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Naar een meldingsplicht van aan-
delenderivaten?
mr. J. Luyér en mr. M.M. van den Broek*

1. Inleiding
Op 26 oktober 2008 maakte Porsche Automobil Holding 
SE (Porsche) bekend dat zij 42,6% van de gewone aandelen 
in Volkswagen AG (Volkswagen) hield en daarnaast een 
economisch belang in Volkswagen had van 31,5%.1 Dit 
economische belang hield Porsche door middel van zoge-
naamde cash settled options betreffende gewone aandelen in 
Volkswagen. Tevens gaf Porsche aan voornemens te zijn 
haar belang boven de 50% uit te brengen.2 Porsche was niet 
verplicht haar economisch belang in Volkswagen openbaar 
te maken, omdat het Duitse equivalent van onze meldings-
regels niet verplicht tot melding van dergelijke cash settled 
options. Veel beleggers hadden voorafgaand aan de bekend-
making door Porsche met geleende aandelen gespeculeerd 
op een koersdaling van het aandeel Volkswagen. Na de me-
dedeling van Porsche moesten zij snel hun posities in Volks-
wagen afdekken door de betreffende aandelen te kopen.3 Dit 
leidde tot een koersexplosie van het aandeel Volkswagen.4

Een ander recent voorbeeld van de problematiek rond cash 
settled financiële instrumenten, welke problematiek in deze 
bijdrage centraal staat, betreft de overnamestrijd tussen het 
beursgenoteerde Continental AG (Continental) en het niet-
beursgenoteerde Schaeffler AG (Schaeffler). Schaeffler kon-
digde in de zomer van 2008 een openbaar bod aan op Con-
tinental. Voorafgaand aan die aankondiging had Schaeffler 
reeds een economisch belang van ongeveer 36% in Conti-
nental opgebouwd, bestaande uit (i) een direct aandelenbe-
lang van 2,97%, (ii) een optie op een belang van 4,95% en 
(iii) equity swaps betrekking hebbende op zo’n 28% van de 
aandelen. Ook hier gold dat onder de vigerende Duitse re-
gelgeving de economische belangen onder (ii) en (iii) niet 
hoefden te worden gemeld. De aandeelhouders werden in de 
beide hiervoor genoemde gevallen volkomen verrast, door-
dat zij geen inzicht hadden in de werkelijke belangen. Por-
sche voelde zich vanwege de marktomstandigheden zelfs ge-
noodzaakt om een persbericht uit te doen waarin zij melding 
maakte van haar economische belang.5

Ook in Nederland is het niet ongewoon dat beleggers naast 
rechtstreekse aandelenbelangen economische belangen heb-
ben. 6 In Nederland vallen dergelijke economische belangen 
in beginsel evenmin onder de meldingsplicht inzake sub-
stantiële belangen omdat zij doorgaans niet het recht geven 
op verwerving van de onderliggende aandelen of het daaraan 
verbonden stemrecht.

In deze bijdrage zal worden ingegaan op de huidige wet- en 
regelgeving in Nederland inzake de melding van substantiële 
belangen en de toepasselijkheid van deze regelgeving op zo-
genaamde synthetische constructies7, zoals cash settled finan-
ciële instrumenten en contracts for difference (CfD’s), waarbij 
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1. Zie www.porsche-se.com/pho/en/news/?pool=pho&id=2008-10-26.

2. Porsche kan haar belang uitbreiden zonder verplicht te zijn een open-

baar bod uit te brengen. In maart 2007 overschreed Porsche immers 

reeds de 30%-grens, waardoor zij verplicht werd een openbaar bod uit 

te brengen. Porsche deed een openbaar bod, maar gaf daarbij aan te 

verwachten dat niet veel aandeelhouders in zouden gaan op haar bod 

vanwege de geboden minimumprijs. De achtergrond voor de uitbrei-

ding van haar belang was echter ook niet om Volkswagen over te 

nemen, maar om een eventuele overname van Volkswagen door een 

concurrent te kunnen voorkomen. Porsche sloot een verdere uitbrei-

ding van haar belang boven de 50% dan ook niet uit. Zie ook art. 5 

lid 2 Richtlijn 2004/25/EG van het Europees Parlement en de Raad 

van de Europese Unie van 21 april 2004 betreffende het openbaar 

overnamebod dat bepaalt dat de biedplicht niet langer van toepassing 

is wanneer de zeggenschap is verkregen als gevolg van een overeen-

komstig deze richtlijn uitgebracht bod dat tot alle houders van effecten 

was gericht en op al hun effecten betrekking had. In Nederland is deze 

uitzondering op de biedplicht in geval van een eerder openbaar bod 

opgenomen in art. 5:71 lid 1 sub b Wft.

3. M. Kuypers, ‘Short squeeze en koersexplosie VW na melding Por-

sche’, het Financieele Dagblad, 28 oktober 2008.

4. Aangezien het totale economische belang van Porsche 74,1% bedroeg 

en de Duitse deelstaat Nedersaksen een belang van 20,1% in Volks-

wagen had, was de zogenaamde free float in Volkswagen 5,8%.

5. In het persbericht van 26 oktober 2008 stelt Porsche zelf: ‘Due to the 

dramatic distortions on the financial markets Porsche Automobil Holding 

SE, Stuttgart, has decided over the weekend to disclose its holdings in 

shares and hedging positions related to the takeover of Volkswagen AG, 

Wolfsburg. (…) Porsche has decided to make this announcement after it 

became clear that there are by far more short positions in the market than 

expected. The disclosure should give so called short sellers – meaning finan-

cial institutions which have betted or are still betting on a falling share 

price in Volkswagen – the opportunity to settle their relevant positions 

without rush and without facing major risks.’

6. Ondanks het feit dat het niet tot bovengenoemde problemen heeft 

geleid, is bekend dat verschillende fondsen die gemanaged worden 

door Centaurus op een zeker moment tezamen naast een direct aande-

lenbelang ook een economisch belang in Stork hadden van 4,1% door 

middel van contracts for difference, OK 17 januari 2007, JOR 2007/42, 

r.o. 2.21.

7. Met synthetische constructies wordt gedoeld op het verschijnsel dat 

met zogenaamde structured products een belegging wordt nagebootst. 

