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Accountant opgezadeld met                  
nieuwe meldplicht in Wft

De meldplicht voor accountants over beleggingsinstellingen is door een Europese richt-
lijn uitgebreid naar registratieplichtige beleggingsinstellingen. Accountants moeten nu 
bij ondernemingen zonder Wft-vergunning nagaan of deze een registratieplichtige be-
leggingsinstelling zouden kunnen zijn. Het verlenen van diensten aan Wft-vergunning-
houders is op dit moment het werk van accountants die zich hebben gespecialiseerd op 
dat terrein. Naar mijn mening is het onverstandig dat niet-gespecialiseerde accountants 
moeten inschatten of een rechtspersoon een registratieplichtige beleggingsinstelling is 
en worden zij ten onrechte opgezadeld met een nieuwe meldplicht.

Ellen Timmer

Wft

sen, aandelen- en obligatiefondsen en 
pensioeninstellingen.3 Aan het begrip   
‘beleggingsinstelling’ zit geen financiële 
ondergrens, zodat ook kleinere rechtsper-
sonen4 onder de nieuwe wet ‘beleggings-
instelling’ kunnen zijn. In de parlementai-
re geschiedenis is aan de orde geweest dat 
in de nieuwe definitie het onderscheid tus-
sen ‘beleggen’ en ‘ondernemen’ is komen 
te vervallen, zodat ook rechtspersonen 
met een ‘materiële onderneming’ als be-
leggingsinstelling kunnen kwalificeren. 
Collectieve belegging in effecten valt on-
der een apart regime.
Gevolg van de nieuwe meldplicht is dat 
de accountant zich de vraag zal moeten 
stellen of een cliënt mogelijk als ‘beleg-
gingsinstelling’ in de zin van de Wft kan 
worden aangemerkt. Praktisch is dat aan 
de orde als in een rechtspersoon of sa-
menwerkingsverband sprake is van par-
tijen die wel investeren maar niet mee-
werken in de onderneming. Bij de 
beoordeling spelen allerlei criteria een 
rol, onder andere:

 kan worden gezegd dat er een collectie-
ve belegging is;
 wordt bij een reeks van beleggers kapi-
taal opgehaald (er zijn berichten dat die 
‘reeks’ heel klein kan zijn);
 is sprake van beleggen overeenkomstig 
een beleggingsbeleid in het belang van 
de beleggers.

Er is onder meer geen beleggingsinstel-
ling:

 als alleen vermogen van de  eigen orga-
nisatie wordt beheerd;
 bij familieconstructies die het privéver-
mogen beleggen zonder extern kapitaal 
op te halen (‘family offices’);
 bij joint ventures;
 bij ‘echte’ holdings volgens de definitie 
van de AIFMD.

Vanaf 22 juli jl. is door wetswijziging 
de meldplicht voor accountants over 

beleggingsinstellingen uitgebreid naar 
‘registratieplichtige beleggingsinstellin-
gen’. Deze uitbreiding kan ook gevolgen 
hebben voor accountants die alleen in het 
MKB actief zijn. 
Voorheen bestond slechts een meldplicht 
op grond van artikel 3:88 Wet op het fi-
nancieel toezicht (Wft) als de accountant 
werkzaamheden verrichtte voor vergun-
ningplichtige entiteiten, zoals beleggings-
instellingen met een Wft-vergunning. 

Nieuwe meldplicht accountants
Per 22 juli jl. is de Wft gewijzigd naar 
aanleiding van de Europese AIFMD.1 Ge-
volg van de wijzigingen is dat er in de Wft 
een nieuwe categorie beleggingsinstel-
lingen is bijgekomen, de zogenoemde 
‘registratieplichtige’ beleggingsinstellin-
gen. Deze registratieplichtige beleg-
gingsinstellingen hebben beperkte ver-
plichtingen op grond van de Wft. Zij 
moeten zich melden bij de AFM, perio-
diek gegevens aanleveren bij De Neder-
landsche Bank en in hun reclame-uitin-
gen en dergelijke laten weten dat ze niet 
onder toezicht staan.
Opmerkelijk is dat de registratieplichtige 
beleggingsinstellingen op grond van de 
Wft beperkte verplichtingen hebben, maar 
dat de accountant van dergelijke onderne-
mingen wel een meldplicht op grond van 
artikel 3:88 Wft heeft. Deze meldplicht 

