen-
of quasiaandeleninstrumenten.

minste 70% van het totaalbedrag van hun 
kapitaalinbrengen en niet-gestort toegezegd 
kapitaal beleggen in dergelijke 
ondernemingen.

Or. en

Amendement 3
Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Om durfkapitaalfondsbeheerders een 
zekere flexibiliteit in het beleggings- en 
liquiditeitenbeheer van hun in aanmerking 
komende durfkapitaalfondsen te bieden, 
dient secundaire handel te worden 
toegestaan tot een maximum van niet meer 
dan 30 procent van het totaalbedrag van de 
kapitaalinbrengen en niet-gestorte 
kapitaalinvesteringen. Bij de berekening 
van dit maximum mag geen rekening 
worden gehouden met op korte termijn
aangehouden geldmiddelen en 
kasequivalenten.

(10) Om durfkapitaalfondsbeheerders een 
zekere flexibiliteit in het beleggings- en 
liquiditeitenbeheer van hun in aanmerking 
komende durfkapitaalfondsen te bieden, 
dient de handel, bijvoorbeeld in aandelen 
of deelnemingen in niet in aanmerking 
komende portefeuillemaatschappijen, te 
worden toegestaan tot een maximum van 
niet meer dan 30% van het totaalbedrag 
van de kapitaalinbrengen en niet-gestorte 
kapitaalinvesteringen. Bij de berekening 
van dit maximum mag geen rekening 
worden gehouden met aangehouden 
geldmiddelen en kasequivalenten.

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Om te garanderen dat in aanmerking 
komende durfkapitaalfondsen worden 
aangeboden aan beleggers die over de 
nodige kennis, ervaring en draagkracht 
beschikken om de risico's te nemen die aan 

(14) Om te garanderen dat in aanmerking 
komende durfkapitaalfondsen worden 
aangeboden aan beleggers die over de 
nodige kennis, ervaring en draagkracht 
beschikken om de risico's te nemen die aan 
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deze fondsen verbonden zijn, en om het 
beleggersvertrouwen in in aanmerking 
komende durfkapitaalfondsen in stand te 
houden, moeten bepaalde specifieke 
beschermingsmaatregelen worden 
getroffen. In aanmerking komende 
durfkapitaalfondsen zouden bijgevolg over 
het algemeen alleen mogen worden 
aangeboden aan beleggers die 
professionele cliënten zijn of die kunnen 
worden behandeld als professionele 
cliënten in de zin van Richtlijn 2004/39/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 21 april 2004 betreffende markten voor 
financiële instrumenten, tot wijziging van 
de Richtlijnen 85/611/EEG en 93/6/EEG 
van de Raad en van Richtlijn 2000/12/EG 
van het Europees Parlement en de Raad en 
houdende intrekking van Richtlijn 
93/22/EEG van de Raad.  Deze categorie 
omvat durfkapitaalfondsbeheerders die zelf 
in durfkapitaalfondsen beleggen. Om 
evenwel tot een voldoende brede 
beleggersbasis voor beleggingen in 
durfkapitaalfondsen te komen, is het 
eveneens wenselijk dat bepaalde andere 
beleggers, zoals onder meer vermogende 
particulieren, toegang hebben tot in 
aanmerking komende durfkapitaalfondsen. 
Voor deze andere beleggers moeten er 
evenwel specifieke 
beschermingsmaatregelen worden 
getroffen om te garanderen dat in 
aanmerking komende durfkapitaalfondsen 
alleen worden aangeboden aan beleggers 
die over het geschikte profiel beschikken 
om dergelijke beleggingen te verrichten. 
Deze beschermingsmaatregelen moeten het 
aanbieden van durfkapitaalfondsen via 
periodieke spaarplannen uitsluiten.

deze fondsen verbonden zijn, en om het 
beleggersvertrouwen in in aanmerking 
komende durfkapitaalfondsen in stand te 
houden, moeten bepaalde specifieke 
beschermingsmaatregelen worden 
getroffen. In aanmerking komende 
durfkapitaalfondsen zouden bijgevolg over 
het algemeen alleen mogen worden 
aangeboden aan beleggers die 
professionele cliënten zijn of die kunnen 
worden behandeld als professionele 
cliënten in de zin van Richtlijn 2004/39/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 21 april 2004 betreffende markten voor 
financiële instrumenten, tot wijziging van 
de Richtlijnen 85/611/EEG en 93/6/EEG 
van de Raad en van Richtlijn 2000/12/EG 
van het Europees Parlement en de Raad en 
houdende intrekking van Richtlijn 
93/22/EEG van de Raad.  Deze categorie 
omvat durfkapitaalfondsbeheerders die zelf 
in durfkapitaalfondsen beleggen. Om 
evenwel tot een voldoende brede 
beleggersbasis voor beleggingen in 
durfkapitaalfondsen te komen, is het 
eveneens wenselijk dat bepaalde andere 
beleggers, zoals onder meer vermogende 
particulieren, toegang hebben tot in 
aanmerking komende durfkapitaalfondsen. 
Voor deze andere beleggers moeten er 
evenwel specifieke 
beschermingsmaatregelen worden 
getroffen om te garanderen dat in 
aanmerking komende durfkapitaalfondsen 
alleen worden aangeboden aan beleggers 
die over het geschikte profiel beschikken 
om dergelijke beleggingen te verrichten. 
Deze beschermingsmaatregelen moeten het 
aanbieden van durfkapitaalfondsen via 
periodieke spaarplannen uitsluiten. Voorts 
moeten de bestuursleden van een 
durfkapitaalfondsbeheerder beleggingen 
kunnen doen in het in aanmerking 
komende durfkapitaalfonds dat zij 
beheren.