Het risicoprofiel van de onderliggende waarde wordt als het ware 

gekopieerd zonder dat de belegger die waarde daadwerkelijk hoeft te 

verwerven, aldus G.T.M.J. Raaijmakers,in ‘Synthetische aandelenbe-

langen in beursvennootschappen’, in: Achter de schermen van beursaan-

deelhouders (Preadvies van de Vereeniging ‘Handelsecht’ 2007), De-

venter: Kluwer 2007, p. 8-9.
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het economische belang en de juridische eigendom van aan-
delen van elkaar gescheiden zijn, alsmede op enkele recente 
ontwikkelingen in binnen- en buitenland. In deze bijdrage 
zullen wij ons voornamelijk richten op CfD’s, hetgeen ove-
rigens niet betekent dat onze beschouwingen niet ook gel-
den voor andere financiële instrumenten waarmee dezelfde 
resultaten kunnen worden bereikt.

2. Kenmerken van aandelenderivaten
Derivaten zijn financiële producten waarvan de waarde is 
afgeleid van een andere onderliggende waarde of van een 
ander onderliggend goed, bijvoorbeeld aandelen, obligaties, 
een bepaalde index, valuta’s of grondstoffen. Een CfD op 
een aandeel is een derivaat waarbij de schrijver (meestal een 
investment bank) met de houder overeenkomt dat de schrij-
ver – in ruil voor een vaste vergoeding – de volledige op-
brengst van de betreffende aandelen (te weten het rende-
ment en dividend)  aan de houder zal betalen.

Een CfD is aldus een afgeleid product dat de houder een 
economische positie geeft, long of short, in de verandering in 
de prijs van een aandeel gedurende de looptijd van het con-
tract. Een long-CfD-positie houdt in dat de houder voordeel 
heeft bij een stijging van de prijs van het onderliggende 
aandeel, terwijl een short-positie inhoudt dat de houder 
ervan voordeel heeft bij een daling van de prijs van het 
onderliggende aandeel. Normaliter heeft een CfD een open 
einde en kan derhalve op verzoek van de houder op elk 
moment afgewikkeld worden. Een CfD geeft de houder niet 
het recht om op de onderliggende aandelen te stemmen. 
Bovendien geeft een CfD de houder geen recht op levering 
van de aandelen. Het contract wordt in beginsel contant 
afgewikkeld. Als het contract wél expliciet zou bepalen dat 
de houder stemrecht dan wel recht op verwerving van de 
aandelen heeft, dan zou dat belang meldingsplichtig zijn (zie 
ook hierna par. 3).

Ondanks het feit dat de houder van een CfD geen aanspraak 
heeft op levering van de onderliggende aandelen, kunnen 
partijen er de voorkeur aan geven om een long-positie fysiek 
af te wikkelen, dat wil zeggen door middel van levering van 
de onderliggende aandelen. Dat is mogelijk doordat de 
schrijver van een een long-CfD zijn exposure (i.e. het vergoe-
den van een eventuele koersstijging) doorgaans hedged door 
de onderliggende aandelen te verwerven. In geval van fysieke 
afwikkeling kiest de houder van een long-CfD ervoor om de 
onderliggende aandelen, waarvan de koers is gestegen, gele-
verd te krijgen in plaats van een uitbetaling van de koersstij-
ging in contanten. Een short-CfD wordt daarentegen in de 
regel contant afgewikkeld.

Het is voorts niet ongebruikelijk dat de schrijver van een 
long-CfD, die juridisch eigenaar is van de aandelen waarvan 
het economische belang bij de houder van het CfD ligt, 
gedurende de looptijd van het contract zijn stemgedrag richt 
naar de wensen van de houder van een CfD. De schrijver 
van de CfD is in de uitoefening van dit stemrecht vanwege 
het ontbreken van een economisch belang immers minder 
geïnteresseerd. De houder van een CfD heeft hier normali-
ter geen recht op, omdat een doorlopende stemvolmacht of 

overeengekomen instructies veelal ontbreken, maar de facto 
heeft hij invloed op de wijze waarop de schrijver van het 
CfD de stemrechten op de onderliggende aandelen uitoe-
fent.8

3. Meldingsverplichtingen uit hoofde van hoofdstuk 
5.3 van de Wet op het financieel toezicht
De regels voor het melden van substantiële belangen in uit-
gevende instellingen zijn neergelegd in hoofdstuk 5.3 van de 
Wet op het financieel toezicht (Wft). Deze regels zijn vrijwel 
identiek aan de regels van de Wet melding zeggenschap en 
kapitaalbelang in effectenuitgevende instellingen uit 2006 
(Wmz 2006). De Wmz 2006 strekte tot herziening van de 
Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennoot-
schappen uit 1996 en tot implementatie van (een aantal 
bepalingen van) de Transparantierichtlijn.9

Aanknopingspunt voor de melding van substantiële belan-
gen is in de eerste plaats het stemrecht op aandelen, zo blijkt 
ook uit de overwegingen bij de Transparantierichtlijn10:

‘(…) dienen aandeelhouders of natuurlijke personen of juri-
dische entiteiten die houder zijn van stemrechten of van fi-
nanciële instrumenten die recht geven op het verwerven van 
bestaande aandelen met stemrecht, uitgevende instellingen in 
kennis te stellen van de verwerving of andere wijzigingen 
van belangrijke deelnemingen in hun kapitaal, zodat deze 
uitgevende instellingen het publiek daarvan op de hoogte 
kunnen houden.’

‘Het publiek moet op de hoogte worden gebracht van wijzi-
gingen in belangrijke deelnemingen in uitgevende instellin-
gen waarvan aandelen worden verhandeld op een geregle-
menteerde markt. Deze informatie moet beleggers in staat 
stellen aandelen te verwerven of over te dragen met volledige 
kennis van wijzigingen in de stemverhoudingen; zij zou te-
vens moeten bijdragen tot een efficiënter toezicht op aande-
lenuitgevende instellingen en de algemene markttransparan-
tie op het gebied van belangrijke kapitaalbewegingen moe-
ten vergroten.’

8. Zie ook G.T.M.J. Raaijmakers, ‘Synthetische aandelenbelangen in 

beursvennootschappen’, in: Achter de schermen van beursaandeelhou-

ders (Preadvies van de Vereeniging ‘Handelsecht’ 2007), Deventer: 

Kluwer 2007, p. 11-12.

9. 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 en tot wijziging 

van Richtlijn 2001/34/EG.

