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De WHOA en �nancieel toezicht
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Het aanbieden van een WHOA-akkoord valt doorgaans niet onder �nancieel toezicht. Op het eerste
gezicht lijkt dit een logische conclusie. En gelukkig blijkt deze conclusie juridisch goed
verdedigbaar, ondanks de raakvlakken van een WHOA-akkoord met �nancieel toezichtrecht. Door
een WHOA-akkoord kan een handelscrediteur immers transformeren in een �nancier of
aandeelhouder die zijn geld langere tijd aan de schuldenaar toevertrouwt.

1. Introductie en samenvatting

Het aanbieden van een WHOA-akkoord valt doorgaans niet onder �nancieel toezicht. Op het eerste
gezicht lijkt dit een logische conclusie. En gelukkig blijkt deze conclusie juridisch goed
verdedigbaar, ondanks de raakvlakken van een WHOA-akkoord met �nancieel toezichtrecht. Door
een WHOA-akkoord kan een handelscrediteur immers transformeren in een �nancier of
aandeelhouder die zijn geld langere tijd aan de schuldenaar toevertrouwt.

 

Met een WHOA-akkoord kan onder meer uitstel van betaling worden afgedwongen of een schuld
worden omgezet in aandelen.[1] Zo kan een ‘normale’ handelsvordering van kleur verschieten van
een vordering met een korte looptijd naar een vordering met een (middel)lange looptijd, mogelijk
rentedragend en met a�osschema. De handelscrediteur verandert zo dus in een �nancier van de
schuldenaar. En als zijn vordering bij een debt for equity swap wordt omgezet in aandelen kan hij
gezien worden als belegger omdat de schuldeiser-aandeelhouder naar verwachting geen
doorslaggevende zeggenschap in de schuldenaar zal verkrijgen en zich niet actief met de
onderneming van de schuldenaar zal bemoeien.

Zo bezien zijn er raakvlakken met het �nancieel toezichtrecht dat onder meer strekt ter
bescherming van (kleine) �nanciers en (niet-professionele) beleggers die voor langere duur geld
toevertrouwen aan een derde. Dat roept de vraag op of aanbieding van een akkoord in een
voorkomend geval onder �nancieel toezicht staat. 

 

Onze analyse wijst uit dat van �nancieel toezicht normaal gesproken geen sprake is. Dit komt door
drie kernbegrippen uit het �nancieel toezichtrecht: ‘opvorderbare gelden’, ‘in de uitoefening van
beroep of bedrijf’ en ‘aanbieding van effecten aan het publiek’. Die kernbegrippen zijn bestanddeel
(lees: trigger) van twee verboden uit het �nancieel toezichtrecht, respectievelijk het verbod om, kort
gezegd, in de uitoefening van een bedrijf geld te lenen (opvorderbare gelden aantrekken) van het
publiek en het verbod om zonder goedgekeurd prospectus effecten aan te bieden aan het publiek
(prospectusplicht).

 

De triggers ‘opvorderbare gelden’, ‘in de uitoefening van beroep of bedrijf‘ en ‘aanbieding’ worden
simpelweg niet snel geraakt door het aanbieden van een akkoord. Zo menen wij dat door het
enkele feit dat uitstel van betaling wordt verleend van een handelsvordering de schuldenaar geen
opvorderbare gelden aantrekt (of ter beschikking verkrijgt).[2] Ook niet als een handelsvordering
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daardoor in wezen van kleur verschiet in een lening. Verder menen wij dat het aanbieden van een
WHOA-akkoord dermate incidenteel van aard is dat niet kan worden gesproken van ‘geregeld en
stelselmatig’ handelen, zoals in dit verband vereist is voor handelen ‘in de uitoefening van beroep
of bedrijf‘.

 

Van een aanbieding van effecten aan het publiek is evenmin gauw sprake. Daarvoor is een
individuele keuzemogelijkheid nodig en het uitbrengen van een stem binnen een klasse van
schuldeisers wordt in beginsel niet als zodanig aangemerkt. Zolang die individuele
keuzemogelijkheid ontbreekt, leidt toewijzing van effecten (verhandelbare aandelen of obligaties)
op grond van een akkoord dus evenmin tot een prospectusplicht.

In uitzonderlijke situaties (zoals bij een cessie, zie hierna in par. 4.2) kan een handelsvordering wel
van kleur verschieten in opvorderbare gelden en kan wel sprake zijn van een individuele
keuzemogelijkheid waardoor sprake is van een aanbieding van effecten. In die gevallen zullen
doorgaans echter (andere) wettelijke uitzonderingen van toepassing kunnen zijn, of een vrijstelling,
waardoor alsnog geen sprake is van �nancieel toezicht.

