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VOORWAARDEN VAN BEHEER EN BEWARING VAN HET FINODEX 
FUND 

De ondergetekenden: 

1. Finodex Funds B.V., een besloten vennootschap, statutair gevestigd in Huizen, met adres 

Huizermaatweg 19, 1273 NA, handelsregisternummer 85989622;  

en 

 

2. Stichting Legal Owner Finodex Funds, een stichting, statutair gevestigd in Huizen, met adres 

Huizermaatweg 19, 1273 NA, handelsregisternummer 86009389; 

komen overeen als volgt:    

de voorwaarden waaronder vermogen onder de naam Finodex Fund ter collectieve belegging ten titel 

van beheer wordt verkregen luiden als volgt: 

 

1 DEFINITIES 

1.1 Begrippen 

In deze voorwaarden van beheer en bewaring (de Fondsvoorwaarden) wordt verstaan onder:  

 

AIFM Richtlijn:  Richtlijn nr. 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 

de Europese Unie van 8 juni 2011, inzake beheerders van alternatieve 

beleggingsinstellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 2003/41/EG 

en 2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009 en (EU) 

nr. 1095/2010 en daarop gebaseerde regelgeving  

 

Administrateur:  degene aan wie de Beheerder de administratie van het Fonds heeft 

uitbesteed, zijnde IQ EQ Financial Services B.V., dan wel een andere 

entiteit aan wie de administratie van tijd tot tijd wordt uitbesteed 

 

AFM: de Autoriteit Financiële Markten 

 

Beheerder:  degene die belast is met het beheer van het Fonds, te weten Finodex 

Funds B.V., dan wel diens rechtsopvolger of enige andere entiteit die 

nadien belast wordt met het beheer van het Fonds 

 

Bijlage: een bijlage bij het IM 
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DNB: De Nederlandsche Bank 

 

Fonds:  het fonds onder de naam Finodex Fund, vormgegeven als een fonds 

voor gemene rekening met paraplustructuur en aldus onderverdeeld in 

Subfondsen, waarin ter collectieve belegging financiële instrumenten, 

gelden of andere goederen zijn of worden opgenomen teneinde de 

Participanten in de opbrengst van de beleggingen te doen delen 

 

Fondsvermogen: het totale vermogen van ieder afzonderlijk Subfonds, zijnde alle 

vermogensbestanddelen die overeenkomstig deze 

Fondsvoorwaarden ten behoeve van Participanten worden gehouden 

door de Juridisch Eigenaar, verminderd met de verplichtingen van een 

Subfonds welke door de Beheerder met inachtneming van deze 

voorwaarden zijn aangegaan 

  

Fondsvoorwaarden:   de onderhavige voorwaarden van beheer en bewaring 

 

Handelsdag:  iedere dag waarop uitgifte en inkoop van Participaties in een Subfonds 

mogelijk is, zijnde de eerste (1e) Werkdag van iedere kalendermaand  

 

IM: de meest recente versie van het informatiememorandum van het 

Fonds, inclusief bijlagen 

 

Inschrijfformulier: het digitale formulier dat wordt ingediend door een belegger bij de 

Beheerder voor het aanmaken van een account (via de Website) en 

voor de uitgifte van Participaties  

 

Juridisch Eigenaar:  de juridisch eigenaar van de activa van het Fonds, te weten Stichting 

Legal Owner Finodex Funds 

 

Klasse: een door de Beheerder naar eigen inzicht geïntroduceerd 

administratief afgescheiden gedeelte van een Subfonds met gelijke 

rechten en verplichtingen en dezelfde aanspraak tot het 

Fondsvermogen, maar waarbij wordt gedifferentieerd in bepaalde 

kenmerken, waaronder (maar niet beperkt tot) identiteit van de 

belegger, kostenstructuur, uitkeringsbeleid en de procedure voor 

uitgifte en inkoop 

 

NAV: de intrinsieke waarde van een Subfonds vastgesteld op een 

Waarderingsdag, zijnde de som van de waarde van de tot het 

Subfonds behorende activa verminderd met de tot het Subfonds 

behorende verplichtingen uitgedrukt in euro en afgerond tot vier (4) 

cijfers achter de komma 

 

NAV per Participatie:  de intrinsieke waarde van een Subfonds vastgesteld op een 

Waarderingsdag gedeeld door het aantal uitstaande Participaties van 

het Subfonds op de Waarderingsdag, uitgedrukt in euro en afgerond 

tot vier (4) cijfers achter de komma 

 

Participant:  de houder (natuurlijk persoon of rechtspersoon) van één of meer 

Participaties in een Subfonds  



   

6 juni 2022 Finodex Fund | Informatiememorandum | Fondsvoorwaarden 4 | 20 

 

Participantenvergadering:  het orgaan binnen het Fonds gevormd door alle Participanten in het 

Fonds gevormd door alle Participanten van de tot het Fonds 

behorende Subfondsen 

 

Participaties:  de evenredige delen waarin de aanspraken van de Participanten tot 

het vermogen van een Subfonds zijn verdeeld, te berekenen in euro  

 

Raad van Advies:  de Raad van Advies (indien van toepassing) ingesteld ter discretie van 

de Beheerder op het niveau van het (Sub)Fonds 

 

Serie: alle Participaties die voor administratiedoeleinden als serie zijn 

uitgegeven op dezelfde Handelsdag 

 

Subfonds:     een apart geadministreerd gedeelte van het (vermogen van het) Fonds 

 

Subfonds Kenmerken: de kenmerken van een Subfonds die voorafgaand aan de introductie 

van een Subfonds door de Beheerder en de Juridisch Eigenaar zijn 

vastgesteld en als Bijlage onderdeel van het IM uitmaken 

 

