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Geachte relatie, 

Voldoet uw organisatie aan de AIFM wetgeving? 

Naar verwachting zal de Eerste Kamer binnenkort het wetsvoorstel ter implementatie van de AIFM 

Richtlijn in de Wet financieel toezicht (Wft) aannemen. Dit betekent dat Nederland de uiterste 

implementatiedatum van 22 juli 2013 ruimschoots zal halen. De EU Verordening, waarin de eisen van 

de AIFM Richtlijn zijn uitgewerkt, is op 19 december jl. door de Europese Commissie aangenomen.  

De consequenties van de AIFM wetgeving voor uw bedrijfsvoering zijn nu duidelijk. In deze 

nieuwsbrief wordt een aantal belangrijke aspecten toegelicht: voor wie is de nieuwe wetgeving van 

belang, wat zijn de consequenties voor uw organisatie en wat moet u doen om AIFM compliant te 

worden? 

 

 

http://www.digitalherald.eu/nieuw/wb.php?p=2o4/rs/rs/rt/11n/rt


Voor wie is de nieuwe AIFM wetgeving van belang? 

De nieuwe AIFM wetgeving is zowel voor beheerders die al een Wft vergunning hebben als voor 

beheerders die momenteel onder een vrijstelling vallen, van belang. 

 Als u al een Wft vergunning heeft, dan dient u uw bestaande processen en documentatie 

door te lichten én aan te passen om aan de (extra) eisen van de AIFM wetgeving te voldoen. 

Uw bestaande Wft vergunning kan dan per 22 juli 2014 worden omgezet in een nieuwe 

vergunning. 

 Beheerders die nu gebruik maken van de vrijstellingsmogelijkheden dienen voor 22 juli 2014 

een Wft vergunning aan te vragen. Uw bedrijfsvoering zal uiterlijk per die datum aan de 

gestelde eisen moeten voldoen. Als u gebruik wilt maken van de vrijstellingsmogelijkheden 

die de nieuwe AIFM wetgeving biedt, dan heeft u nog wel een registratie- en 

rapportageplicht. 

Let wel: voor beleggingsfondsen die na 22 juli 2013 op de markt worden gebracht, gelden de eisen 

van de AIFM wetgeving (ongeacht of u als beheerder dan wel of niet een Wft vergunning heeft). 

 

Wat zijn de consequenties voor uw organisatie? 

De twee belangrijkste aandachtspunten voortvloeiend uit de nieuwe AIFM wetgeving zijn: 

1. Het realiseren van een beheerste en integere bedrijfsvoering 

Aspecten hierbij zijn onder andere: 

 Bestuurders moeten voldoen aan eisen ten aanzien van deskundigheid, vakbekwaamheid, 

betrouwbaarheid en integriteit 

 Transparante governance structuur 

 Eigen vermogen eisen voor interne en externe beheerders, dekking aansprakelijkheid 

 Beschrijving van het beleggingsbeleid, het cliëntacceptatie proces en overige 

bedrijfsprocessen 

 Opzet van een goede Riskmanagement structuur 

 Vastlegging van de Compliance structuur, beschrijving van een gedragscode voor personeel 

 Beleid ter voorkoming van (potentiële) conflicts of interest, klachtenprocedure 

 Regeling privé beleggingstransacties, beloningsbeleid 

 Uitbesteding aan derden, inclusief Service Level Agreements 

 Back up en recovery 

 Jaarrekening 

 



2. Aanstelling van een Bewaarder 

Vanuit de AIFM wetgeving dient de beleggingsinstelling ook een z.g. Bewaarder aan te stellen. De 

Bewaarder zal als een soort externe toezichthouder gaan optreden. Hij zal onder andere belast 

worden met: 

 Toezicht op de kasstromen en de administratie 

 Bewaarneming van effecten, verificatie van eigenaarschap van overige activa  

 Controle op de inname en uitgifte van deelnemingsrechten, de berekening van de intrinsieke 

waarde, de naleving van beleggingsrestricties en de tijdige afwikkeling van transacties 

De kosten die u betaalt voor de Bewaarder diensten zullen mede afhankelijk zijn van de inrichting en 

kwaliteit van uw bedrijfsprocessen.  

 

Wat moet u doen om AIFM compliant te worden? 

Het is noodzakelijk om een inventarisatie te maken van de aspecten die in uw bedrijfsvoering 

opgenomen of gewijzigd moeten worden. Met de uitkomst hiervan moet het voor u helder zijn welke 

vervolgstappen genomen dienen te worden om AIFM compliant te worden. Tot slot zult u tot 

implementatie moeten overgaan. Graag zijn wij u van dienst om u hierin te ondersteunen. 

 

Ten aanzien van de inventarisatie maken wij in een dag een inschatting wat er moet gebeuren op 

basis van gesprekken en de aanwezige documentatie. Hierbij gebruiken wij een AIFM-checklist waarin 

exact staat wat u op welke wijze moet vastleggen en implementeren.  

 

In het vervolgtraject kan PSO Management u ondersteunen, zowel bij het concreet uitwerken als bij 

het implementeren van de te nemen acties. Tevens kunnen wij u behulpzaam zijn bij de selectie van 

een Bewaarder en de realisatie van een optimale aansluiting van uw bedrijfsprocessen met die van de 

Bewaarder. Dit laatste is van belang om uw relatie met de Bewaarder zo kostenefficiënt mogelijk te 

laten zijn.  

 

PSO Management BV 

PSO heeft jarenlange ervaring op het gebied van riskmanagement en compliance. De afgelopen jaren 

zijn verschillende financiële instellingen begeleid bij de aanvraag van een (Wft) vergunning. Hiervoor 

heeft PSO Management een eigen instrument ontwikkeld waarmee instellingen compliance aspecten, 

risico’s en processen afzonderlijk, maar ook geïntegreerd, kunnen monitoren. 

 

 

PSO kan u ondersteunen in het hele traject om AIFM compliant te worden en eventueel een 



vergunning aan te vragen. Graag zijn wij bereid een en ander in een gesprek toe te lichten. 

Binnenkort bellen wij u om eventuele vragen en vervolgstappen met u te bespreken.  

Uiteraard kunt u, indien u dat wenst, ook zelf contact opnemen.  

 

Met vriendelijke groet, 

drs Jeannette Homan 

Managing partner 

 PSO EEN STERKE PARTIJ IN DE MARKT  
 

 

PSO Management is gespecialiseerd in riskmanagement en compliance. Onze klanten 

bevinden zich in de financiële dienstverlening: met name beleggingsinstellingen, 

vastgoedbedrijven en pensioenfondsen. Onze consultants zijn nuchtere, prettige mensen 

met kennis van de business. Wij werken op een transparante wijze en zorgen daarmee 

voor een goede aansluiting met de organisatie. Ondertussen worden de projecten 

conform planning, op tijd, opgeleverd. 

 

 

 
PSO Management BV - Brinklaan 109 - Postbus 426 - 1400 AK Bussum 

T (035) 53 94 635 - F (035) 698 07 77 - info@psomanagement.nl - www.psomanagement.nl  

 
WANNEER U DEZE NIEUWSBRIEF NIET LANGER WILT ONTVANGEN KUNT U ZICH HIER AFMELDEN. 
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