 

Belangrijk is wel dat deze analyse beperkt is tot Nederlands recht en de prospectusverordening.
Zodra een akkoord verkrijgbaar wordt gesteld buiten Nederland, kan de conclusie anders luiden. In
dat geval zouden wij binnen de Europese Unie doorgaans wel min of meer gelijkluidende
conclusies verwachten. Dit komt door de gedeelde Europeesrechtelijke grondslag van de relevante
regels. Niettemin adviseren wij bij het aanbieden van een WHOA-akkoord aan handelscrediteuren
die mede gesitueerd zijn buiten Nederland te overwegen een analyse te maken van mogelijke
aspecten van �nancieel toezichtrecht. Dat geldt in het bijzonder indien handelscrediteuren buiten
de Europese Unie gevestigd zijn.

 

Hierna zullen wij beschrijven welke mogelijkheden een WHOA-akkoord biedt, welke raakvlakken er
zijn met het �nancieel toezichtrecht en waarom het doorgaans niet gewenst is dat het aanbieden
van een WHOA-akkoord onder �nancieel toezicht valt (par. 2). Vervolgens beschrijven wij in het kort
de relevante onderdelen van het �nancieel toezichtrecht, waaronder de structuur en de
belangrijkste verboden, uitzonderingen en vrijstellingen (par. 3). Daarna passen wij de regels toe op
een WHOA-akkoord (par. 4) en sluiten wij af met een conclusie (par. 5).[3]

 

2. Het akkoord

2.1. Inhoud

Een akkoord kan voorzien in een wijziging van de rechten van schuldeisers en aandeelhouders.[4]

Denkbare wijzigingen zijn uitstel van betaling, kwijtschelding en omzetting van schuld in aandelen
( debt for equity swap).[5] Objectieve novatie is ook denkbaar,[6] zo kan een onderhandse lening
worden omgezet in obligaties of preferente aandelen in gewone aandelen. Na de homologatie van
het akkoord, moet het worden uitgevoerd. Dit kan meebrengen dat de schuldenaar nieuwe
obligaties of aandelen uitgeeft, al dan niet gevolgd door toelating tot de handel op een
(gereglementeerde) markt.
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2.2. Mogelijke raakvlakken �nancieel toezichtrecht

Bij looptijdverlenging (uitstel van betaling) kan een schuldeiser, zoals een leverancier of aannemer,
�nancieel-economisch gezien veranderen in een �nancier. Waar hij eerst een kortlopende
handelsvordering had, kan deze door het akkoord worden omgezet in een (rentedragende)
langlopende vordering die meer weg heeft van een lening. De vraag die daarbij rijst is of de
rechtsverhouding daardoor gezien vanuit het �nancieel toezichtrecht van kleur verschiet: kan
gezegd worden dat de schuldenaar door een akkoord in Nederland opvorderbare gelden van het
publiek aantrekt of ter beschikking verkrijgt of heeft? Deze vraag is relevant omdat dit in beginsel
verboden is, evenals het ten behoeve daarvan als tussenpersoon werkzaamheden verrichten.[7] Bij
verkrijgbaarstelling van een akkoordvoorstel dat voorziet in toewijzing van verhandelbare aandelen
of obligaties rijst de vraag of (tevens) sprake is van een gereguleerde aanbieding van effecten.

 

2.3. Redenen om akkoord buiten reikwijdte �nancieel toezicht te houden

De schuldenaar zal doorgaans willen voorkomen dat een akkoord leidt tot �nancieel toezicht. De
kosten van naleving van �nancieelrechtelijke verplichtingen (compliance) zijn relatief hoog. Denk
aan de kosten van een vergunningaanvraag of het opstellen van een aanbiedings- of
toelatingsprospectus maar ook aan de kosten van doorlopend toezicht, zoals van periodieke of
incidentele informatieverplichtingen of organisatorische vereisten. Een gemiddelde schuldenaar
zal daar eenvoudigweg niet groot genoeg voor zijn.

 

3. Aspecten van �nancieel toezichtrecht

3.1. Wettelijk kader in het kort

Financieel toezichtrecht reguleert, kort gezegd, de �nanciële markten en de personen en
instellingen die daarop actief zijn. Het Nederlands �nancieel toezichtrecht volgt in belangrijke mate
uit de Wet op het �nancieel toezicht (de Wft) en daarop gebaseerde lagere regelgeving zoals
besluiten, regelingen en beleidsregels. De Wft heeft betrekking op diverse spelers die actief zijn op
de �nanciële markten waaronder banken, beleggingsondernemingen en �nanciële dienstverleners
zoals bemiddelaars en adviseurs in �nanciële producten. De Wft kent, met andere woorden, een
cross-sectorale opzet.