Or. en
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Amendement 5
Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Aan de Commissie moet de 
bevoegdheid worden toegekend middels 
uitvoeringshandelingen technische 
uitvoeringsnormen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 291 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie en in overeenstemming met 
artikel 15 van Verordening (EU) nr. 
1095/2010 van het Europees Parlement en 
de Raad van 24 november 2010 tot 
oprichting van een Europese 
toezichthoudende autoriteit (Europese 
autoriteit voor effecten en markten), tot 
wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en 
tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van 
de Commissie. De ESMA dient te worden 
belast met de ontwikkeling van de 
ontwerpen van technische 
uitvoeringsnormen tot specificatie van de 
vorm en de methodiek van de 
kennisgevingsprocedure van artikel 15.

(29) Aan de Commissie moet de 
bevoegdheid worden toegekend middels 
uitvoeringshandelingen technische 
uitvoeringsnormen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 291 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie en in overeenstemming met 
artikel 15 van Verordening (EU) nr. 
1095/2010 van het Europees Parlement en 
de Raad van 24 november 2010 tot 
oprichting van een Europese
toezichthoudende autoriteit (Europese 
autoriteit voor effecten en markten), tot 
wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en 
tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van 
de Commissie. De ESMA dient te worden 
belast met de ontwikkeling van de 
ontwerpen van technische 
uitvoeringsnormen tot specificatie van de 
vorm van de in deze verordening bedoelde 
kennisgeving.

Or. en

Amendement 6
Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Met het oog op de specificatie van de 
vereisten van deze verordening moet aan 
de Commissie de bevoegdheid worden 
overgedragen om overeenkomstig artikel 
290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie handelingen 
vast te stellen tot specificatie van de 
methoden die moeten worden gevolgd voor 

(30) Met het oog op de specificatie van de 
vereisten van deze verordening moet aan 
de Commissie de bevoegdheid worden 
overgedragen om overeenkomstig artikel 
290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie handelingen 
vast te stellen tot specificatie van de 
methoden die moeten worden gevolgd voor 
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het berekenen en monitoren van de in deze 
verordening bedoelde drempel en tot 
specificatie van de soorten 
belangenconflicten die 
durfkapitaalfondsbeheerders moeten 
vermijden en van de maatregelen die met 
het oog daarop moeten worden getroffen. 
Het is van bijzonder belang dat de 
Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden tot passende raadpleging 
overgaat, onder meer op 
deskundigenniveau.

het berekenen en monitoren van de in deze 
verordening bedoelde drempel en tot 
specificatie van de soorten 
belangenconflicten die 
durfkapitaalfondsbeheerders moeten 
vermijden en van de maatregelen die met 
het oog daarop moeten worden getroffen. 
Het is van bijzonder belang dat de 
Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden tot passende raadpleging 
overgaat, onder meer op 
deskundigenniveau. Bij de voorbereiding 
en opstelling van de gedelegeerde 
handelingen moet de Commissie ervoor 
zorgen dat de desbetreffende documenten 
tijdig en op gepaste wijze gelijktijdig aan 
het Europees Parlement en de Raad 
worden toegezonden.

Or. en

Amendement 7
Voorstel voor een verordening
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Bij de voorbereiding en opstelling 
van de gedelegeerde handelingen moet de 
Commissie ervoor zorgen dat de 
desbetreffende documenten tijdig en op 
gepaste wijze gelijktijdig aan het Europees 
Parlement en de Raad worden 
toegezonden.

Schrappen

Or. en

Motivering

De tekst van de huidige overweging 31 moet als laatste zin aan overweging 30 worden 
toegevoegd, omdat het om een integrerend bestanddeel gaat van de standaardoverweging 
over gedelegeerde handelingen.
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Amendement 8
Voorstel voor een verordening
Overweging 32 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32 bis) Er moet op worden toegezien dat 
de Commissie een regelmatige 
beoordeling uitvoert van de 
doeltreffendheid van overheidsregelingen 
die ter ondersteuning van de 
durfkapitaalmarkt in de Unie worden 
gehanteerd.