Transactieprijs:  de NAV per Participatie op de Waarderingsdag voorafgaand aan de 

Handelsdag waarop de Participatie wordt uitgegeven 

 

Totale Transactieprijs: de Transactieprijs vermenigvuldigd met het aantal uit te geven 

Participaties 

 

Uitbreidingsformulier: het digitale formulier dat wordt ingediend door een (bestaande) 

Participant bij de Beheerder voor uitgifte van (extra) Participaties via 

het account op de Website  

 

Uitschrijfformulier: het digitale formulier dat wordt ingediend door een Participant bij de 

Beheerder voor inkoop van Participaties via het account op de Website  

 

Waarderingsdag: iedere dag waarop de NAV (van een Subfonds) en de NAV per 

Participatie wordt vastgesteld in overeenstemming met artikel 11, 

zijnde de laatste Werkdag voor een Handelsdag 

 

Website:      de website van de Beheerder, zijnde www.finodex.fund 

 

Werkdag:  iedere dag waarop Euronext Amsterdam geopend is en/of de voor één 

of meer Subfondsen, naar het oordeel van de Beheerder, relevante 

gereglementeerde markt(en) of andere markt(en) in financiële 

instrumenten geopend zijn voor het verrichten van transacties; 

 

Wft:       de Wet op het financieel toezicht 

 

Wwft:     de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme 

 
  

https://finodex.fund/
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1.2 De in lid 1 gedefinieerde begrippen worden in deze Fondsvoorwaarden zowel in meervouds- 

als in enkelvoudsvorm gebruikt.  

1.3 Tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, zijn verwijzingen naar ‘artikelen’ verwijzingen naar 

artikelen van deze Fondsvoorwaarden. 

1.4 Kopjes boven artikelen dienen uitsluitend voor het leesgemak en beïnvloeden op geen enkele 

wijze de interpretatie van artikelen.   

2 NAAM, DUUR 

2.1 Het Fonds draagt de naam Finodex Fund. 

2.2 Het Fonds is gevormd voor onbepaalde tijd. 

2.3 Het Fonds wordt geacht te zijn gevestigd ten kantore van de Beheerder.  

3 AARD, DOEL, KWALITEITSEIS 

3.1 Het Fonds is een fonds voor gemene rekening naar Nederlands recht met paraplustructuur. Het 

Fonds is geen rechtspersoon, maar een contractuele regeling sui generis, neergelegd in deze 

Fondsvoorwaarden, tussen de Beheerder, de Juridisch Eigenaar en ieder van de Participanten 

(afzonderlijk).   

3.2 Het Fonds is beleggingsfonds als bedoeld in artikel 1:1 Wft. De Beheerder is vrijgesteld van de 

vergunningplicht ingevolge artikel 2:66a lid 1 en 2 Wft. Deze vrijstelling wordt het AIFMD-

registratieregime genoemd. De Beheerder en het Fonds zijn (slechts) geregistreerd bij de AFM 

onder het AIFMD-registratieregime. Zij zijn niet onderhevig aan goedkeuring en staan niet onder 

(doorlopend) toezicht van de AFM en DNB.  

3.3 Het Fonds is een vermogen, onderverdeeld in Subfondsen, waarin ter collectieve belegging 

gevraagde of verkregen financiële instrumenten, gelden of andere goederen zijn opgenomen, 

teneinde de Participanten in de opbrengst te doen delen. Het beleggingsbeleid van het Fonds 

wordt omschreven in het IM en per Subfonds in de Subfonds Kenmerken. 

3.4 Het Fonds is of beoogt te zijn een fiscaal transparant besloten fonds voor gemene rekening dat 

niet belastingplichtig is in de zin van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.  

3.5 Het beheer van het Fonds en de bewaring van de activa van het Fonds geschieden onder deze 

Fondsvoorwaarden. 

3.6 Deze Fondsvoorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen de Beheerder, de 

Juridisch Eigenaar en ieder van de Participanten (afzonderlijk) die ontstaat door uitvoering van 

het door de Participant ondertekende Inschrijfformulier. Daarnaast zijn deze Fondsvoorwaarden 

van toepassing op de rechtsverhouding tussen de Beheerder en de Juridisch Eigenaar. Het 

accepteren van deze Fondsvoorwaarden, het invullen van het Inschrijfformulier en hetgeen ter 

uitvoering daarvan geschiedt beoogt dan wel creëert geen samenwerkingsovereenkomst 

tussen de Beheerder, de Juridisch Eigenaar en een Participant en doet geen rechten en 

verplichtingen ontstaan tussen Participanten onderling. 
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3.7 Het Fonds, de Fondsvoorwaarden en hetgeen ter uitvoering daarvan geschiedt, vormen geen 

maatschap, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap naar Nederlands recht 

en beogen niet (anderszins) een samenwerking tussen de Participanten. 

3.8 De Participaties in een Subfonds kunnen in Klassen worden ingedeeld. De Beheerder kan naar 

eigen inzicht een Klasse van Participaties introduceren en daarbij differentiëren in kenmerken 

zoals (zonder beperking) identiteit van de belegger, kostenstructuur, uitkeringsbeleid en de 

procedure voor uitgifte en inkoop. De kenmerken van een Klasse (indien van toepassing) staan 

vermeld in de Subfonds Kenmerken.  