 

Naast de Wft bestaat ook andere wet- en regelgeving speci�ek op het gebied van �nancieel
toezicht, waaronder Pensioenregelgeving, regelgeving ter zake trustkantoren en de Wet ter
voorkoming van witwassen en �nancieren van terrorisme (Wwft). Ook gelden in Nederland
voorschriften van �nancieel toezichtrecht op basis van het algemeen bestuursrecht, het civiel recht
en het strafrecht.

 

Een aanzienlijk deel van het Nederlands �nancieel toezichtrecht vindt zijn oorsprong in Europese
richtlijnen. Deze richtlijnen zijn in Nederlandse wet- en regelgeving omgezet. In het oog springende
voorbeelden hiervan zijn de richtlijn kapitaalvereisten (CRD IV),[8]  richtlijn beheerders van
alternatieve beleggingsinstellingen (AIFMD),[9] de richtlijn markten voor �nanciële instrumenten
(MiFID II)[10] en de richtlijn betaaldiensten (PSD II).[11] In aanvulling hierop geldt in Nederland
inmiddels een groot aantal rechtstreeks werkende Europese verordeningen op het gebied van



01-02-2022 23:11 HERO | Herstructurering en recovery online

https://www.online-hero.nl/art/4240/de-whoa-en-financieel-toezicht 4/14

�nancieel toezichtrecht, waaronder de prospectusverordening[12] en de verordening
kapitaalvereisten.[13]

 

Nederlands �nancieel toezichtrecht, inclusief bepalingen van rechtstreeks werkend Europees recht,
beperkt zich doorgaans tot activiteiten die worden verricht ‘in Nederland’ of door een onderneming
‘met een zetel’ of met een vesting (of bijkantoor) in Nederland.[14]

 

3.2. Opvorderbare gelden

De Wft verbiedt eenieder in Nederland in de uitoefening van beroep of bedrijf van het publiek
opvorderbare gelden aan te trekken, ter beschikking te verkrijgen of ter beschikking te hebben.[15]

Dit ‘aantrekkingsverbod’ beoogt te voorkomen dat personen gelden ter beschikking hebben of
verkrijgen, zonder dat bij hen voldoende �nanciële waarborgen aanwezig zijn om te zorgen dat op
een verantwoorde manier met deze gelden wordt omgegaan en dat die gelden op elk moment weer
kunnen worden terugbetaald.[16] Het betreft hier derhalve crediteurenbescherming. Bij het
‘aantrekkingsverbod’ gaat het om een zogenaamd ‘kaal’ Wft-verbod ten aanzien waarvan een
vergunningsregime ontbreekt. Wel zijn er wettelijke uitzonderingen en generieke vrijstellingen op
het verbod en bestaat de mogelijkheid van een individuele onthe�ng van De Nederlandsche Bank
(DNB).[17] Een belangrijke uitzondering op het aantrekkingsverbod betreft het geval dat de gelden
worden verkregen als gevolg van het aanbieden van effecten in Nederland in overeenstemming
met hetgeen in de prospectusverordening is bepaald (waarover later meer).[18]

 

Voor de afbakening van het in de Wft opgenomen ‘aantrekkingsverbod’ is in de eerste plaats
relevant wat moet worden verstaan onder het begrip ‘opvorderbare gelden’. Uit de in de Wft
opgenomen de�nitie,[19] gelezen in samenhang met de wetsgeschiedenis daarbij,[20] geldt dat
sprake moet zijn van: ‘gelden die op enig moment terugbetaald moeten worden, uit welke hoofde
dan ook, en waarvan het op voorhand duidelijk is welk nominaal bedrag moet worden
terugbetaald’.[21] Hieruit volgt dat er een nominale terugbetalingsverplichting moet bestaan. Een
dergelijke verplichting zal over het algemeen aanwezig zijn bij een geldleenovereenkomst of een
obligatie en ontbreken in geval van aandelen in een kapitaalvennootschap of bij een recht van
deelneming in een beleggingsinstelling.