Or. en

Amendement 9
Voorstel voor een verordening
Overweging 32 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32 ter) Om te waarborgen dat de 
staatssteunregels die gelden voor de steun 
van de lidstaten aan Europese 
durfkapitaalfondsen, de innovatie 
daadwerkelijk stimuleren en tegelijk een 
eerlijke mededinging garanderen, is 
nauwe samenwerking tussen de 
commissaris voor Onderzoek, Innovatie 
en Wetenschap en de commissaris voor 
Mededinging van bijzonder belang.

Or. en

Amendement 10
Voorstel voor een verordening
Overweging 32 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32 quater) Erkend moet worden dat het 
investeren van durfkapitaal in groene 
technologie een belangrijke aanjager is 
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van de transformatie van de economie van 
de Unie, gelet op de doelstelling om van 
de Unie de mondiale leider op het gebied 
van energie- en hulpbronnenefficiëntie te 
maken. De Commissie moet daarom 
uiterlijk eind 2012 een verslag indienen, 
waarin zij geschikte juridische 
benaderingen aangeeft om in de 
regelgeving prikkels in te bouwen voor het 
aantrekken van durfkapitaal voor groene 
technologie.

Or. en

Amendement 11
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) "in aanmerking komend 
durfkapitaalfonds": een instelling voor 
collectieve belegging die ten minste 70 
procent van het totaalbedrag van de 
kapitaalinbrengen en het niet-gestort 
toegezegd kapitaal belegt in activa die in
aanmerking komende beleggingen zijn;

(a) "in aanmerking komend 
durfkapitaalfonds": een instelling voor 
collectieve belegging met een closed-end-
structuur die ten minste 70% van het 
totaalbedrag van de kapitaalinbrengen en 
het niet-gestort toegezegd kapitaal belegt in 
activa die in aanmerking komende 
beleggingen zijn, en waarvan het 
hoofdkantoor is gevestigd op het 
grondgebied van een lidstaat;

Or. en

Motivering

Europese durfkapitaalfondsen moeten van het closed-end-type zijn om te waarborgen dat de 
aandelen tot de liquidatiedatum niet kunnen worden omgezet in contanten of effecten. Ook 
moeten zij in de Unie gevestigd zijn om zo te voorkomen dat fondsen met een EU-beheerder in 
belastingparadijzen worden opgezet om belasting te ontwijken of te profiteren van 
regelgevingsarbitrage.

Amendement 12
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – letter c 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) "in aanmerking komende beleggingen": 
aandelen- of quasiaandeleninstrumenten 
die:

(c) “in aanmerking komende beleggingen”: 
een van de onderstaande instrumenten:

i) aandelen- of quasiaandeleninstrumenten 
die:

i) uitgegeven worden door een in 
aanmerking komende 
portefeuillemaatschappij en die 
rechtstreeks door het in aanmerking 
komende durfkapitaalfonds bij de in 
aanmerking komende 
portefeuillemaatschappij worden 
verworven; of

– uitgegeven worden door een in 
aanmerking komende 
portefeuillemaatschappij en die 
rechtstreeks door het in aanmerking 
komende durfkapitaalfonds bij de in 
aanmerking komende 
portefeuillemaatschappij worden 
verworven; 

(ii) uitgegeven worden door een in 
aanmerking komende 
portefeuillemaatschappij in ruil voor 
gewone aandelen die door de in 
aanmerking komende 
portefeuillemaatschappij worden 
uitgegeven; of

– uitgegeven worden door een in 
aanmerking komende 
portefeuillemaatschappij in ruil voor 
gewone aandelen die door de in 
aanmerking komende 
portefeuillemaatschappij worden 
uitgegeven; of

(iii) uitgegeven worden door een 
onderneming waarvan de in aanmerking 
komende portefeuillemaatschappij een 
dochteronderneming is waarin de 
betrokken onderneming een 
meerderheidsbelang heeft, en die het in 
aanmerking komende durfkapitaalfonds 
heeft verworven in ruil voor een 
aandeleninstrument dat door de in 
aanmerking komende 
portefeuillemaatschappij is uitgegeven;

– uitgegeven worden door een 
onderneming waarvan de in aanmerking 
komende portefeuillemaatschappij een 
dochteronderneming is waarin de 
betrokken onderneming een 
meerderheidsbelang heeft, en die het in 
aanmerking komende durfkapitaalfonds 
heeft verworven in ruil voor een 
aandeleninstrument dat door de in 
aanmerking komende 
portefeuillemaatschappij is uitgegeven; of
ii) deelnemingsrechten of aandelen van 
een of meer andere in aanmerking 
komende durfkapitaalfondsen;

Or. en

Motivering

De Europese durfkapitaalfondsen moeten meer mogelijkheden krijgen om geld aan te trekken 
door onder "in aanmerking komende beleggingen" niet alleen aandelen- of 
quasiaandeleninstrumenten te laten vallen, maar ook aandelen of deelnemingsrechten in 
andere EDKF's. Daarmee wordt het toenemende belang van ondernemingsbeleggingen in 
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andere EDKF's erkend.