4 BELEGGINGSDOELSTELLING, BELEGGINGSBELEID EN 
RESTRICTIES 

4.1 Finodex Fund heeft tot doel het per Subfonds afzonderlijk, voor rekening en risico van de 

Participanten, collectief beleggen van vermogen in (i) financiële instrumenten; (ii) van financiele 

instrumenten afgeleide producten en (iii) andere vermogenswaarden, alsmede het doen 

bewaren en administreren van het belegde vermogen en al hetgeen met het voorgaande 

verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.  

4.2 Ieder Subfonds kent een eigen beleggingsdoelstelling- en beleid en eigen beleggingsrestricties 

en - als gevolg daarvan – een eigen risicoprofiel en koersvorming. Ook kunnen de kosten per 

Subfonds verschillend zijn. De kenmerken van ieder Subfonds worden, voorafgaand aan de 

introductie daarvan, nader bepaald in de Subfonds Kenmerken (als onderdeel van het IM).  

4.3 De niet belegde activa die behoren tot een Subfonds zullen worden aangehouden op één of 

meer rekeningen op naam van de Juridisch Eigenaar ten behoeve van het Subfonds bij één of 

meer in de Europese Unie gevestigde banken die door de Beheerder worden aangewezen. 

4.4 De Beheerder en de Juridisch Eigenaar zullen ten laste van een Fondsvermogen geen 

garantiestellingen of borgtochten aangaan.  

5 BEWARING 

5.1 De Juridisch Eigenaar is juridisch rechthebbende van alle activa die tot het (Sub)Fonds 

behoren. De Juridisch Eigenaar houdt daartoe rekeningen aan op eigen naam.   

5.2 Alle activa die deel uitmaken van het (Sub)Fonds zijn, respectievelijk worden, ten titel van 

beheer verkregen door de Juridisch Eigenaar ten behoeve van de Participanten. De Juridisch 

Eigenaar treedt bij het bewaren uitsluitend op in het belang van de Participanten met 

inachtneming van de principes van het (Sub)Fonds. 

5.3 Verplichtingen die tot het (Sub)Fonds (gaan) behoren, zijn respectievelijk worden aangegaan 

op naam van de Juridisch Eigenaar, waarbij uitdrukkelijk wordt vermeld dat de Juridisch 

Eigenaar optreedt in zijn hoedanigheid van Juridisch Eigenaar van het (Sub)Fonds. De 

verplichtingen worden door de Juridisch Eigenaar aangegaan namens het (Sub)Fonds voor 

rekening en risico van de Participanten. De Juridisch Eigenaar kan de Participanten niet 

vertegenwoordigen.  

5.4 De Juridisch Eigenaar is jegens de Participanten slechts aansprakelijk voor door hen geleden 

schade, voor zover die schade het directe gevolg is van grove schuld of van een tekortkoming 
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die te wijten is aan opzet, aan opzet grenzende bewuste roekeloosheid of grove nalatigheid van 

de Juridisch Eigenaar. De Juridisch Eigenaar is niet aansprakelijk jegens de Participanten voor 

door hen geleden schade die het gevolg is van het handelen of nalaten van een derde partij.  

6 BEHEER, BELEGGINGEN EN OVERIGE HANDELINGEN 

6.1 De Beheerder is belast met het beheer van het (Sub)Fonds. Onder het beheer van het 

(Sub)Fonds is begrepen het beleggen van de activa van het (Sub)Fonds, het aangaan van 

verplichtingen ten laste van het (Sub)Fonds en het verrichten van alle overige handelingen ten 

aanzien van het (Sub)Fonds, alles met inachtneming van hetgeen in deze Fondsvoorwaarden 

en het IM is bepaald.  

6.2 De Juridisch Eigenaar verstrekt hierbij een volmacht met recht van substitutie aan de Beheerder 

voor het verrichten van rechtshandelingen verband houdende met het beheren van het 

(Sub)Fonds, met inachtneming van het beleggingsbeleid zoals bepaald in het IM en met 

hetgeen in deze Fondsvoorwaarden is bepaald. Handelingen waartoe de volmacht zich niet 

uitstrekt, komen niet ten laste van het (Sub)Fonds. 

6.3 De Beheerder treedt bij het beheren uitsluitend op in het belang van de Participanten met 

inachtneming van de principes van het (Sub)Fonds.  

6.4 Het beheer en de administratie van het (Sub)Fonds zal worden verricht ten behoeve van het 

Fonds, voor rekening en risico van de Participanten. De Beheerder kan de Participanten niet 

vertegenwoordigen. 

6.5 De Beheerder is jegens de Participanten slechts aansprakelijk voor de door hen geleden 

schade, voor zover de schade het directe gevolg is van grove schuld of van een tekortkoming 

die te wijten is aan opzet, aan opzet grenzende bewuste roekeloosheid of grove nalatigheid van 

de Beheerder. Uitsluitend de Juridisch Eigenaar kan een vordering jegens de Beheerder 

instellen ter vergoeding van de hiervoor bedoelde schade. De Beheerder is niet aansprakelijk 

jegens de Participanten voor door hen geleden schade die het gevolg is van het handelen of 

nalaten van een derde partij of die het gevolg is van het handelen of nalaten van de Beheerder 

voortvloeiend uit het vertrouwen van de Beheerder op enige verklaring of garantie van een 

Participant.  

6.6 De Beheerder kan zijn taken in het kader van het beheer van het (Sub)Fonds geheel of 

gedeeltelijk aan derden delegeren. De kosten voor de werkzaamheden van eventuele derden 

zullen worden omschreven in het IM en/of de Subfonds Kenmerken.  

7 RAAD VAN ADVIES 

7.1 De Beheerder kan, naar eigen inzicht, besluiten tot het instellen van een Raad van Advies op 

het niveau van het (Sub)Fonds.   