10. De Transparantierichtlijn ziet, anders dan de meldingsregels in de Wft 

en haar rechtsvoorgangers, alleen op melding van stemrechten en niet 

op kapitaalbelangen. Zie voor een uitgebreide beschrijving van de 

Nederlandse meldingsregels, S. Perrick, ‘Melding van Zeggenschap’, 

in: Onderneming en Financieel Toezicht (Serie Onderneming en Recht 

deel 40), Deventer 2007, p. 403 e.v.
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Op basis van artikel 9 van de Transparantierichtlijn moet 
een aandeelhouder die aandelen houdt waaraan stemrechten 
zijn verbonden de uitgevende instelling in kennis stellen van 
het percentage van de stemrechten van de uitgevende instel-
ling dat hij bezit, indien hij bepaalde drempelwaarden be-
reikt, overschrijdt dan wel onderschrijdt. Hetzelfde kennis-
gevingvereiste geldt volgens artikel 13 van de Transparantie-
richtlijn voor financiële instrumenten ‘(…) die het recht ver-
lenen om, uitsluitend op eigener beweging, uit hoofde van 
een formele overeenkomst, reeds uitgegeven aandelen waar-
aan stemrechten zijn verbonden te verwerven (…)’. In artikel 
11 van de Uitvoeringsrichtlijn wordt nader omschreven 
welke categorieën financiële instrumenten geacht worden 
hieronder te vallen. Uitdrukkelijk worden hier opties, futu-
res, swaps, rentetermijncontracten en andere derivatencon-
tracten als bedoeld in deel C van Bijlage 1 bij Richtlijn 
2004/39/EG genoemd (zie voorts hierna par. 7).

Dit betekent, zo blijkt tevens expliciet uit de overwegingen 
bij de Uitvoeringsrichtlijn11, dat CfD’s en andere cash settled 
financiële instrumenten in beginsel niet onder artikel 11 van 
de Uitvoeringsrichtlijn vallen, omdat zij niet een recht geven 
op de verwerving van de onderliggende aandelen.

Artikel 5:38 Wft bepaalt dat een ieder die de beschikking 
krijgt of verliest over aandelen of stemmen, waardoor, naar 
hij weet of behoort te weten, het percentage van het kapitaal 
of de stemmen waarover hij beschikt een bepaalde drempel-
waarde bereikt, overschrijdt dan wel onderschrijdt, dat on-
verwijld aan de Autoriteit Financiële Markten (de AFM) 
meldt. Het begrip ‘aandeel’ wordt in artikel 5:33 Wft gede-
finieerd en daaronder vallen, in navolging van artikel 13 van 
de Transparantierichtlijn, nadrukkelijk ook instrumenten 
die het recht geven aandelen te verwerven, zoals een optie, 
en verhandelbare waardebewijzen ter verwerving van een 
aandeel, zoals converteerbare obligaties (zie artikel 5:33 lid 1 
sub b onder 3°  en 4°  Wft). Artikel 5:45 Wft bepaalt voorts 
dat iemand wordt geacht te beschikken over aandelen, als-
mede de daaraan verbonden stemrechten, die door een 
derde voor zijn rekening worden gehouden (lid 4). Daar-
naast wordt iemand geacht te beschikken over stemrechten 
waarover een derde beschikt met wie hij een overeenkomst 
heeft (i) die voorziet in een duurzaam gemeenschappelijk 
beleid inzake het uitbrengen van die stemmen (lid 5) dan 
wel (ii) waarin een tijdelijke en betaalde overdracht van 
stemmen is overeengekomen (lid 6).

Voor de vraag of een houder van een aandelenderivaat ge-
houden is te voldoen aan de meldingsregels uit hoofde van 
hoofdstuk 5.3 van de Wft is aldus bepalend of hij (i) het 
recht heeft op de verwerving van het aandeel met het daar-
aan verbonden stemrecht dan wel wordt geacht over het 
onderliggende aandeel, en de daaraan verbonden stemrech-
ten, te kunnen beschikken in de zin van artikel 5:45 lid 4 
Wft, dan wel (ii) kan beschikken over de stemrechten ver-
bonden aan het onderliggende aandeel, zoals bedoeld in ar-
tikel 5:45 lid 5 en 6 Wft.

Voor de houder van een CfD dient de eerste vraag in begin-
sel negatief te worden beantwoord omdat hij, zoals wij hier-

voor hebben besproken, geen formeel en contractueel recht 
heeft op de verwerving van de onderliggende aandelen. 
Daarnaast wordt algemeen aangenomen dat de houder van 
een CfD niet geacht wordt te beschikken over de onderlig-
gende aandelen en de daaraan verbonden stemrechten, zoals 
bedoeld in artikel 5:45 lid 4 Wft. Ook al heeft de houder 
van een CfD veelal de facto zeggenschap, er is in beginsel 
geen sprake van het beschikken over stemmen waarover een 
derde beschikt uit hoofde van (i) een overeenkomst die 
voorziet in een duurzaam gemeenschappelijk beleid inzake 
het uitbrengen van de stemmen, zoals bedoeld in artikel 
5:45 lid 5 Wft dan wel (ii) een overeenkomst waarin een 
tijdelijke en betaalde overdracht van stemmen is geregeld 
(zie artikel 5:45 lid 6 Wft).12

Kortom, de houder van een CfD ontkomt in beginsel aan de 
meldingsplicht uit hoofde van hoofdstuk 5.3 van de Wft, 
aangezien een dergelijk instrument niet kwalificeert als een 
‘aandeel’ in de zin van artikel 5:33 Wft en ook niet valt 
onder de reikwijdte van artikel 5:45 Wft. In paragraaf 7 
zullen wij nader ingaan op de vraag of het recent vastgestelde 
Besluit uitvoeringsrichtlijn transparantie uitgevende instel-
lingen Wft (het Besluit Transparantie) iets aan deze conclu-
sie heeft veranderd.13

4. Problemen rondom aandelenderivaten
Doordat bij aandelenderivaten, waaronder CfD’s, het eco-
nomische belang en de juridische eigendom van elkaar ge-
scheiden zijn, kunnen deze derivaten op gespannen voet 
staan met verschillende effectenrechtelijke en vennoot-
schapsrechtelijke regels.