Amendement 13
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) "in aanmerking komende 
portefeuillemaatschappij": een 
onderneming die op het ogenblik dat het in 
aanmerking komende durfkapitaalfonds 
daarin belegt, niet is genoteerd op een 
gereglementeerde markt als omschreven in 
artikel 4, lid 1, punt 14), van Richtlijn 
2004/39/EG, waarin minder dan 250 
personen werkzaam zijn en waarvan de 
jaaromzet 50 miljoen EUR of het jaarlijkse 
balanstotaal 43 miljoen EUR niet 
overschrijdt, en die zelf geen instelling 
voor collectieve belegging is;

(d) "in aanmerking komende 
portefeuillemaatschappij": een 
onderneming:

i) die op het ogenblik dat het in 
aanmerking komende durfkapitaalfonds 
daarin belegt, niet is genoteerd op een 
gereglementeerde markt in de zin van
artikel 4, lid 1, punt 14), van Richtlijn 
2004/39/EG,

ii) die minder dan vijf jaar bestaat,
iii) waarin minder dan 250 personen 
werkzaam zijn,
iv) waarvan de jaaromzet 50 miljoen EUR 
of het jaarlijkse balanstotaal 43 miljoen 
EUR niet overschrijdt,

v) die zelf geen instelling voor collectieve 
belegging is,

vi) die geen aanbieder van financiële 
producten of diensten is, tenzij het gaat 
om een Europees durfkapitaalfonds of 
een aanbieder van financiële technologie,
vii) die niet gevestigd is in een derde land 
dat geen of nominale belastingen heft, 
gekenmerkt wordt door een gebrek aan 
daadwerkelijke informatie-uitwisseling 
met buitenlandse belastingautoriteiten of 
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een gebrek aan transparantie van de 
wettelijke, justitiële of bestuursrechtelijke 
bepalingen, geen verplichting inzake een 
substantiële lokale aanwezigheid kent of 
zichzelf aanprijst als offshore financieel 
centrum;

Or. en

Motivering

Er moet voor worden gezorgd dat in aanmerking komende portefeuillemaatschappijen minder 
dan vijf jaar oud zijn om de kans op misbruik van het durfkapitaalpaspoort te verkleinen, 
bijvoorbeeld voor financiering van meer ontwikkelde en snel groeiende bedrijven. Verder 
mogen aanbieders van financiële producten of diensten niet worden aangemerkt als "in 
aanmerking komende portefeuillemaatschappijen" in de zin van deze verordening. Ten slotte 
moet deze verordening voorkomen dat Europese durfkapitaalfondsen beleggen in 
ondernemingen die zich in belastingparadijzen bevinden, om zo belastingbetaling te 
vermijden of wettelijke verplichtingen te omzeilen.

Amendement 14
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De ESMA ontwikkelt ontwerpen van 
technische reguleringsnormen waarin de 
in lid 1, punt (d), onder vi), vermelde 
begrippen "aanbieder van financiële 
producten of diensten" en "aanbieder van 
financiële technologie" worden 
gespecificeerd.
De ESMA legt die ontwerpen van 
technische reguleringsnormen uiterlijk op 
…* voor aan de Commissie.
Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
overgedragen de in de eerste alinea 
bedoelde technische reguleringsnormen 
vast te stellen overeenkomstig de 
artikelen 10 tot en met 14 van 
Verordening (EU) nr. 1095/2010.
___________________
*PB datum invoegen: zes maanden na de 
datum van inwerkingtreding van deze 
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verordening.

Or. en

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De durfkapitaalfondsbeheerder zorgt 
ervoor dat wanneer hij andere activa dan in 
aanmerking komende beleggingen 
verwerft, niet meer dan 30 procent van het 
totaalbedrag van de kapitaalinbrengen en 
het niet-gestort toegezegd kapitaal van het 
fonds wordt gebruikt voor het verwerven 
van andere activa dan in aanmerking 
komende beleggingen; bij de berekening 
van dit maximum wordt geen rekening 
gehouden met op korte termijn
aangehouden geldmiddelen en 
kasequivalenten.

1. De durfkapitaalfondsbeheerder zorgt 
ervoor dat wanneer hij andere activa dan in 
aanmerking komende beleggingen 
verwerft, niet meer dan 30% van het 
totaalbedrag van de kapitaalinbrengen en 
het niet-gestort toegezegd kapitaal van het 
fonds wordt gebruikt voor het verwerven 
van andere activa dan in aanmerking 
komende beleggingen. Bij de berekening 
van dit maximum wordt geen rekening 
gehouden met aangehouden geldmiddelen 
en kasequivalenten.

Or. en

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Lid 1 is niet van toepassing op de 
beleggingen van bestuursleden van een 
durfkapitaalfondsbeheerder wanneer deze 
gedaan worden in het in aanmerking 
komende durfkapitaalfonds dat zij 
beheren.