8 HET FONDS, SUBFONDSEN 

8.1 Het (vermogen van het) Fonds wordt gevormd door stortingen ter verkrijging van Participaties, 

door opbrengsten van activa die behoren tot het Fonds, door vorming en toeneming van de 

schulden en door vorming, toeneming en toepassing van eventuele voorzieningen en 

reserveringen. 
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8.2 Het Fonds is verdeeld in een of meer Subfondsen, waarin afzonderlijk kan worden belegd door 

Participanten. Voor elk Subfonds wordt een aparte administratie gevoerd zodat onder andere 

alle aan een Subfonds toe te rekenen activa en passiva alsmede opbrengsten en kosten per 

Subfonds kunnen worden verantwoord.  

8.3 Met inachtneming van artikel 8.2 komen de beleggingen van een Subfonds uitsluitend voor 

rekening en risico van de Participanten van het betreffende Subfonds. Uitkeringen ten laste van 

een Subfonds kunnen uitsluitend plaatsvinden op de Participaties van het betreffende 

Subfonds.  

8.4 De Beheerder besluit tot introductie van een Subfonds. Voorafgaand aan die introductie stellen 

de Beheerder en de Juridisch Eigenaar de nadere specificaties voor dat Subfonds vast, 

waaronder begrepen het beleggingsbeleid, en leggen deze vast in de desbetreffende Subfonds 

Kenmerken. In geval van tegenstrijdigheid tussen het IM, waaronder begrepen deze 

Fondsvoorwaarden, en de Subfonds Kenmerken van een Subfonds prevaleren de Subfonds 

Kenmerken. 

9 RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTICIPANTEN 

9.1 Het Fonds geeft voor ieder Subfonds een apart soort Participaties uit. De Participanten zijn 

economisch tot het Subfonds gerechtigd naar verhouding van het aantal Participaties dat een 

Participant houdt. Onverminderd het bepaalde in artikel 9.2 komen, in de verhouding bedoeld 

in de vorige zin, alle voor- en nadelen, die economisch aan het Subfonds zijn verbonden, ten 

gunste respectievelijk ten laste van de Participanten. 

9.2 Participanten zijn niet aansprakelijk voor de verplichtingen van de Beheerder en de Juridisch 

Eigenaar en dragen niet verder in de verliezen van het Subfonds dan tot het bedrag dat in het 

Subfonds is ingebracht als tegenprestatie voor de Participaties die door een Participant worden 

gehouden. 

9.3 Iedere geïnteresseerde belegger zal (elektronisch) een kopie van deze Fondsvoorwaarden 

ontvangen. Door uitvoering van het door een belegger ondertekende Inschrijfformulier wordt de 

Belegger Participant in een Subfonds en is een Participant gebonden aan deze 

Fondsvoorwaarden en het IM.  

10 PARTICIPATIES 

10.1 Elke Participatie vertegenwoordigt de gerechtigdheid tot het vermogen van het Subfonds zoals 

omschreven in het IM. De Participaties luiden op naam. Er worden geen verhandelbare 

participatiebewijzen afgegeven. Onder Participaties worden mede begrepen fracties van 

Participaties, uitgedrukt tot vier (4) cijfers achter de komma.  

10.2 Verkrijging van Participaties geschiedt door inschrijving in het register dat wordt gehouden door 

de Beheerder. Iedere inschrijving omvat: 

• naam, adres en details van de bankrekening van de Participant; 

• cliëntidentificatie documenten (inclusief de zetel van de Participant, fiscale 

woonplaats (volgens de Common Reporting Standards), daadwerkelijke 

verblijfplaats en FATCA-status (en de status van iedere uiteindelijk 

belanghebbende)); en 

• het aantal Participaties per Participant onder vermelding van de datum van 
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verkrijging van de Participaties en het bedrag of de waarde van hetgeen dat in het 

Subfonds is ingebracht als tegenprestatie voor een Participatie.  

 

10.3 Een Participant is verplicht om de in artikel 10.2 genoemde informatie te verstrekken, zodat de 

Beheerder de juistheid van de informatie (opnieuw) kan vaststellen en kan beoordelen of 

Participaties kunnen worden uitgegeven aan de Participant.  

10.4 Een Participant zal iedere wijziging in de hiervoor in artikel 10.2 genoemde gegevens 

onmiddellijk schriftelijk aan de Beheerder doorgeven. De Beheerder zal de wijziging 

dienovereenkomstig doorvoeren binnen vijf (5) kalenderdagen na ontvangst van de wijziging en 

de Participant een bevestiging sturen.  

10.5 De Beheerder mag vertrouwen op de juistheid van de informatie zoals verstrekt door een 

Participant voor opname in het register. De informatie in het register ten aanzien van de 

Participant en diens gerechtigdheid tot de Participaties strekt tot sluitend bewijs, behoudens 

door de Participant te leveren schriftelijk tegenbewijs. De Beheerder is niet gebonden aan een 

wijziging in informatie die niet aan de Beheerder is medegedeeld conform artikel 10.4 en 

accepteert geen economische gerechtigdheid tot Participaties in een Subfonds van een 

persoon anders dan de Participant wiens gegevens in het register staan ingeschreven. 

10.6 Op schriftelijk verzoek van een Participant zal de Beheerder zo spoedig mogelijk na de 

eerstvolgende Waarderingsdag een uittreksel van het register van Participanten toesturen, 

maar uitsluitend voor zover het de eigen inschrijving van de Participant betreft. 

10.7 De Beheerder kan (een deel van) zijn verplichtingen onder dit artikel 10 uitbesteden aan de 

Administrateur. 