11. Overweging 13 bij de Uitvoeringsrichtlijn luidt als volgt: ‘Voor de 

toepassing van Richtlijn 2004/109/EG moet in het kader van de ken-

nisgeving van belangrijke deelnemingen rekening worden gehouden 

met financiële instrumenten, voor zover dergelijke instrumenten de 

houder ervan een onvoorwaardelijk recht verlenen om de onderlig-

gende aandelen te verwerven dan wel zelf een keuze te maken tussen 

verwerving van de onderliggende aandelen of een uitkering in contan-

ten op de vervaldatum. Daarom mogen financiële instrumenten niet 

worden geacht instrumenten te omvatten die de houder ervan het recht 

op aandelen verleent als de prijs van het onderliggende aandeel op een 

bepaald moment een bepaald niveau bereikt. Evenmin mogen zij wor-

den geacht instrumenten te omvatten die de uitgevende instelling van 

het instrument of een derde partij het recht verlenen om de houder van 

het instrument op de vervaldatum aandelen of contanten te geven.’ 

12. Zie uitgebreid M.C. Schouten, ‘Disclosure is coming! – buitenlandse 

toezichthouders vergroten transparantie aandelenderivaten’, Onderne-

mingsrecht 2008, p. 642 en G.T.M.J. Raaijmakers, t.a.p., p. 44-46.

13. Besluit van 16 december 2008, houdende bepalingen tot implementa-

tie van Richtlijn nr. 2007/14/EG van de Commissie van de Europese 

Gemeenschappen van 8 maart 2007 tot vaststelling van concrete uit-

voeringsvoorschriften van een aantal bepalingen van Richtlijn 2004/

109/EG betreffende de transparantievereisten die gelden voor infor-

matie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op 

een gereglementeerde markt zijn toegelaten (PbEU L 69) (Besluit uit-

voeringsrichtlijn transparantie uitgevende instellingen Wft), Stb. 

2008, 578. 
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De ratio achter de melding van substantiële zeggenschapsbe-
langen, te weten het verschaffen van inzicht in zeggenschap 
en kapitaalbelangen, wordt ondermijnd omdat het publiek 
geen kennis kan nemen van dit economische belang, terwijl 
dit belang wel (indirect) invloed kan hebben op de prijsvor-
ming van het aandeel en de daaraan verbonden zeggen-
schapsrechten. Dit wordt ook wel de problematiek van hid-
den ownership genoemd.14 Op deze wijze kan een partij bij-
voorbeeld een ‘sluipoverval’ plegen en de markt plotseling 
confronteren met een groot belang, zoals bij Volkswagen en 
Continental.

Door het gebruik van aandelenderivaten kan voorts de ratio 
van de billijke prijs in het kader van de regeling inzake het 
verplicht bod worden ondermijnd. Voor het bepalen van de 
billijke prijs die de bieder dient te betalen, wordt immers 
aangesloten bij de hoogste prijs die de bieder in het jaar 
voorafgaand aan het bod voor een aandeel betaald heeft15 
dan wel, indien de bieder in die periode geen aandelen heeft 
verworven, bij de prijs van de gemiddelde beurskoers in die 
periode16. Het zal in beginsel niet mogelijk zijn een belang 
van 30% van de aandelen op te bouwen zonder dat de 
beurskoers van het betreffende aandeel stijgt.17 De koers van 
het betreffende aandeel zal niet alleen stijgen vanwege de 
toegenomen vraag naar het aandeel, maar ook vanwege het 
feit dat een partij een substantieel belang aan het opbouwen 
is, hetgeen door de markt vaak wordt geïnterpreteerd als een 
voorteken van een openbaar bod.18 Indien een bieder zijn 
belang daarentegen heeft opgebouwd door middel van deri-
vaten die niet meldingsplichtig zijn, zal deze informatie niet 
beschikbaar zijn voor de markt en dus niet verdisconteerd 
zijn in de beurskoers.19

Tot slot worden in ons vennootschapsrecht aan houders van 
een bepaald percentage aandelen bijzondere rechten toege-
kend. Hierbij dient te worden gedacht aan het recht een 
aandeelhoudersvergadering bijeen te roepen (art. 2:110 
BW), het agenderingsrecht (art. 2:114a BW) en het recht 
van enquête (art. 2:346 BW).20 Door gebruik te maken van 
derivaten kan een aandeelhouder die middels een dergelijk 
instrument het economische belang reeds heeft overgedra-
gen toch deze rechten uitoefenen aangezien hij nog wel de 
juridische eigendom van de aandelen houdt. Dit wordt ook 
wel empty voting genoemd.

In het licht van het voorgaande is de vraag gerechtvaardigd 
of bepaalde aandelenderivaten ter vergroting van de transpa-
rantie niet toch onder de meldingsplicht van hoofdstuk 5.3 
van de Wft zouden moeten vallen.

5. Opvatting Eumedion
Die vraag heeft de belangenorganisatie van institutionele be-
leggers op het gebied van corporate governance, Eumedion, 
zich eveneens gesteld. Op 17 november 2008 heeft Eume-
dion haar position paper over de gevolgen van synthetische 
constructies voor het Nederlandse effecten- en vennoot-
schaprecht gepubliceerd.21 Naar aanleiding van bovenge-
noemde ontwikkelingen in Duitsland stelt Eumedion dat – 
om te voorkomen dat een vergelijkbare smet op de Neder-
landse kapitaalmarkt wordt geworpen – een aantal noodza-

kelijke maatregelen op korte termijn in de Nederlandse wet- 
en regelgeving moet worden doorgevoerd22.

Eumedion wijst onder meer op de ontwikkeling van nieuwe 
financiële instrumenten die afbreuk doen aan de oorspron-
kelijke ratio van de regels inzake de melding van substantiële 
belangen. In het licht van die ontwikkeling stelt Eumedion 
voor om de meldingsregels uit te breiden, zodat derivaten-
posities daar ook onder vallen. Daarbij stelt Eumedion een 
eenduidig systeem voor, hetgeen inhoudt dat de meldings-
plicht van derivatenposities niet beperkt wordt tot bepaalde 
voor de vennootschap belangrijke gebeurtenissen, zoals een 
openbaar bod, maar in het algemeen geldt. In ieder geval 
zouden de meest voorkomende en – in het kader van het 
onderwerp van dit artikel – de meest problematische deriva-
tenposities, zoals CfD’s en cash settled opties, moeten mee-
tellen bij de berekening van drempelwaarden. Op deze ma-
nier wordt zogenaamd hidden ownership transparant ge-

14. Zie ook M.C. Schouten, t.a.p., p. 638, en de daarin opgenomen ver-

wijzing in voetnoot 2.