 

3.2.1. Uitstel van betaling concrete kooptransactie

De wetsgeschiedenis bij het begrip opvorderbare gelden noemt een aantal categorieën ‘gelden’ die
niet als opvorderbare gelden in de hierboven bedoelde zin moeten worden aangemerkt.[22] In het
kader van deze bijdrage is relevant dat op deze grond een gegeven uitstel van betaling voor een
concrete verkooptransactie niet geraakt wordt door het in de Wft opgenomen ‘aantrekkingsverbod’.
Met ‘een concrete verkooptransactie’ doelt de wetgever op een al tot stand gekomen
verkoopovereenkomst in het kader waarvan de goederen of diensten reeds geheel of gedeeltelijk
geleverd zijn, terwijl er bewust voor is gekozen dat pas op een later moment betaald hoeft te
worden.[23] Het gegeven betalingsuitstel levert dan geen handelen in strijd met het
aantrekkingsverbod op. Een voorbeeld van deze situatie betreft de verkoop van goederen op
krediet.
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3.2.2. In de uitoefening van beroep of bedrijf

Het aantrekkingsverbod vereist verder dat sprake is van een handelen in de uitoefening van beroep
of bedrijf en dat de opvorderbare gelden afkomstig zijn van het publiek. Voor wat betreft het eerst
genoemde vereiste van een handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf geeft de tekst van de
Wft geen uitsluitsel over wanneer daaraan in de context van het aantrekkingsverbod of anderszins
is voldaan. De Europese richtlijn kapitaalvereisten, waarop de huidige versie van het
aantrekkingsverbod is gebaseerd, biedt op dit punt ook geen nadere uitleg.[24] Interessant in dit
kader is dat uit de wetsgeschiedenis bij de Wft valt af te leiden dat in ieder geval sprake is van
handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf indien een bepaalde activiteit ‘geregeld en
stelselmatig’ wordt verricht.[25] In aanvulling hierop is door de minister van Financiën in de context
van een speci�eke vrijstelling van het aantrekkingsverbod, ter zake crowdfunding,[26] het volgende
overwogen:

 

‘Een onderneming die eenmalig �nanciering zoekt via crowdfunding zal niet 'geregeld en
stelselmatig' opvorderbare gelden van het publiek aantrekken. Het is evenwel op voorhand niet te
zeggen waar de grens ligt. Na hoeveel �nancieringsrondes via crowdfunding kan worden gezegd
dat een onderneming ‘geregeld en stelselmatig’ bezig is? Om de bij crowdfunding betrokken
partijen duidelijkheid te bieden over de toepassing van het verbod om opvorderbare gelden van het
publiek aan te trekken, wordt met artikel 24b een speci�eke vrijstelling van het verbod van artikel
3:5, eerste lid, Wft geïntroduceerd.’.[27]

 

Als alternatief voor 'in de uitoefening van beroep of bedrijf' wordt in de praktijk soms ook wel het
begrip 'bedrijfsmatig' gehanteerd.[28] 'Bedrijfsmatig' is een term die in de voorloper van het huidige
aantrekkingsverbod werd gehanteerd.[29] Uit de wetsgeschiedenis bij deze voorloper volgt dat ook
het incidenteel aantrekken van opvorderbare gelden door bedrijven onder 'bedrijfsmatig valt'.[30]

Het begrip 'bedrijfsmatig' werd ook in de vroege fase van het wetgevingsproces voor de Wft
gebruikt, maar is later zonder uitleg vervangen door 'in de uitoefening van beroep of bedrijf'.[31] Met
deze terminologische wijziging lijkt echter geen inhoudelijk verschil beoogd.

 

Op basis van bovenstaande toelichting van de minister zou kunnen worden betoogd dat een partij
die eenmalig �nanciering ophaalt uit de markt niet onder de reikwijdte van het aantrekkingsverbod
valt. De vraag is echter hoe deze uitleg zich verhoudt tot de invulling die in het verleden is gegeven
aan het begrip 'bedrijfsmatig', zoals hiervoor uiteengezet. Niet duidelijk is of het eenmalig ophalen
van �nanciering uit de markt in de ogen van de wetgever kwali�ceert als het incidenteel aantrekken
van opvorderbare gelden en daarom niet kan worden aangemerkt als verricht in de uitoefening van
beroep of bedrijf. In algemene zin geldt dat DNB streng is in de handhaving van het
aantrekkingsverbod en dat, mede daarom, niet valt uit te sluiten dat de toezichthouder in een
voorkomend geval zal oordelen dat ook een onderneming die eenmalig �nanciering ophaalt uit de
markt bedrijfsmatig handelt en daardoor wordt geraakt door het aantrekkingsverbod. Uiteindelijk is
het natuurlijk aan de rechter om hierover te oordelen.