11 VASTSTELLING VAN DE WAARDE VAN HET SUBFONDS EN 
DE WAARDE VAN EEN PARTICIPATIE 

11.1 De Beheerder stelt op elke Waarderingsdag de NAV van een Subfonds en de NAV per 

Participatie vast. 

11.2 Iedere laatste Werkdag van een kalendermaand zal een Waarderingsdag zijn. De Beheerder 

kan naar eigen inzicht of op verzoek van een Participant andere dagen aanwijzen als 

Waarderingsdag.   

11.3 De NAV per Subfonds en de NAV per Participatie zullen binnen acht (8) kalenderdagen na de 

Waarderingsdag worden berekend.  

11.4 De waarde van de vermogensbestanddelen die tot een Subfonds behoren, wordt vastgesteld 

met inachtneming van de waarderingsmethoden die in het IM en de Subfonds Kenmerken zijn 

omschreven. 

11.5 In afwijking van het bepaalde in artikel 11.1 kan de Beheerder in de navolgende gevallen de 

NAV van een Subfonds en de NAV per Participatie, en daarmee de uitgifte en inkoop van 

Participaties, tijdelijk opschorten:  

a) indien gedurende een periode waarin een belangrijke effectenbeurs, valutamarkt of een 

andere markt waarop een aanzienlijk deel van de beleggingen van een Subfonds 
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genoteerd staat of regelmatig verhandeld wordt, gesloten is, met uitzondering van de 

gebruikelijke sluitingsdagen, of gedurende een periode waarin de handel onderworpen 

is aan belangrijke beperkingen of is opgeschort; 

b) indien een of meer voor de vaststelling van de NAV van (een Participatie in) een 

Subfonds relevante transacties in financiële instrumenten is stilgelegd c.q. opgeschort 

c.q. aan zodanige beperkingen zijn onderworpen dat de NAV van (een Participatie in) 

het Subfonds niet kan worden vastgesteld; 

c) indien een storing plaatsvindt in de communicatiemiddelen die normaliter worden 

gebruikt om de prijs te bepalen van enige belegging van een Subfonds;  

d) indien politieke, economische, militaire, monetaire of sociale ontwikkelingen of enig 

geval van overmacht dat zich buiten de verantwoordelijkheid of de wil van de Beheerder 

voordoet, het onmogelijk maken een belangrijk deel van de beleggingen te waarderen 

of hierover op een redelijk en normale wijze te beschikken, zonder de belangen van de 

Participanten ernstig te schaden; 

e) indien om enige andere reden de waarde van een belegging die behoort tot een 

Subfonds niet met de door de Beheerder gewenste snelheid of nauwkeurigheid kan 

worden bepaald; 

f) indien een besluit tot opheffing of ontbinding van een Subfonds is genomen; of 

g) indien dit noodzakelijk is om de algemene belangen van de betrokken Participanten 

veilig te stellen. 

11.6 Indien de Beheerder de NAV (per Participatie) niet kan vaststellen, zullen de Participanten 

worden geïnformeerd op de wijze als bepaald in artikel 16. 

11.7 De Beheerder kan (een deel van) zijn verplichtingen onder dit artikel 11 uitbesteden aan de 

Administrateur. 

12 UITGIFTE VAN PARTICIPATIES 

12.1 De Beheerder mag naar eigen inzicht, maar niettegenstaande de overige bepalingen van deze 

Fondsvoorwaarden, besluiten tot uitgifte van nieuwe Participaties of besluiten tot het tijdelijk of 

definitief stoppen met uitgifte van Participaties.     

12.2 De uitgifteprijs van een Participatie is gelijk aan de Transactieprijs. De Beheerder bepaalt de 

Totale Transactieprijs die verschuldigd is door degene die heeft ingeschreven en de verdere 

voorwaarden van de uitgifte. Het minimum deelnamebedrag en het minimumbedrag van 

vervolgstortingen kunnen per Subfonds en Klasse (indien van toepassing) verschillen en 

worden gespecificeerd in de Subfonds Kenmerken. Het minimum deelnamebedrag zal altijd een 

bedrag betreffen van ten minste honderdduizend euro (EUR 100.000), met uitzondering van 

een Klasse voor werknemers van de Beheerder of personen die op basis van een andere 

constructie werkzaamheden verrichten voor de Beheerder (een zogenaamde “Medewerkers 

Klasse"). In een dergelijke Klasse zal deelname mogelijk zijn voor een bedrag van minder dan 

honderdduizend euro (EUR 100.000). 

12.3 Verzoeken tot uitgifte van Participaties dienen schriftelijk bij de Beheerder te worden ingediend 

via een volledig ingevuld Inschrijfformulier of, in geval van een bestaande Participant, een 

Uitbreidingsformulier. In het Inschrijfformulier of Uitbreidingsformulier zal onder andere de 

Totale Transactieprijs worden ingevuld waarvoor uitgifte wordt verzocht.  
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12.4 De Beheerder mag naar eigen inzicht besluiten tot het weigeren of slechts gedeeltelijk 

accepteren van een verzoek tot uitgifte. De Beheerder kan de uitgifte van Participaties onder 

meer weigeren in het geval de (verplichtingen uit de) Wwft en Sanctiewet dit vereisen. 