15. Zie art. 5:80a lid 2 Wft.

16. Zie art. 25 lid 2 Besluit van 12 september 2007, houdende implemen-

tatie van richtlijn nr. 2004/25/EG van het Europees Parlement en de 

Raad van de Europese Unie van 21 april 2004 betreffende het open-

baar overnamebod (PbEU L 142) en houdende modernisering van de 

regels met betrekking tot het openbaar overnamebod (Besluit Open-

bare Biedingen Wft).

17. T. Stevens, ‘Beursoverval ook bij ons mogelijk’, het Financieele Dag-

blad, 8 september 2008.

18. Zie R. Abma, ‘Een leemte in de Nederlandse overnamewetgeving’, 

Ondernemingsrecht 2008-13, nr. 139, p. 487

en T. Stevens, ‘Beursoverval ook bij ons mogelijk’, het Financieele 

Dagblad, 8 september 2008.

19. In het kader van de Nederlandse biedingsregels heeft de Commissie 

Kapitaalmarkt van de AFM in haar vervolgadvies van 16 december 

2008 aangegeven dat onder ‘met betrekking tot die transacties geslo-

ten overeenkomsten’, zoals bedoeld in art. 15 lid 4 en art. 13 lid 1 

Besluit Openbare Biedingen Wft, tevens equity swaps en CfD’s zouden 

moeten worden verstaan. Dit zou aldus een disclosure-verplichting 

voor dergelijke instrumenten in het leven roepen in de periode na de 

aankondiging van een openbaar bod. Dit voorkomt echter niet het 

risico van ‘sluipovervallen’. Zie www.afm.nl/marktpartijen/

upl_documents/advies_cie_kapitaalmarkt_biedingsregels.pdf.

20. Zie ook Eumedion, Position paper over de gevolgen van synthetische 

constructies voor het Nederlandse effecten- en vennootschaprecht, 17 no-

vember 2008, p. 3.

21. Zie www.eumedion.nl/page/downloads/

Position_paper_derivatenconstructies_DEF.pdf.

22. Een deel van de door Eumedion voorgestelde maatregelen naar aanlei-

ding van toenemend gebruik van synthetische constructies valt buiten 

het bestek van deze bijdrage. De door Eumedion voorgestelde maatre-

gelen zien namelijk niet alleen op melding van substantiële belangen, 

maar ook op de openbaar-bod-regels, het agenderingsrecht, het recht 

van enquête, het recht een algemene vergadering van aandeelhouders 

bijeen te roepen en op short selling, zie Eumedion, Position paper over 

de gevolgen van synthetische constructies voor het Nederlandse effecten- en 

vennootschaprecht, 17 november 2008, p. 9-10.
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maakt, aldus Eumedion. Voorts acht Eumedion het van be-
lang dat positieve en negatieve belangen niet verrekend 
worden, omdat op die manier ook de mogelijkheid van 
empty voting kenbaar wordt. Ter illustratie geeft Eumedion 
het voorbeeld van een belegger die een aandelenbelang van 
5% heeft (en dus meldingsplichtig is) en door middel van 
derivaten een negatief belang van 8% heeft. Per saldo heeft 
deze belegger dus een negatief belang van 3% waar hij bij de 
uitoefening van zijn stemrecht op de door hem gehouden 
aandelen rekening mee zal houden. Voor een goed inzicht in 
de daadwerkelijke zeggenschapsverhoudingen is transparan-
tie, ook over hoe het belang is opgebouwd, vereist. Tot slot 
is Eumedion van mening dat het belang van efficiënte prijs-
vorming en transparantie over zeggenschapsverhoudingen 
prevaleert boven de extra administratieve lasten die het mee-
tellen van derivatenposities in het kader van melding van 
substantiële belangen voor beleggers met zich brengt.

Over de vraag of er op nationaal of Europees niveau wet- en 
regelgeving inzake de melding van substantiële belangen 
moet komen, wijst Eumedion op de concurrentiepositie van 
de Nederlandse kapitaalmarkt. Vanuit dat perspectief heeft 
Eumedion voorkeur voor maatregelen op Europees niveau, 
te meer daar het regels betreft die hun oorsprong in Euro-
pese richtlijnen vinden. Indien Brussel echter geen actie on-
derneemt, zou de Nederlandse wetgever zijn verantwoorde-
lijkheid moeten nemen om te voorkomen dat de positie van 
aandeelhouders in Nederlandse beursgenoteerde vennoot-
schappen te veel gevaar loopt, waarbij Eumedion opmerkt 
dat zoveel mogelijk aangesloten zou moeten worden bij de 
regels die gelden op de Engelse kapitaalmarkt.23

6. Verenigd Koninkrijk
In het Verenigd Koninkrijk worstelt men al langer met de 
vraag of de Disclosure and Transparency Rules zo aangepast 
dienen te worden dat bepaalde financiële instrumenten, 
zoals CfD’s, ook onder de meldingsplicht vallen. Zo heeft de 
Engelse toezichthouder, de Financial Services Authority (de 
FSA), in november 2007 een consultation paper inzake 
‘Disclosure of Contracts for Difference’ gepubliceerd24. In dat 
rapport wijst de FSA op de enorme groei van de markt voor 
CfD’s, terwijl CfD’s grotendeels buiten het regelgevende 
kader inzake melding van substantiële belangen vallen.25 
Niet alle CfD’s vallen buiten dit regelgevende kader; indien 
het contract immers expliciet toegang geeft tot de stemrech-
ten verbonden aan de aandelen of tot de aandelen zelf na 
afloop van het contract, dient het belang wel meegeteld te 
worden onder de Disclosure and Transparency Rules. Dit 
geldt evenzeer op grond van de meldingsregels uit hoofde 
van hoofdstuk 5.3 van de Wft, zoals hiervoor beschreven in 
paragraaf 3.

De FSA signaleert drie marktdeficiënties die een gevolg zijn 
van het feit dat posities in CfD’s niet openbaar gemaakt 
hoeven te worden: (i) inefficiënte prijsvorming, (ii) een ver-
stoorde overnamemarkt en (iii) verminderd vertrouwen van 
de markt. In haar rapport stelt de FSA dat het hoog tijd is 
actie te nemen om deze marktdeficiënties te adresseren door 
verhoogde eisen aan de openbaarmaking van CfD’s te stel-

len, ofwel enkel in specifieke omstandigheden ofwel als alge-
meen vereiste (zoals Eumedion voor ogen heeft). 