heeft uitsluitend betrekking op omstan-
digheden waarvan de accountant bij zijn 
onderzoek kennis heeft gekregen die het 
voortbestaan van de beleggingsinstelling 
bedreigen.2 De wet bepaalt dat de meld-
plicht ook geldt voor de accountant die 
ook het onderzoek uitvoert van de jaarre-
kening of de staten van een persoon waar-
mee de registratieplichtige beleggingsin-

stelling in een formele of feitelijke 
zeggenschapsstructuur is verbonden.
Gevolg hiervan is dat de accountant bij 
ondernemingen zonder Wft-vergunning 
zal moeten nagaan of deze een registra-
tieplichtige beleggingsinstelling zou 
kunnen zijn.

Verruiming definitie 
De nieuwe meldplicht is voor de accoun-
tant geen ‘ver-van-mijn-bedshow’, aange-
zien het begrip beleggingsinstelling in de 
Wft sterk is verruimd. In deze categorie 
vallen niet alleen grotere ondernemingen 
als private equity fondsen, vastgoedfond-
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‘Het verlenen van diensten 
aan Wft-vergunninghou-
ders is op dit moment het 
werk van accountants die 
zich op dat terrein hebben 

gespecialiseerd.’
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Voor de interpre-
tatie van alle be-
grippen moeten 
Europese bronnen 
worden geraad-
pleegd.

Registratieregime van 
toepassing?
Nadat de vraag is beantwoord of de on-
derneming kwalificeert als beleggings-
instelling, is de volgende vraag of de be-
leggingsinstelling voldoet aan de eisen 
van het registratieregime. Als dat niet zo 
is, dient te worden voldaan aan de Wft-
eisen inzake vergunningplicht en derge-
lijke. Ook bij de beoordeling of het re-
gistratieregime van toepassing is, spelen 
diverse vraagstukken, zoals de vraag 
wanneer sprake is van verbonden onder-
nemingen (die moeten worden meege-
teld voor het groottecriterium) en wat er 
als ‘beheerde activa’ moet worden aan-
gemerkt. Voor zover niet uitsluitend aan 
professionele beleggers wordt aangebo-
den (dat is een zeer kleine categorie), 
moet worden beoordeeld of binnen be-
sloten kring (< 150 personen) wordt 
aangeboden met coupures per deelne-
mer van € 100.000 of groter.

Ongewenste wijziging
Naar mijn mening is de verruiming van de 
meldplicht naar registratieplichtige beleg-
gingsinstellingen een ongewenst gevolg 
van de wijzigingen naar aanleiding van de 
AIFMD-wijzigingen. Het zadelt alle ac-
countants die met dergelijke ondernemin-
gen te maken hebben op met vraagstuk-
ken die niet op hun bord thuishoren. Het 
verlenen van diensten aan Wft-vergun-
ninghouders is op dit moment het werk 
van accountants die zich op dat terrein 
hebben gespecialiseerd. Gelet op de inge-

wikkeldheid van de 
Wft, het specifieke be-

grippenkader en de snelheid waarmee 
deze wet wijzigt, kan van niet-gespeciali-
seerde accountants niet worden verwacht 
dat zij kunnen inschatten of een rechts-
persoon een registratieplichtige beleg-
gingsinstelling is. En dan zeg ik nog maar 
even niets over de opleidings- en nale-
vingskosten die het gevolg zijn van deze 
nieuwe meldplicht. An

1 Alternative Investment Fund Managers Direc-

tive, de Europese richtlijn inzake alternatieve 

beleggingsinstellingen.

2 De andere grond voor melding is handelen in 

strijd met de verplichtingen van het 3e deel van 

de Wft. Van die verplichtingen is de (beheerder 

van de) registratieplichtige beleggingsinstelling 

vrijgesteld.

3 Mits aan voorwaarden wordt voldaan, waar ik 

hier niet op inga.

4 Hierna bespreek ik alleen de vraag of rechts-

personen beleggingsinstelling zijn.
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