 

3.2.3. Van het publiek (buiten besloten kring, van anderen dan professionele marktpartijen)

Het aantrekkingsverbod vereist voorts dat de betreffende gelden afkomstig zijn van het publiek.
Het gaat er daarbij in de praktijk om dat de gelden zijn verkregen buiten besloten kring van anderen
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dan professionele marktpartijen. Deze begrippen staan niet meer in de wet maar zo lang een
Europese invulling van het begrip ‘publiek’ ontbreekt, ligt het volgens de minister in de rede dat de
huidige nationale invulling van deze begrippen (aan de hand van ‘besloten kring’ en ‘professionele
marktpartijen’) relevant zal blijven voor de toepassing en uitleg ervan[32]. Een ‘besloten kring’ is een
groep waarmee degene die de gelden aantrekt een bijzondere relatie heeft. Van dergelijke
personen wordt aangenomen dat zij in staat zijn adequaat te beoordelen of het verantwoord is om
hun �nanciële middelen aan de geldvrager toe te vertrouwen. Een kring geldt als ‘besloten’ in
voornoemde zin indien voldaan is aan een aantal cumulatieve criteria.[33] Van een professionele
marktpartij is onder meer sprake als van deze partij ten minste € 100.000 wordt geleend en dit
bedrag door deze partij ineens wordt verstrekt.[34]

 

Het verbod opvorderbare gelden aan te trekken van het publiek is verder niet van toepassing als
geld wordt geleend door het aanbieden van effecten in Nederland in overeenstemming met
hetgeen in de prospectusverordening is bepaald.[35] Deze uitzondering geldt ook indien op grond
van de prospectusverordening een uitzondering geldt van de daar opgenomen regels.[36]

 

3.3. Effecten

Als een aandeel of obligatie verhandelbaar is, is het een effect en een effect is een �nancieel
instrument.[37] Daarbij dient bedacht te worden dat voor verhandelbaarheid niet nodig is dat het
aandeel of de obligatie is of kan worden toegelaten tot de handel op een effectenmarkt. In
Nederland mogen effecten in beginsel niet aan het publiek worden aangeboden zonder dat
overeenkomstig de prospectusverordening een prospectus is gepubliceerd.[38] Dit vereiste geldt
ook voor het toelaten van effecten tot de handel op een gereglementeerde markt in Nederland.[39]

Er gelden belangrijke uitzonderingen op de regel dat bij aanbieding een goedgekeurd prospectus
nodig is. Die behandelen wij hierna. Eerst gaan wij in op de betekenis van aanbieding.

 

3.3.1. Aanbieding

Aanbieding is gede�nieerd als ‘een in om het even welke vorm en met om het even welk middel tot
personen gerichte mededeling waarin voldoende informatie over de voorwaarden van de
aanbieding en de aangeboden effecten wordt verstrekt om een belegger in staat te stellen tot
aankoop van of inschrijving op deze effecten te besluiten’.[40] De belegger moet dus in staat zijn te
besluiten om de effecten te kopen of daarop in te schrijven. Als deze individuele keuzemogelijkheid
ontbreekt, is geen sprake van een aanbieding en is geen prospectus vereist (althans zolang de
effecten niet worden toegelaten tot de handel).[41]

 

3.3.2. Vrijstelling en uitzonderingen

De belangrijkste uitzonderingen en vrijstelling zien op grote coupures of pakketjes; een ‘kleine
aanbieding’ in tegenwaarde of aantal of een aanbieding aan gekwali�ceerde beleggers.

 

Grote coupures of pakketjes (safe harbour)
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Geen prospectus is vereist voor een aanbieding van effecten met een nominale waarde per eenheid
van ten minste € 100.000 of een aanbieding van effecten aan beleggers die bij elke afzonderlijke
aanbieding effecten aankopen tegen een totale tegenwaarde (een ‘pakketje’) van ten minste €
100.000 per belegger.[42] Anders dan bij een kleine aanbieding (zie hierna) is geen zogenoemd
‘wildwest-bordje’-verplicht.

 

‘Kleine aanbieding’ in tegenwaarde of aantal

In Nederland geldt een vrijstelling van de prospectusplicht bij aanbieding van effecten als de
effecten deel uitmaken van een aanbieding waarbij de totale tegenwaarde van de aanbieding
minder dan € 5 miljoen bedraagt.[43] Aan deze vrijstelling zijn voorwaarden verbonden. Kort gezegd
moet voorafgaand melding worden gedaan aan de AFM, een informatiedocument worden
verstrekt[44] en een vrijstellingsvermelding worden gebruikt (‘wildwest-bordje’[45]).[46] Verder is op
grond van de prospectusverordening uitgezonderd een aanbieding van effecten aan minder dan
150 natuurlijke personen of rechtspersonen per lidstaat die geen gekwali�ceerde beleggers zijn.[47]

 

Gekwali�ceerde beleggers

Voor een aanbieding van effecten aan gekwali�ceerde beleggers is geen goedgekeurd prospectus
nodig.[48] De de�nitie van gekwali�ceerde beleggers is vrij complex. Voor deze bijdrage volstaat dat
diverse �nanciële ondernemingen, waaronder EU-vergunninghoudende banken, als gekwali�ceerde
beleggers worden aangemerkt.