In juli 2008 heeft de FSA vervolgens een ‘Policy Update on 
Disclosure of Contracts for Difference’26 gepubliceerd. 
Daarin geeft zij aan een algemeen openbaarmakingregime 
van long CfD posities te willen implementeren. Deze publi-
catie werd in oktober 2008 gevolgd door een nieuwe consul-
tation paper, waarin nader wordt ingegaan op reacties van 
marktpartijen en het nieuwe beleid van de FSA inzake 
CfD’s, zoals reeds aangekondigd in de policy update van juli 
2008.27 Commentaar op deze consultation paper kan tot 23 
januari 2009 worden ingediend.

De FSA concludeert in haar consultation paper van oktober 
2008 dat de gesignaleerde marktdeficiënties het beste ge-
adresseerd kunnen worden door middel van een algemeen 
disclosure-systeem van bruto long-posities, waarbij CfD’s en 
aandelen worden opgeteld. De FSA heeft overigens overwo-
gen aan te sluiten bij netto posities, maar concludeert dat 
een dergelijk systeem te gemakkelijk ontweken zou kunnen 
worden. Immers, het zou dan mogelijk zijn om een long-
positie te compenseren met een short-positie, waardoor het 
belang per saldo niet meldingsplichtig zou kunnen zijn, ter-
wijl in beginsel alleen de long-positie fysiek wordt afgewik-
keld en de short-positie in cash. Het risico van overstatement 
wordt daarbij voor lief genomen, aangezien de impact daar-
van geringer is dan het risico van ontwijking van openbaar-
making.

Onder de thans geldende Disclosure and Transparency Rules 
dienen aandelen en financiële instrumenten die recht geven 
op het nemen van aandelen, zogenaamde qualifying financial 
instruments, gemeld te worden, indien het totale belang 
meer dan 3% van de stemrechten vertegenwoordigt. Voor-
gesteld wordt nu niet alleen aandelen en dergelijke qualifying 
financial instruments onder de meldingsplicht te laten vallen, 
maar ook financiële instrumenten met vergelijkbaar econo-
misch effect als qualifying financial instruments.

‘This will be the case if its terms are referenced, in whole or 
in part, to an issuer’s shares and, generally, the holder of the 
financial instrument has, in effect, a long position on the 

23. Eumedion, Position paper over de gevolgen van synthetische constructies 

voor het Nederlandse effecten- en vennootschaprecht, 17 november 2008.

24. Consultation Paper 07/20 on Disclosure of Contracts for Difference, 

Consultation and draft Handbook text, zie www.fsa.gov.uk/pubs/cp/

cp07_20.pdf.

25. Net zoals in deze bijdrage ligt de nadruk in de Consultation Paper van 

de FSA op CfD’s. Hetzelfde geldt echter voor ‘other derivative instru-

ments which may have the same effect’, aldus de FSA.

26. Contracts for Difference Policy Update, 2 July 2008, zie 

www.fsa.gov.uk/pubs/cp/cp07_20_update.pdf.

27. Consultation Paper 08/17 on Disclosure of Contracts for Difference : 

Feedback and policy statement on CP07/20, and further technical consul-

tation, zie www.fsa.gov.uk/pubs/cp/cp08_17.pdf.
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economic performance of the shares, whether the instru-
ment is settled physically in shares or in cash’28.

Dit lijkt te impliceren dat ook indien overeengekomen is om 
contant af te wikkelen het financial instrument onder de 
meldingsplicht zal gaan vallen. Dit resulteert in een mel-
dingsplicht die verder gaat dan de meldingsregels uit hoofde 
van de Transparantierichtlijn.29 Wij begrijpen dat het voor-
alsnog de bedoeling is dat de aangepaste Disclosure and 
Transparency Rules in september 2009 in werking treden. 
Ondanks dat het debat gefocust was op CfD’s, is het overi-
gens de bedoeling dat alle vergelijkbare economische belan-
gen worden gemeld die hegded kunnen zijn door aandelen 
en waar de houder van het derivaat aldus potentieel toegang 
tot de onderliggende aandelen heeft.

7. Recente ontwikkelingen in Nederland
Ook in Nederland is er reeds enige tijd discussie over de 
vraag naar de toepasselijkheid van de meldingsregels inzake 
substantiële belangen op financiële instrumenten, zoals 
CfD’s,30 onder meer in het kader van de voorbereiding van 
het Besluit Transparantie dat voorschriften bevat ter uitvoe-
ring van de Uitvoeringsrichtlijn behorende bij de Transpa-
rantierichtlijn.31

Zoals hiervoor reeds uiteengezet, bepaalt artikel 11 van de 
Uitvoeringsrichtlijn dat onder financiële instrumenten ook 
opties, futures, swaps, rentetermijncontracten en andere de-
rivatencontracten als bedoeld in deel C van Bijlage 1 bij 
Richtlijn 2004/39/EG vallen, voor zover, kort gezegd, zij de 
houder ervan het recht verlenen om op eigener beweging 
aandelen waaraan stemrechten zijn verbonden te verwerven. 
Dit recht kan een onvoorwaardelijk recht zijn dan wel een 
recht dat naar ‘eigen goeddunken’ kan worden uitgeoefend 
om dergelijke aandelen al dan niet te verwerven.

Ter implementatie van artikel 11 van de Uitvoeringsrichtlijn 
bepaalt het Besluit Transparantie, kort gezegd, dat onder 
‘optie’ als bedoeld in de definitie van het begrip ‘aandeel’ in 
artikel 5:33 lid 1 sub b onder 4° , eerste volzin van de Wft 
ook bepaalde instrumenten moeten worden verstaan, indien 
deze de houder het recht geven op verwerving van een aan-
deel. Met andere woorden, indien een houder van een finan-
cieel instrument niet het recht heeft om de aandelen te ver-
werven, hoeft het belang in dat financieel instrument niet te 
worden gemeld. Dit is geheel in lijn met artikel 11 van de 
Uitvoeringsrichtlijn.