12.5 Uitgifte van Participaties vindt uitsluitend plaats op Handelsdagen, zijnde (in beginsel) de eerste 

Werkdag van iedere kalendermaand. Een Inschrijfformulier of Uitbreidingsformulier dient de 

Beheerder en de Administrateur niet later dan acht (8) kalenderdagen voorafgaand aan de 

gewenste Handelsdag te bereiken. Een Inschrijfformulier of Uitbreidingsformulier dient het 

bedrag in euro te vermelden waarvoor uitgifte wordt verzocht. Betaling van de Totale 

Transactieprijs wordt ontvangen in euro op de rekening van de Juridisch Eigenaar uiterlijk op 

de vierde (4e) kalenderdag voorafgaand aan de relevante Handelsdag. De Beheerder kan, naar 

eigen inzicht, besluiten om de termijnen als bedoeld in dit artikel 12.5 te verkorten.  

12.6 De Beheerder kan verdere voorwaarden stellen in het IM of de Subfonds Kenmerken voor 

uitgifte van Participaties. Participaties zullen alleen worden uitgegeven als het bedrag waarvoor 

uitgifte wordt verzocht door de Juridisch Eigenaar ten behoeve van het Fonds is ontvangen 

binnen de termijn zoals bepaald door de Beheerder. Het aantal uit te geven Participaties wordt 

berekend door de Totale Transactieprijs te delen door de NAV per Participatie vastgesteld op 

de laatste Waarderingsdag voorafgaand aan de Handelsdag, vermeerderd met 

transactiekosten als bedoeld in artikel 12.7. Tenzij anders geïnstrueerd door een (potentiële) 

Participant, zal – ingeval het bedrag en/of het verzoek tot uitgifte van Participaties niet tijdig is 

ontvangen – de transactie worden uitgevoerd op de volgende Handelsdag waarop uitgifte 

mogelijk is. Het Subfonds zal geen rente betalen aan (potentiële) Participanten over reeds 

ontvangen bedragen.  

12.7 De hoogte van de transactiekosten is vermeld in het IM en de Subfonds Kenmerken. De 

transactiekosten worden door een Subfonds in rekening gebracht ter dekking van kosten die 

een Subfonds maakt voor het verrichten van beleggingstransacties die gepaard gaan met de 

toetreding van een Participant. De Beheerder is bevoegd de transactiekosten aan te passen 

met inachtneming van artikel 21.   

12.8 In de in artikel 11.5 vermelde omstandigheden en in het geval van een omstandigheid die dat – 

uitsluitend naar de mening van de Beheerder – rechtvaardigt, kan de Beheerder de uitgifte van 

Participaties opschorten. De Beheerder zal de (potentiële) Participanten binnen redelijke termijn 

op de hoogte brengen van het besluit tot opschorting op de wijze als bepaald in artikel 16. 

12.9 Uitgifte van Participaties heeft plaats door de Beheerder als gevolmachtigde van de Juridisch 

Eigenaar. Participaties worden toegewezen door opname daarvan in het register van 

Participanten door de Beheerder.  

13 OVERDRACHT VAN PARTICIPATIES 

13.1 Participaties kunnen uitsluitend aan de Juridisch Eigenaar (handelend voor rekening van het 

Fonds) worden overgedragen of aan bloed- en aanverwanten in de rechte lijn. Participaties 

kunnen niet worden bezwaard. Het verbod om buiten de in dit artikel 13.1 opgenomen 

voorwaarden Participaties over te dragen en te bezwaren heeft goederenrechtelijke werking. 

13.2 Participaties kunnen niet overgaan onder algemene titel. Bij een handeling in strijd met dit artikel 

13.2 is de verplichte inkoopregeling van artikel 15 van toepassing. In dit geval werkt de inkoop 

terug tot het moment direct voorafgaand aan een overgang.  
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14 INKOOP VAN PARTICIPATIES 

14.1 Inkoop van Participaties vindt uitsluitend plaats op Handelsdagen, zijnde (in beginsel) de eerste 

Werkdag van iedere kalendermaand. Verzoeken tot inkoop van Participaties dienen schriftelijk 

bij de Beheerder te worden ingediend via een volledig ingevuld Uitschrijfformulier. Het 

Uitschrijfformulier dient de Beheerder en de Administrateur niet later dan op de veertiende (14e) 

kalenderdag van de kalendermaand voorafgaand aan die van de gewenste Handelsdag te 

bereiken. In geval het Uitschrijfformulier later dan de veertiende (14e) kalenderdag van de 

kalendermaand voorafgaand aan die van de gewenste Handelsdag wordt ontvangen, zal de 

transactie worden uitgevoerd op de eerstvolgende Handelsdag waarop inkoop mogelijk is. In 

het Uitschrijfformulier zal onder andere het totaalbedrag worden ingevuld waarvoor inkoop 

wordt verzocht of het aantal in te kopen Participaties en, indien van toepassing, de Klasse van 

Participaties waarvoor inkoop wordt verzocht. Een verzoek tot inkoop van Participaties luidt in 

euro of in aantal Participaties, uitgedrukt tot vier (4) cijfers achter de komma.  

14.2 De Beheerder kan verdere voorwaarden stellen in het IM of de Subfonds Kenmerken voor 

inkoop van Participaties. Het bedrag voor een in te kopen Participatie is gelijk aan de NAV per 

Participatie vastgesteld op de laatste Waarderingsdag voorafgaand aan de Handelsdag, minus 

de transactiekosten als bedoeld in artikel 14.3. Bij gedeeltelijke inkoop van Participaties geldt 

dat de totale waarde van de (na inkoop) resterende Participaties ten minste honderdduizend 

euro (EUR 100.000) dient te bedragen. Verzoeken tot inkoop zullen worden afgewezen indien 

de inkoop van Participaties ertoe zou leiden dat een Participant Participaties zou houden met 

een totale waarde van minder dan honderdduizend euro (EUR 100.000). Dit is niet van 

toepassing op een eventuele Medewerkers Klasse, omdat deelname in die Klasse voor een 

bedrag minder dan honderdduizend euro (EUR 100.000) mogelijk zal zijn. Het minimumbedrag 

van onttrekkingen kan per Subfonds en Klasse (indien van toepassing) verschillen en wordt 

gespecificeerd in de Subfonds Kenmerken. 