 

4. Analyse

4.1. Algemeen: WHOA-akkoord niet uitgezonderd van reikwijdte Wft

Wij stellen voorop dat Nederlands �nancieel toezichtrecht geen algemene uitzondering bevat voor
activiteiten die samenhangen met een onderhands akkoord. Dit betekent dat per activiteit moet
worden beoordeeld of deze aangemerkt moet worden als een gereguleerde activiteit waarvoor een
verbod, of een prospectus- of vergunningplicht geldt en, zo ja, of een uitzondering of vrijstelling
geldt, of een onthe�ng mogelijk is.

 

4.2. Opvorderbaar geld

Wij menen dat gelden die verschuldigd zijn aan schuldeisers door een akkoord in beginsel niet van
‘kleur verschieten’ naar opvorderbare gelden. Dus als op grond van een akkoord uitstel van betaling
wordt verleend voor een vordering tot betaling van de tegenprestatie voor levering van goederen of
diensten, bijvoorbeeld uit een overeenkomst van aanneming van werk, dan verkrijgt de schuldenaar
daardoor geen opvorderbare gelden ter beschikking.

 

Naar onze mening is deze categorie uitstel van betaling (uitstel van betaling onder een WHOA-
akkoord met betrekking tot een commerciële transactie) voldoende op één lijn te stellen met een
van de in de wetsgeschiedenis genoemde uitzonderingscategorieën,[49] te weten die van een
gegeven uitstel van betaling voor een concrete verkooptransactie. Wij baseren dit op de aard van
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de rechtsverhouding. Hoewel de betalingsverplichting wordt uitgesteld ter �nanciering van de
schuldenaar, blijft de betalingsverplichting voortvloeien uit een transactie die (normaal gesproken)
niet (primair) zal zijn aangegaan ter �nanciering. Het verleende uitstel van betaling blijft, anders
gezegd, een ondergeschikt element van de commerciële rechtsverhouding. Het is dienstbaar aan
de afwikkeling van de transactie; door uitstel van betaling wordt de tegenprestatie voor de levering
van een goed of dienst (het betalen van de prijs) nader bepaald om dat onderdeel van de
handelstransactie af te wikkelen.

 

Naast dit analogische argument, is een teleologische onderbouwing mogelijk ook verdedigbaar,
namelijk dat de Wet op het �nancieel toezicht naar zijn doel niet van toepassing is. Het verbod van
het publiek opvorderbare gelden aan te trekken is onderdeel van het prudentieel toezicht. Volgens
de wetsgeschiedenis is de doelstelling van prudentieel toezicht tweeledig. Het dient ter
bescherming van de ‘afnemers’ van diensten die door �nanciële ondernemingen worden
aangeboden of verricht, en ter bevordering van de stabiliteit van het �nanciële stelsel en het
vertrouwen in de �nanciële sector.[50] Het gaat, vanuit deze invalshoek gezien, dus niet om
crediteurenbescherming zonder meer in elk individueel geval maar meer om
crediteurenbescherming in het belang van de stabiliteit van het �nanciële stelsel en het vertrouwen
in de �nanciële sector.

 

Indien een onderneming leningen (opvorderbare gelden) aantrekt van het publiek, is goed
verdedigbaar dat dit het �nanciële stelsel raakt. Deze onderneming betreedt de geld- of
kapitaalmarkt waarvan het goed functioneren een publiek belang is. Voor de schuldenaar die
uitstel van betaling vraagt door een akkoord aan te bieden met betrekking tot een
betalingsverplichting uit een commerciële, niet-�nanciële transactie, ligt dit volgens ons anders.
Het lijkt ons wat te vergezocht te stellen dat de schuldenaar daarmee de geld- of kapitaalmarkt
betreedt en het �nanciële stelsel raakt. Zoals wij hiervoor hebben opgemerkt, blijft uitstel van
betaling een ondergeschikt element van de commerciële rechtsverhouding.