Naar aanleiding van kamervragen heeft de minister van Fi-
nanciën onlangs wel aangegeven het omzeilen van vennoot-
schaps- en financieelrechtelijke regels, bijvoorbeeld in de 
vorm van een sluipoverval, onwenselijk te vinden. De minis-
ter merkte daarbij op – in lijn met de heersende opvattingen 
– dat derivaten alleen dan onder de meldingsplichtig vallen, 
indien en voor zover deze de houder een recht geven om 
aandelen en het daaraan verbonden stemrecht te verwerven. 
Opmerkelijker is echter vervolgens de stelling van de minis-
ter dat en wij citeren: ‘In dergelijke gevallen kan er ook een 
meldingsplicht zijn met betrekking tot zogenoemde con-
tracts for difference, indien deze mogelijk leiden tot een afwik-

keling in aandelen.’ 32 De minister laat hier echter in het 
midden of die afwikkeling moet zijn overeengekomen en 
lijkt te suggereren dat er ook zonder een contractueel recht 
daartoe gemeld zou moeten worden. De toelichting bij het 
concept Besluit Transparantie dat ter consultatie heeft voor-
gehangen leek ook dat laatste te suggereren. Daarin werd 
vermeld dat onder de in artikel 11 van de Uitvoeringsricht-
lijn genoemde financiële instrumenten in elk geval opties, 
futures, swaps, rentetermijncontracten en andere derivaten-
contracten vallen die betrekking hebben op effecten en die 
kunnen worden afgewikkeld door middel van materiële le-
vering of in contanten.33 Dit zou impliceren dat ook cash 
settled financiële instrumenten onder de meldingsplicht val-
len, terwijl de Uitvoeringsrichtlijn nu juist vereist dat er een 
onvoorwaardelijk recht bestaat de aandelen te verwerven.

Aan deze onduidelijkheid heeft de minister (gedeeltelijk) een 
einde gemaakt in de toelichting bij het definitieve Besluit 
Transparantie. Daarin heeft de minister uitdrukkelijk ge-
steld dat het bij een ‘optie’ moet gaan om ‘(…) een finan-
cieel instrument dat de houder ervan het recht geeft om bij 
afwikkeling aandelen te verwerven in de onderliggende uit-
gevende instelling. Financiële instrumenten die bij de afwik-
keling worden ‘gesettled’ in contanten vallen dientengevolge 
niet onder het begrip optie. Wat dit betreft wordt beoogd 
volledig aan te sluiten bij de bepaling in de uitvoeringsricht-
lijn (…).’34 De minister gaat zelfs uitdrukkelijk in op CfD’s. 
Omdat een CfD de houder daarvan niet het recht geeft op 
het stemrecht van het onderliggende aandeel dan wel op 
fysieke afwikkeling, valt een dergelijk recht in beginsel niet 

28. Consultation Paper 08/17 on Disclosure of Contracts for Difference : 

Feedback and policy statement on CP07/20, and further technical 

consultation, zie www.fsa.gov.uk/pubs/cp/cp08_17.pdf, p. 21-22.

29. Aangezien de Transparantierichtlijn minimumharmonisatie beoogt, is 

dat geen probleem. Art. 3 lid 1 Transparantierichtlijn bepaalt immers 

dat de lidstaat van herkomst een aandeelhouder, een natuurlijke per-

soon of een juridische entiteit als bedoeld in art. 10 of 13 strengere 

verplichtingen dan die uit hoofde van de Transparantierichtlijn mag 

opleggen.

30. T. Stevens, ‘Beursoverval ook bij ons mogelijk’, het Financieele Dag-

blad, 8 september 2008. Abma is van mening dat de minister dringend 

onderzoek dient te doen naar de internationale ontwikkelingen op het 

terrein van alle zogenaamde synthetische constructies. Daarbij dient 

onderwerp van onderzoek te zijn of en in hoeverre dergelijke synthe-

tische constructies bepaalde rechten en plichten uit het Nederlandse 

vennootschaps- en effectenrecht kunnen omzeilen, zie R. Abma, ‘Een 

leemte in de Nederlandse overnamewetgeving’, Ondernemingsrecht 

2008-13, nr. 139, p. 483-485.

31. Richtlijn 2007/14/EG van de Commissie van 8 maart 2007 tot vast-

stelling van concrete uitvoeringsvoorschriften van een aantal bepalin-

gen van Richtlijn 2004/109/EG betreffende de transparantievereisten 

die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effec-

ten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten.

32. Kamerstukken II 2008/09, nr. 167, p. 355-356 (Aanhangsel van de 

Handelingen). 

33. Zie www.minfin.nl voor de consultatie inzake het Besluit transparan-

tie uitgevende instellingen d.d. 5 augustus 2008, p. 25.

34. Stb. 2008, 578, p. 19.
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onder het begrip ‘optie’, aldus de minister. Kortom: de mi-
nister wenst niet verder te gaan dan is voorgeschreven onder 
de Transparantierichtlijn.

De minister laat echter wel een opening die de nodige vra-
gen oproept. Hij stelt dat indien weliswaar formeel een af-
wikkeling in contanten is overeengekomen, maar waarbij 
evident is dat de betrokken contractspartijen materieel een 
afwikkeling in aandelen hebben beoogd, er wel degelijk 
sprake is van een ‘optie’ en dus een meldingsplicht.35 Wat 
heeft de minister hier nu precies bedoeld? Afgaande op de 
tekst in de toelichting en de gedachte van de minister om te 
volstaan met minimumharmonisatie, zou het dienen te gaan 
om die gevallen waarin partijen schriftelijk een afwikkeling 
in contanten zijn overeengekomen, maar feitelijk (op het 
moment van het aangaan van het contract) anders hebben 
beoogd. Het contract reflecteert in een dergelijk geval be-
wust niet de daadwerkelijke bedoeling van beide partijen 
(zowel de houder als de schrijver van een CfD) op het mo-
ment van het sluiten van het CfD.36 De schrijver van het 
CfD zal dan wel wetenschap moeten hebben van de redenen 
(bijv. het opbouwen van een belang vooruitlopend op een 
openbaar bod) waarom de houder van een CfD het contract 
aangaat en daaraan de conclusie moeten verbinden dat in 
een dergelijk geval er geen sprake zal zijn van de overeenge-
komen afwikkeling in contanten, maar louter van een fy-
sieke afwikkeling; anders kan er nimmer sprake zijn van een 
wederzijds beoogde afwijking van de overeengekomen af-
wikkeling in contanten. Het zal om die reden niet eenvou-
dig zijn voor belanghebbenden (bijvoorbeeld een uitgevende 
instelling) om aan te tonen dat op het moment van het 
sluiten van het CfD partijen reeds een fysieke afwikkeling 
voor ogen hebben gehad. Het is echter niet geheel duidelijk 
of de minister deze specifieke – en toch wel uitzonderlijke – 
situatie voor ogen heeft gehad en daarom is de nadere toe-
lichting enigzins ongelukkig. De situatie dat partijen welis-
waar het oog hebben gehad op een afwikkeling in contanten, 
maar uiteindelijk bij afloop van het contract fysiek afwikke-
len, maakt in ieder geval niet dat een dergelijk instrument 
gemeld had moeten worden, zo menen wij te kunnen aflei-
den uit de toelichting.