14.3 De hoogte van de transactiekosten is vermeld in het IM en de Subfonds Kenmerken. De 

transactiekosten worden door een Subfonds in rekening gebracht ter dekking van kosten die 

een Subfonds maakt voor het verrichten van beleggingstransacties die gepaard gaan met de 

uittreding van een Participant (en aldus met de inkoop van Participaties door een Subfonds). 

De Beheerder is bevoegd de transactiekosten aan te passen met inachtneming van artikel 21.   

14.4 De Beheerder zal het bedrag waarvoor de Participaties zijn ingekocht als bedoeld in artikel 14.2 

binnen acht (8) kalenderdagen betalen. Betaling vindt plaats op de bankrekening van de 

Participant, zoals opgenomen het register van Participanten.  

14.5 De artikelen 12.4, 12.8 en 12.9 zijn van overeenkomstige toepassing op de inkoop van 

Participaties.   

14.6 Na ontbinding van het Fonds vindt geen verkrijging van Participaties door de Juridisch Eigenaar 

meer plaats. De Participaties vervallen door verkrijging door de Juridisch Eigenaar. 

15 VERPLICHTE INKOOP VAN PARTICIPATIES 

15.1 De Beheerder en de Juridisch Eigenaar zijn gerechtigd om deelname in een Subfonds te 

beëindigen door alle (dus niet gedeeltelijk) Participaties in te kopen indien: 

• een Participant is ontbonden, in een toestand verkeert waarin de Participant is 

opgehouden haar schuldeisers te betalen, surseance van betaling aanvraagt of op 
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eigen verzoek dan wel op verzoek van schuldeisers in staat van faillissement wordt 

verklaard; 

• naar het redelijke oordeel van de Beheerder, de fiscale positie van de Juridische 

Eigenaar, het Fonds of een andere Participant negatief is of zal worden beïnvloed als 

gevolg van de fiscale status of positie of enige wijziging daarin van de desbetreffende 

Participant of enige andere omstandigheid die op deze Participant betrekking heeft; 

• om welke reden dan ook de voortzetting van de rechtsverhouding redelijkerwijs niet van 

de Beheerder en/of de Juridische Eigenaar kan worden verwacht. 

 

15.2 Iedere Participant stemt ermee in de Beheerder onmiddellijk in kennis te stellen indien een 

status, positie of verandering zich voordoet of indien de Participant kennis krijgt van enige 

omstandigheid als bedoeld in artikel 15.1. 

15.3 Bij verplichte inkoop als bedoeld in dit artikel 15, zal de Participant een bedrag ontvangen 

vastgesteld door de Beheerder op basis van de NAV per de laatste Waarderingsdag. De 

Beheerder zal het register van Participanten bijwerken direct na effectuering van de verplichte 

inkoop.  

16 OPROEPINGEN EN MEDEDELINGEN 

16.1 Oproepingen van en mededelingen aan Participanten geschieden schriftelijk aan de in het 

register van Participanten vermelde (e-mail)adressen, via de besloten online omgeving van de 

Administrateur of op de website van de Beheerder. Als datum van een oproeping of mededeling 

geldt de datum van verzending door de Beheerder of de Juridisch Eigenaar. 

17 INFORMATIEVERSTREKKING 

17.1 De Beheerder zal de Participanten periodiek informeren via een maandelijkse factsheet en een 

nieuwsbrief per kwartaal op de wijze als bepaald in artikel 16.   

18 BOEKJAAR, VERSLAGLEGGING 

18.1 Het boekjaar van een (Sub)Fonds is gelijk aan het kalenderjaar. Wordt een Subfonds 

gedurende een kalenderjaar geïntroduceerd, dan is het eerste boekjaar vanaf de 

oprichtingsdatum van het Subfonds (de datum van eerste uitgifte) een verkort boekjaar.   

18.2 Jaarlijks binnen zes (6) maanden na het verstrijken van het boekjaar stelt de Beheerder voor 

het Fonds, inclusief de daarvan deel uitmakende Subfondsen, een jaarrekening op van ieder 

Subfonds bestaande uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting.   

18.3 De jaarrekening als bedoeld in artikel 18.2 is opgesteld in overeenstemming met Titel 9 van 

boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Latere waarderingen worden verwerkt zonder dat dit de 

waarde die is gebruikt voor uitgifte en inkoop als bedoeld in artikel 11 (negatief) beïnvloedt.  

18.4 De Beheerder zal de jaarrekening als bedoeld in artikel 18.2 aan iedere Participant toesturen in 

overeenstemming met artikel 16. Vaststelling van de jaarrekening behoeft de goedkeuring van 

de Participantenvergadering. 

18.5 De Beheerder zal de Participanten, op verzoek en voor zover mogelijk, voorzien van informatie 

voor verslaggevingsdoeleinden (wettelijk of anderszins) door de Participanten. De Beheerder 
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zal de (redelijke) kosten daarvoor in rekening brengen bij de Participant. De Beheerder 

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de informatie als verstrekt op grond van dit artikel 18.5.  

18.6 De Beheerder kan (een deel van) zijn verplichtingen onder dit artikel 18 uitbesteden aan de 

Administrateur. 