Or. en
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Amendement 17
Voorstel voor een verordening
Artikel 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 bis
Bescherming van werknemersrechten

Durfkapitaalfondsbeheerders erkennen de 
rechten en plichten zoals vermeld in de 
arbeidsovereenkomsten van de 
werknemers van de ondernemingen 
waarin zij een meerderheidsbelang 
hebben, overeenkomstig 
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 
vestigingen1.
_____________
1 PB L 82 van 22.3.2001, blz. 16.

Or. en

Motivering

De voorgestelde verordening moet de garantie bieden dat de rechten van de werknemers van 
ondernemingen waarover een beheerder van een Europees durfkapitaalfonds rechtstreekse 
zeggenschap heeft, overeenkomstig Richtlijn 2001/23/EG van de Raad gewaarborgd worden.

Amendement 18
Voorstel voor een verordening
Artikel 9 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 ter
Informatieverstrekking in geval van 

verwerving van zeggenschap
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Artikel 28 van Richtlijn 2011/61/EU is 
van toepassing op beheerders van 
Europese durfkapitaalfondsen.

Or. en

Amendement 19
Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea's 1 bis en 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De gehanteerde waarderingsprocedures 
waarborgen dat ten minste één maal per 
jaar de activa worden gewaardeerd en de 
waarde van de activa wordt berekend. Een 
waardering vindt plaats telkens wanneer 
zich een significante toename of daling 
van het kapitaal van het in aanmerking 
komende durfkapitaalfonds voordoet.
Aan de Commissie wordt overeenkomstig 
artikel 23 de bevoegdheid toegekend 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
ter verduidelijking van de 
waarderingsprocedures die gebruikt 
moeten worden om een correcte 
waardering van de activa van de Europese 
durfkapitaalfondsen te waarborgen.

Or. en

Amendement 20
Voorstel voor een verordening
Artikel 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 10 bis
Bewaarder

1. De beheerder zorgt ervoor dat voor elk 
door hem beheerd Europees 
durfkapitaalfonds overeenkomstig artikel 
21 van Richtlijn 2011/61/EU één 
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individuele bewaarder wordt benoemd. Op 
de bewaarder zijn de bepalingen van 
artikel 21 van Richtlijn 2011/61/EU van 
toepassing.
2. Om een consequente toepassing van dit 
artikel te garanderen, stelt de ESMA 
ontwerpen van technische 
reguleringsnormen op om de functie van 
de bewaarder van een Europees 
durfkapitaalfonds te specificeren.
De ESMA legt die ontwerpen van 
technische reguleringsnormen uiterlijk op 
…* voor aan de Commissie.
Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
overgedragen de in de eerste alinea 
bedoelde technische reguleringsnormen 
vast te stellen overeenkomstig de 
artikelen 10 tot en met 14 van 
Verordening (EU) nr. 1095/2010.
_________________
*PB datum invoegen: zes maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening.

Or. en

Motivering

De benoeming van een bewaarder, die verantwoordelijk is voor de veilige bewaring van de 
activa, het bewaken van de kasstroom en de uitvoering van toezichthoudende taken, is een 
centraal onderdeel van de regeling ter bescherming van beleggers. De ICBE-richtlijn bepaalt 
dat voor instellingen voor collectieve belegging een bewaarder wordt benoemd. Dit beginsel 
is ook in de ABIB-richtlijn opgenomen. Om de continuïteit van het communautaire kader te 
verzekeren, moet ook voor de EDKF's een bewaarder worden benoemd.

Amendement 21
Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) het bedrag aan eigen vermogen 
waarover beschikt, en een gedetailleerde 
de durfkapitaalfondsbeheerder verklaring 
waaruit blijkt waarom de 
durfkapitaalfondsbeheerder dat eigen 
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vermogen voldoende acht om de personele 
en technische middelen aan te houden die 
nodig zijn voor een behoorlijk beheer van 
zijn in aanmerking komende 
durfkapitaalfondsen;

Or. en

Amendement 22
Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een beschrijving van de 
beleggingsstrategie en –doelstellingen van 
het in aanmerking komende 
durfkapitaalfonds, met inbegrip van een 
beschrijving van de soorten in aanmerking 
komende portefeuillemaatschappijen en 
andere activa waarin het in aanmerking 
komende durfkapitaalfonds kan beleggen, 
de technieken die het kan hanteren en alle 
toepasselijke beleggingsbeperkingen;

(b) een beschrijving van de 
beleggingsstrategie en –doelstellingen van 
het in aanmerking komende 
durfkapitaalfonds, met inbegrip van een 
beschrijving van de soorten in aanmerking 
komende portefeuillemaatschappijen en 
niet in aanmerking komende beleggingen 
die het in aanmerking komende 
durfkapitaalfonds kan doen, de technieken 
die het kan hanteren en alle toepasselijke 
beleggingsbeperkingen;

Or. en

Amendement 23
Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) een beschrijving van de wijze waarop 
de vergoeding van de 
durfkapitaalfondsbeheerder wordt 
berekend;

(e) een beschrijving van de wijze waarop 
de vergoeding van de bestuursleden van 
het durfkapitaalfonds wordt berekend;

Or. en
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Amendement 24
Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het bepaalde onder (b) is mutatis 
mutandis van toepassing op in 
aanmerking komende 
durfkapitaalfondsen die in andere in 
aanmerking komende 
durfkapitaalfondsen beleggen.