Naar aanleiding van eerdere vragen uit de Tweede Kamer 
gaat de minister in overleg met de AFM wel nader onderzoe-
ken hoe breed een eventuele meldingsplicht ter zake van 
financiële instrumenten die potentieel toegang bieden tot 
stemrechten zou moeten zijn om het ongewenst ‘stil’ opbou-
wen van belangen te voorkomen. In het voorjaar van 2009 
zal de minister de Kamer hier nader over informeren. De 
minister heeft daarbij aangegeven dat hij zal kijken naar de 
ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk.

8. Europese of Nederlandse maatregelen?
De Transparantierichtlijn staat weliswaar de mogelijkheid 
van strengere voorschriften op nationaal niveau uitdrukke-
lijk toe (er is immers sprake van minimumharmonisatie), 
maar het is de vraag of adressering op Europees niveau niet 
meer gepast is. Europese regelgeving lijkt in dit kader de 
voorkeur te verdienen, aangezien de regels inzake melding 

van substantiële belangen uit hoofdstuk 5.3 van de Wft ge-
baseerd zijn op verschillende Europese richtlijnen.37

CESR (Committee of European Securities Regulators) pu-
bliceerde reeds op 13 juli 2007 een zogenaamde ‘Call for 
evidence on the possible CESR level three work on the 
Transparancy Directive’.38 In het kader van haar advisering 
aan de Europese Commissie inzake implementatie mogelijk-
heden van de Transparantierichtlijn heeft CESR een aantal 
onderwerpen gesignaleerd die tot verschillende benaderin-
gen door de relevante autoriteiten zou kunnen leiden. Eén 
van deze onderwerpen betreft de toepassing van de ver-
plichte melding van substantiële belangen op derivaten. Ver-
volgens heeft CESR in februari 2008 haar ‘Feedback State-
ment’ naar aanleiding van haar eerdergenoemde call for evi-
dence gepubliceerd.39 Daarin wordt de uitbreiding van de 
meldingsplicht van derivaten ook als één van de onderwer-
pen genoemd die door marktpartijen is aangedragen.

Daarnaast heeft het Europees Parlement op 23 september 
2008 een resolutie aangenomen waarin de Europese Com-
missie wordt opgeroepen om maatregelen te treffen die de 
transparantie van hedge funds en private equity vergroten. In 
dat kader zou de Europese Commissie ook nader moeten 
onderzoeken of er een meldingsplicht zou moeten worden 
geïntroduceerd voor ‘indirecte verwerving van stemrechten 
via optieregelingen’, hetgeen mede lijkt te duiden op een 
aansporing om nader te kijken naar de introductie van een 
meldingsplicht van bepaalde derivaten.40

Alhoewel het onderwerp op de agenda van verschillende Eu-
ropese instanties staat, ziet het er niet naar uit dat op korte 
termijn regelgeving vanuit Brussel verwacht kan worden.

9. Conclusie
Wij hebben in deze bijdrage stilgestaan bij een aantal recente 
ontwikkelingen rondom synthetische constructies als cash 
settled financiële instrumenten en CfD’s. Aangezien derge-
lijke financiële instrumenten de houder niet het stemrecht 
dan wel het recht op verwerving van aandelen geven, vallen 
zij niet onder de huidige meldingsregels die voortvloeien uit 
de Transparantierichtlijn. Dit heeft onder meer in Duits-
land tot de nodige ophef geleid. In het Verenigd Koninkrijk 

35. Stb. 2008, 578, p. 20 en 29.

36. Dit lijkt overigens ook te wijzen op valsheid in geschrifte waarop 

maximaal zes jaar gevangenisstraf staat.

37. Zo ook Eumedion, Position paper over de gevolgen van synthetische 

constructies voor het Nederlandse effecten- en vennootschaprecht, 17 no-

vember 2008, p. 11.

38. CESR, Call for evidence – Possible CESR Level 3 work on the Trans-

parency Directive, CESR/07-487, te vinden op www.cesr.eu.

39. CESR, Feedback Statement – call for evidence on the possible CESR 

level 3 work on the Transparency Directive, CESR/08-66, te vinden 

op www.cesr.eu.

40. Resolutie van het Europees Parlement van 23 september 2008 

(2007 2239 (INI)). Zie voorts M.C. Schouten, t.a.p., p. 641, die hier 

nog wat dieper op ingaat.
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heeft de FSA uitbreiding van de bestaande Disclosure and 
Transparency Rules voorgesteld. De aangepaste regels zullen 
naar verwachting in september 2009 in werking treden.

In het kader van de totstandkoming van het Besluit Trans-
parantie leek de minister reeds een voorzet te geven voor de 
uitbreiding van de meldingsplicht tot bepaalde soorten aan-
delenderivaten, zoals CfD’s. Uit de toelichting bij het defi-
nitieve Besluit Transparantie blijkt echter duidelijk dat 
CfD’s in beginsel niet onder de meldingsplicht vallen, 
omdat de houder van een dergelijk instrument niet het 
stemrecht kan uitoefenen dan wel het recht heeft om de 
onderliggende aandelen te verwerven. Dit is volgens de mi-
nister slechts anders als partijen weliswaar formeel een af-
wikkeling in contanten zijn overeengekomen, maar waarbij 
evident is dat de betrokken contractspartijen materieel een 
afwikkeling in aandelen hebben beoogd. In een dergelijk 
geval is er sprake van een ‘optie’ en dus een meldingsplicht.

De minister heeft wel een onderzoek aangekondigd naar een 
uitbreiding van de meldingsplicht van bepaalde aandelende-
rivaten en toegezegd de Tweede Kamer hier in het voorjaar 
van 2009 nader over te informeren.

Wij menen dat een eventuele uitbreiding van de bestaande 
meldingsregels in de Wft recht zou doen aan de economi-
sche realiteit dat door middel van het gebruik van verschil-
lende synthetische constructies economische belangen opge-
bouwd worden waaraan, direct dan wel indirect, zeggen-
schapsrechten verbonden kunnen zijn. Het zichtbaar maken 
van hidden ownership of empty voting is in het belang van een 
goed functionerende kapitaalmarkt.