 

Steun voor het teleologische argument dat de Wft naar zijn doel niet van toepassing is, vinden wij
in de omstandigheid dat de ondergeschikte aard van het �nanciële aspect van de transactie een
kenmerk lijkt van de meeste in de wetsgeschiedenis genoemde uitzonderingscategorieën op het
begrip opvorderbare gelden.[51] De meeste daarvan zien ook op �nanciële aspecten van in de kern
genomen commerciële transacties, zoals papieren waardebonnen uitgereikt bij de kassa in de
supermarkt, de waarborgsom bij huur, de vooruitbetaling bij koop of uitstel van betaling bij verkoop.
Het ligt volgens ons niet voor de hand te stellen dat de betreffende schuldenaren daarmee een
�nanciële markt betreden.

 

De hiervoor genoemde analogische en teleologische argumenten gaan echter niet zonder meer op
als het akkoord voorziet in een overgang van de vordering waardoor de band met de concrete
handelstransactie wordt doorbroken, zoals de minister overweegt, bijvoorbeeld als het akkoord
voorziet in cessie van de vordering aan een derde partij.[52] In die gevallen kunnen overigens de
andere, hiervoor genoemde uitzonderingen van toepassing zijn, met name de uitzondering dat
mogelijk geen sprake is van handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf omdat een
akkoord een (zeer) incidentele gebeurtenis is of de safe harbour van € 100.000.

 

4.3. Prospectusplicht
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Zoals hiervoor beschreven, bestaan er twee ‘triggers’ voor de verplichting een goedgekeurd
prospectus algemeen verkrijgbaar te stellen: aanbieding van effecten aan het publiek of toelating
van effecten tot de handel op een gereglementeerde markt; kort gezegd aanbieding en toelating.
Voor akkoorden bevat de prospectusverordening een bruikbare uitsluiting van de eerste trigger,
aanbieding. Het gaat in wezen om een interpretatie[53] van het hiervoor genoemde element van
individuele keuze van dit begrip. Overweging 22 van de prospectusrichtlijn luidt:

 

‘Wanneer effecten zonder enige mogelijkheid tot individuele keuze van de begunstigde worden
toegewezen, onder meer (…) wanneer de effecten ingevolge een rechterlijke beslissing
automatisch worden toegewezen, zoals bij een toewijzing van effecten aan schuldeisers in het
kader van een gerechtelijke insolventieprocedure, kan deze toewijzing niet worden beschouwd als
aanbieding van effecten aan het publiek.’

 

Hieruit volgt dat als het akkoord een toewijzing van effecten beoogt (bijvoorbeeld verhandelbare
aandelen of obligaties) aan een bepaalde klasse, de verkrijgbaarstelling van het akkoord
doorgaans niet kan worden aangemerkt als een aanbieding van effecten aan het publiek. In dat
geval is het de klasse die geacht wordt al dan niet in te stemmen met het akkoord en niet de
individuele stemgerechtigden ingedeeld in die klasse.[54] Als daarentegen wél individueel een
keuze wordt geboden voor toewijzing, dan verandert de zaak. Als stemgerechtigden de optie wordt
geboden aanvullend te investeren tegen uitgifte van extra verhandelbare aandelen of obligaties, is
er bijvoorbeeld wel een individuele keuze en is de bedoelde uitsluiting van het aanbiedingsbegrip
niet van toepassing. Er zijn dan wel andere uitzonderingen of een vrijstelling waarop mogelijk een
beroep kan worden gedaan, zoals de uitzondering voor grote coupures of pakketjes of bij een
‘kleine aanbieding’. Bij de kleine aanbieding moet wel goed worden gelet op de daaraan verbonden
vrijstellingsvoorwaarden. In het mkb zal een aanbieding van effecten aan meer dan 150
(rechts)personen echter niet snel voorkomen; daarvoor gelden geen bijzondere voorwaarden.

 

4.4. Grensoverschrijdende aspecten

Als een akkoord wordt aangeboden aan schuldeisers of aandeelhouders buiten Nederland zal men
rekening moeten houden met buitenlands recht. Of een dergelijk aanbod buiten Nederland wordt
aangemerkt als een aanbieding van effecten waarvoor een prospectusplicht geldt of als het
aantrekken (of ter beschikking verkrijgen of houden) van opvorderbare gelden van het publiek, is
een kwestie van het ter plaatse geldende �nancieel toezichtrecht.