Or. en

Amendement 25
Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De durfkapitaalfondsbeheerders 
verstrekken de ESMA de in lid 1 bedoelde 
informatie in gestandaardiseerde vorm. 
De ESMA stelt ontwerpen van technische 
uitvoeringsnormen op waarin die 
gestandaardiseerde vorm wordt 
gespecificeerd.
De ESMA legt die ontwerpen van 
technische uitvoeringsnormen uiterlijk op 
…* voor aan de Commissie.
Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
toegekend de in de eerste alinea bedoelde 
technische uitvoeringsnormen vast te 
stellen overeenkomstig artikel 15 van 
Verordening (EU) nr. 1095/2010.
___________
*PB datum invoegen: zes maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening.

Or. en
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Amendement 26
Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De ESMA legt die ontwerpen van 
technische uitvoeringsnormen uiterlijk op 
[datum invoegen] voor aan de Commissie.

4. De ESMA legt die ontwerpen van 
technische uitvoeringsnormen uiterlijk op 
…* voor aan de Commissie.

___________
*PB datum invoegen: zes maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening.

Or. en

Amendement 27
Voorstel voor een verordening
Artikel 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ESMA houdt een via internet 
publiekelijk toegankelijke centrale 
databank bij met alle 
durfkapitaalfondsbeheerders die 
overeenkomstig deze verordening in de 
Unie zijn geregistreerd.

De ESMA houdt een via internet 
publiekelijk toegankelijke centrale 
databank bij met alle 
durfkapitaalfondsbeheerders die 
overeenkomstig deze verordening in de 
Unie zijn geregistreerd. De centrale 
databank bevat alle op grond van artikel 
12, lid 1, vereiste informatie.

Or. en

Amendement 28
Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteiten en de ESMA
werken met elkaar samen wanneer dat 
nodig is voor de vervulling van hun 
respectieve taken uit hoofde van deze 
verordening.

1. De bevoegde autoriteiten werken voor 
de toepassing van deze verordening met
de ESMA samen overeenkomstig 
Verordening (EU) nr. 1095/2010.
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Or. en

Amendement 29
Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Zij wisselen alle informatie en 
documentatie uit die nodig zijn om 
schendingen van deze verordening op te 
sporen en te verhelpen.

2. De bevoegde autoriteiten verstrekken de 
ESMA onverwijld alle informatie die zij 
nodig heeft voor de uitoefening van haar 
taken overeenkomstig Verordening (EU) 
nr. 1095/2010. In het bijzonder wisselen 
de ESMA en de bevoegde autoriteiten alle 
informatie en documentatie uit die nodig 
zijn om schendingen van deze verordening 
op te sporen en te verhelpen.

Or. en

Amendement 30
Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een overeenkomstig artikel 2, lid 3, en 
artikel 8, lid 5, vastgestelde gedelegeerde 
handeling treedt alleen in werking indien 
het Europees Parlement of de Raad binnen 
een termijn van twee maanden na de 
kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad daartegen 
geen bezwaar heeft gemaakt, of indien 
zowel het Europees Parlement als de Raad 
voor het verstrijken van de termijn van 
twee maanden de Commissie hebben 
medegedeeld dat zij daartegen geen 
bezwaar zullen maken. Die termijn wordt 
op initiatief van het Europees Parlement of 
de Raad met twee maanden verlengd.

5. Een overeenkomstig artikel 2, lid 3, en 
artikel 8, lid 5, vastgestelde gedelegeerde 
handeling treedt alleen in werking indien 
het Europees Parlement of de Raad binnen 
een termijn van drie maanden na de 
kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad daartegen 
geen bezwaar heeft gemaakt, of indien 
zowel het Europees Parlement als de Raad 
voor het verstrijken van de termijn van drie
maanden de Commissie hebben 
medegedeeld dat zij daartegen geen 
bezwaar zullen maken. Die termijn wordt 
op initiatief van het Europees Parlement of 
de Raad met drie maanden verlengd.

Or. en
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Motivering

ECON hanteert over het algemeen een termijn van 3 + 3 maanden voor bezwaren tegen 
gedelegeerde handelingen.

Amendement 31
Voorstel voor een verordening
Artikel 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 23 bis
Personeel en middelen van de ESMA

Uiterlijk op …* maakt de ESMA een 
raming op van de personele en andere 
behoeften die voortvloeien uit de 
vervulling van haar taken en 
bevoegdheden overeenkomstig deze 
verordening en brengt zij daarover verslag 
uit aan het Europees Parlement, de Raad 
en de Commissie.
___________
*PB datum invoegen: 12 maanden na de 
datum van inwerkingtreding van deze 
verordening.

Or. en

Amendement 32
Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) het effect van deze verordening op 
de durfkapitaalmarkt en de bijdrage die 
zij heeft geleverd aan het industrieel 
leiderschap van de Unie en de 
maatschappelijke uitdagingen, zoals 
beschreven in bijlage I, deel II 
respectievelijk deel III, van Verordening 
(EU) nr. …/… van het Europees 
Parlement en de Raad van … tot 
vaststelling van Horizon 2020 – het 
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kaderprogramma voor onderzoek en 
innovatie (2014-2020);

Or. en

Amendement 33
Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1 – letter b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b ter) de doeltreffendheid, evenredigheid 
en toepassing van de administratieve 
maatregelen en sancties die de lidstaten 
overeenkomstig deze verordening hebben 
getroffen;

Or. en

Amendement 34
Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1 – letter b quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b quater) De geografische en sectoriële 
spreiding van de beleggingen die 
Europese durfkapitaalfondsen hebben 
gedaan.

Or. en
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TOELICHTING

Huidige context

Innovatie in het bedrijfsleven schept niet alleen waarde en banen, maar is ook essentieel voor 
het sociale en ecologische transformatieproces van de samenleving. De EU kampt echter met 
een aanhoudend tekort op dit gebied. Dat komt vooral doordat er in de EU momenteel te 
weinig innovatieve kleine en middelgrote ondernemingen (ikmo's) zijn.
Het blijft namelijk moeilijk voor Europese ikmo's om de nodige financiering te vinden voor 
het opstarten en verder uitbreiden van hun activiteiten. Met name banken zijn vaak huiverig 
om innovatieve beginnende kmo's te financieren, omdat zij diverse nadelen in zich verenigen, 
zoals een hoog risicoprofiel, kleinschaligheid, niet-beproefde bedrijfsmodellen en een laag 
rendement.

Er is daarom behoefte aan alternatieve financieringsbronnen voor ikmo's. Hier kunnen 
durfkapitaalfondsen een cruciale rol spelen door het gat bij de investeringen in innovatie te 
dichten. Deze fondsen verstrekken aandelen- of quasiaandelenkapitaal aan starters en kleine 
bedrijven waaraan groeikansen op de lange termijn worden toegeschreven; normaliter worden 
hiermee hun eerste schreden op de markt gefinancierd. Anders dan private-equityfondsen (die 
zich voornamelijk op overnames toeleggen) doen durfkapitaalfondsen, naast de ondernemers, 
langlopende beleggingen in bedrijven.

Empirisch is echter vastgesteld dat de markt voor durfkapitaal in de EU in vergelijking met 
die in de VS nog grotendeels onderontwikkeld is. Durfkapitaalfondsen in continentaal Europa 
zijn aanzienlijk kleiner dan Amerikaanse fondsen en investeren in minder bedrijven, waarbij 
het bedrag per bedrijf ook lager is.  Verder zijn Amerikaanse durfkapitaalfondsen bereid om 
in zeer jonge bedrijven te investeren, terwijl hun Europese tegenhangers zich meestal op 
latere stadia richten, wat weliswaar veiliger is, maar minder ruimte biedt voor spectaculaire 
ontwikkelingen.

De versnippering van de durfkapitaalmarkt in de EU is zeker een van de hoofdoorzaken van 
de zwakke resultaten in Europa. De sector heeft nog geen kritieke massa bereikt, omdat er in 
diverse lidstaten moet worden geopereerd met uiteenlopende wet- en regelgeving, hetgeen 
grensoverschrijdende investeringen bemoeilijkt.
Uw rapporteur is daarom van mening dat met het tot stand brengen van een geïntegreerde 
durfkapitaalmarkt zonder belemmeringen in Europa de resultaten hier definitief zouden 
kunnen worden verbeterd en daarmee de ontwikkeling van jonge, sterk innovatief ingestelde 
Europese bedrijven kan worden gestimuleerd.

Inhoud van het voorstel

De rapporteur juicht het voorstel voor een verordening betreffende Europese 
durfkapitaalfondsen toe, omdat het uniforme regels bevat voor het op markt aanbieden van 
dergelijke fondsen.
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Door een betrouwbare, veilige en wettelijk stabiele verkoopomgeving te creëren, zal het 
nieuwe kader de Europese durfkapitaalfondsen in staat stellen kapitaal bijeen te brengen en 
onbelemmerd in de EU te investeren.