Gaat het om een staat die onderdeel is van de Europese Economische Ruimte (EER) of het
Verenigd Koninkrijk, dan verwachten wij dat een akkoord dat naar Nederlands recht is vrijgesteld of
uitgezonderd van �nancieel toezicht ook naar het recht van die andere EER-staat of het VK niet
gereguleerd zal zijn. Dit omdat de basis van het relevante Nederlandse �nancieel toezichtrecht
Europees is en er doorgaans sprake is van een zekere mate van harmonisatie of, in geval van het
VK, nawerking. Toch is het verstandig hier niet zonder meer van uit te gaan. Ten eerste kan het
Europese recht op verschillende manieren worden uitgelegd in twee verschillende staten. Verder
kunnen zogenoemde lidstaatopties ertoe leiden dat dezelfde regeling op verschillende manieren is
geïmplementeerd. Zo kan bijvoorbeeld de drempelwaarde voor de vrijstelling van de
prospectusverplichting in ene lidstaat hoger zijn dan in de andere. Ook kan in de ene lidstaat voor
gebruikmaking van die vrijstelling wel voorafgaande melding aan de nationale toezichthouder
nodig zijn terwijl dat in een andere lidstaat niet nodig is. De grootste verschillen verwachten wij bij
de invulling van de begrippen ‘opvorderbare gelden’ en het aantrekken daarvan van ‘het publiek’.
Deze invulling is namelijk niet geharmoniseerd en blijkt in de praktijk ook daadwerkelijk uiteen te
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lopen.[55] Als een akkoord wordt aangeboden buiten de EER, dan zal de uitkomst in theorie
wezenlijk anders kunnen zijn.

 

5. Conclusie

Een akkoord kan voorzien in uitstel van betaling en omzetting van een vordering in aandelen (debt
for equity swap). Door uitstel van betaling kan een ‘normale’ handelsvordering uit een
koopovereenkomst of een overeenkomst van aanneming van werk in zekere zin van kleur
verschieten; de verkoper of aannemer kan tegen wil en dank langere tijd als schuldeiser worden
verbonden aan de schuldenaar of zelfs voor onbepaalde tijd als aandeelhouder. Men kan deze
partij beschouwen als �nancier (geldverstrekker) of belegger. Geld lenen en aandelen aanbieden
zijn in beginsel activiteiten die onder �nancieel toezicht kunnen vallen. Toch verwachten wij dat dit
in de praktijk zelden tot complicaties in relatie tot �nancieel toezicht zal leiden.

 

Ten eerste zullen deze activiteiten doorgaans niet kunnen worden aangemerkt als het aantrekken,
ter beschikking verkrijgen of ter beschikking houden van opvorderbare gelden omdat de vordering
voortvloeit uit een handelstransactie en niet overgaat op een derde.

 

Ten tweede zal een schuldeiser in de regel niet een individuele keuze kunnen maken om aandelen
te accepteren of juist te weigeren. Doorgaans zal hij onderdeel uitmaken van een klasse en
gebonden worden aan het meerderheidsbesluit van de klasse. Zonder individuele
keuzemogelijkheid is geen sprake van een aanbieding van effecten in de zin van de
prospectusverordening. En zelfs als de schuldeiser individueel kan kiezen voor aandelen (of andere
effecten) of juist kan kiezen deze te weigeren, dan zal niet snel sprake zijn van een
prospectusplicht, bijvoorbeeld omdat de effecten aan minder dan 150 (rechts)personen worden
aangeboden.

 

Als een akkoord (mede) buiten Nederland wordt aangeboden verwachten wij vergelijkbare
uitkomsten, met name binnen de EER en het Verenigd Koninkrijk. Het is echter wel verstandig te
overwegen daarover voorafgaand advies in te winnen.
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daarop bestaat in bijgewerkte vorm nog steeds; zie ESMA/2019/ESMA31-62-1258, p. 31.

[54] Vgl. C.W.M. Lieverse en E. Kempenaar, ‘De Prospectusverordening: de prospectusplicht en de
uitzonderingen daarop’, TvFR 2019, p. 361. Zij verwijzen naar literatuur (onder de vigeur van de
prospectusrichtlijn, de voorganger van de prospectusverordening) waaruit verschillende
standpunten kunnen worden afgeleid zoals A. van der Pols, ‘Niet-prospectusplichtige allocaties’,
V&O 2013, p. 151-155 (geen aanbieding) en Asser/De Serière 2-IV 2017/267 (wél aanbieding).
Lieverse en Kempenaar besluiten dat met overweging 22 bij de prospectusverordening de
discussie op dit punt lijkt gesloten.

[55] De European Banking Authority heeft dit reeds als een probleem gesignaleerd, zie ‘EBA Opinion
on elements of the de�nition of credit institution’ (klik hier).
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