Meer in het bijzonder voorziet het voorstel in het volgende:

– invoering van een duidelijk definitie van "Europees durfkapitaalfonds" met de 
volgende essentiële vereisten: i) het fonds belegt ten minste 70% van de totale kapitaalinbreng 
in kmo's; ii) het totale beheerde vermogen is niet groter dan 500 miljoen EUR; iii) het fonds 
verschaft de kmo's aandelen- of quasiaandelenkapitaal ("vers kapitaal"); en iv) het fonds 
maakt geen gebruik van hefbomen (d.w.z. belegt niet meer kapitaal dan door de investeerders 
is ingelegd, en heeft dus geen schulden). Kortetermijnleningen mogen alleen worden 
toegestaan om het fonds in staat te stellen buitengewone liquiditeitsbehoeften te dekken;

– vaststelling van uniforme voorschriften betreffende de categorieën van beleggers die 
als geschikt worden beschouwd om in "Europese durfkapitaalfondsen" te beleggen. De in 
aanmerking komende fondsen mogen alleen worden aangeboden aan beleggers die erkend 
zijn als professionele beleggers in de zin van Richtlijn 2004/39/EG en bepaalde andere 
traditionele beleggers in durfkapitaal (zoals vermogende particulieren of "business angels");

– uniforme registratievereisten voor alle beheerders van de in aanmerking komende 
durfkapitaalfondsen en invoering van een EU-paspoort, dat toegang biedt tot de in 
aanmerking komende beleggers uit de hele EU en zal bijdragen tot de totstandkoming van een 
gelijk speelveld voor alle deelnemers op de durfkapitaalmarkt;  

– invoering van minimumvereisten voor transparantie, organisatie en bedrijfsvoering die 
door de beheerder in acht moeten worden genomen.

Standpunt van de rapporteur

De rapporteur steunt weliswaar de centrale onderdelen van het voorstel inzake durfkapitaal, 
maar dient toch enkele amendementen op het verordeningsvoorstel in.

Een eerste reeks amendementen betreft de definitie van "in aanmerking komend 
durfkapitaalfonds" (artikel 3, punt (a)). Naar de mening van de rapporteur moeten 
durfkapitaalfondsen van het closed-end-type zijn om te waarborgen dat de aandelen tot de 
liquidatiedatum niet kunnen worden omgezet in contanten of effecten. Een dergelijke 
bepaling zou de Europese durfkapitaalfondsen (EDKF's) beschermen tegen een plotseling 
storm van aflossingen door de beleggers in die fondsen. Verder vindt de rapporteur dat 
Europese durfkapitaalfondsen in de Unie gevestigd moeten zijn om zo te voorkomen dat 
fondsen met een EU-beheerder in belastingparadijzen worden opgezet om belasting te 
ontwijken of te profiteren van regelgevingsarbitrage.

De rapporteur wil de EDKF's meer mogelijkheden geven om geld aan te trekken door onder 
"in aanmerking komende beleggingen" niet alleen aandelen- of quasiaandeleninstrumenten te 
laten vallen, maar ook aandelen of deelnemingsrechten in andere EDKF's (artikel 3, punt (c)). 
Daarmee wil de rapporteur ook tegemoetkomen aan het toenemende belang van 
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ondernemingsbeleggingen in andere EDKF's.

De rapporteur dient tevens een aantal amendementen in op de definitie van "in aanmerking 
komende portefeuillemaatschappij" (artikel 3, punt (d), van de EDKF-verordening). Ten 
eerste wordt voorgesteld om aanbieders van financiële producten of diensten, met 
uitzondering van Europese durfkapitaalfondsen en aanbieders van financiële technologie, uit 
te sluiten van de definitie van "in aanmerking komende portefeuillemaatschappij". Verder 
stelt de rapporteur voor te verbieden dat een "in aanmerking komende 
portefeuillemaatschappij" gevestigd is in een belastingparadijs of een rechtsgebied met een 
bankgeheim, ten einde de mogelijkheden tot belastingontduiking te beperken. Een derde 
amendement moet ervoor zorgen dat in aanmerking komende portefeuillemaatschappijen 
minder dan vijf jaar oud zijn om de kans op misbruik van het durfkapitaalpaspoort te 
verkleinen, bijvoorbeeld voor financiering van meer ontwikkelde en snel groeiende bedrijven.

De rapporteur wijst erop dat de voorgestelde verordening tevens de garantie moet bieden dat 
de rechten van de werknemers van ondernemingen die onder de rechtstreekse controle staan 
van een beheerder van een EDKF, overeenkomstig Richtlijn 2001/23/EG van de Raad 
gewaarborgd worden.

Tot slot is de rapporteur van mening dat de beheerder voor elk door hem beheerd EDKF moet 
toezien op de benoeming van één bewaarder, die de activa onder zijn hoede heeft en belast 
wordt met de toezichthoudende taken. Daarmee zou de continuïteit van het bestaande 
communautaire kader verzekerd worden, aangezien zowel de ICBE- als de ABIB-richtlijn 
voorzien in de verplichte benoeming van een bewaarder voor instellingen voor collectieve 
belegging en alternatieve beleggingsinstellingen.