 

19 GEEN UITKERINGEN 

19.1 De winst van het (Sub)Fonds over een boekjaar wordt berekend met inachtneming van het 

bepaalde in Titel 9, Boek 2 Burgerlijk Wetboek. Het (Sub)Fonds keert geen winst uit. Alle 

winsten zullen worden herbelegd. 

20 PARTICIPANTENVERGADERING 

20.1 Het Fonds heeft een Participantenvergadering waartoe alle Participanten en de Beheerder 

toegang hebben. De Participantenvergaderingen worden door de Beheerder bijeengeroepen 

en zullen worden gehouden op een door de Beheerder vast te stellen datum en plaats. 

Participanten kunnen de vergadering bijwonen via conference call.  

20.2 Een oproeping voor een Participantenvergadering geschiedt ten minste vijftien (15) 

kalenderdagen vóór de datum waarop die vergadering plaatsvindt door middel van een 

aankondiging op de Website en/of de besloten online omgeving van de Administrateur en/of 

aan het (e-mail)adres van de Participanten en de Beheerder. De oproeping bevat de agenda, 

dan wel de plaats waar deze agenda verkrijgbaar is, de plaats (of conference call details) waar 

de vergadering plaatsvindt en het tijdstip waarop de vergadering zal worden gehouden. De 

oproeping zal aangeven dat Participanten die voornemens zijn de vergadering bij te wonen, dit 

uiterlijk vijf (5) kalenderdagen voor de vergadering schriftelijk dienen te melden. 

20.3 Ingeval een Participant of de Beheerder zich bij schriftelijke volmacht wil doen 

vertegenwoordigen, dan dient deze volmacht uiterlijk bij aanvang van de vergadering 

overhandigd te zijn aan de Beheerder of de door hem aangewezen persoon.  

20.4 Jaarlijks vóór 1 juli wordt een Participantenvergadering gehouden teneinde de resultaten van 

het Fonds te bespreken. De agenda voor de jaarlijkse vergadering bevat in ieder geval de 

volgende onderwerpen: 

a) verslag van de Beheerder en de Juridisch Eigenaar over de gang van zaken 

betreffende de Subfondsen in het afgelopen boekjaar; 

b) de vaststelling van het jaarverslag; en 

c) verlening van decharge aan de Beheerder en de Juridisch Eigenaar en de leden van 

de Raad van Advies (indien van toepassing) voor de vervulling van hun taak over het 

desbetreffende boekjaar; 
 

In de jaarlijkse vergadering wordt verder behandeld hetgeen met inachtneming van artikel 
20.6 op de agenda is geplaatst.   

 

20.5 Indien de Beheerder of Juridisch Eigenaar dit in het belang van de Participanten gewenst acht, 

zal de Beheerder een buitengewone Participantenvergadering bijeenroepen. Bovendien zal de 

Beheerder een buitengewone vergadering bijeenroepen, zodra een of meer Participanten - die 

alleen of gezamenlijk ten minste twintig procent (20%) van het totale aantal Participaties van 
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het Fonds houden - dit onder mededeling van de te behandelen onderwerpen aan de Beheerder 

of Juridisch Eigenaar schriftelijk verzoeken.   

20.6 Een of meer Participanten die alleen of gezamenlijk ten miste twintig procent (20%) van het 

totale aantal Participaties van het Fonds houden, kunnen van de Beheerder verlangen dat 

onderwerpen aan de agenda worden toegevoegd, mits het schriftelijk verzoek daartoe uiterlijk 

acht (8) kalenderdagen voor de vergadering door de Beheerder is ontvangen. De Beheerder 

geeft van deze onderwerpen kennis aan degenen, aan wie de oproeping is gedaan, uiterlijk vijf 

(5) kalenderdagen voor de vergadering. 

20.7 Tenzij deze Fondsvoorwaarden anders bepalen, is de Participantenvergadering informatief en 

wordt aan de Participantenvergadering geen initiatiefrecht, vetorecht, goedkeurings- of 

instemmingsrecht verleend. 

20.8 Iedere Participant heeft het recht op het bijwonen van Participantenvergaderingen, het woord 

te voeren en het stemrecht uit te oefenen. Ook de Beheerder heeft het recht om 

Participantenvergaderingen bij te wonen, daar het woord te voeren en het stemrecht uit te 

oefenen. In de Participantenvergadering heeft iedere Participant (ongeacht het aantal door hem 

gehouden Participaties) één stem. De Beheerder heeft geen stemrecht.  

20.9 De Beheerder wijst een voorzitter van de vergadering aan. De voorzitter wijst een notulist aan 

en bepaalt de wijze van stemming. Notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend 

door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering dan wel vastgesteld door 

een volgende vergadering van Participanten; in het laatste geval worden zij ten blijke van 

vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering ondertekend. 

20.10 Alle besluiten, behalve besluiten waarvoor anders is bepaald in deze Fondsvoorwaarden, 

worden met volstrekte meerderheid genomen in een vergadering waarin ten minste de helft van 

alle Participanten aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien het quorum niet aanwezig is, maar 

de wel aanwezige en/of vertegenwoordigde Participanten het voorstel steunen, dan kan een 

nieuwe vergadering (met inachtneming van de formaliteiten) worden bijeengeroepen waarin het 

besluit met volstrekte meerderheid kan worden genomen, onafhankelijk van het op deze 

vergadering vertegenwoordigd aantal Participanten.  

20.11 Alle besluiten van de Participantenvergadering zijn bindend voor alle Participanten. Ongeldige 

stemmen en blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. De voorzitter beslist 

ingeval van geschillen omtrent het stemmen.   

20.12 De Juridisch Eigenaar en de leden van de Raad van Advies (indien van toepassing) kunnen 

worden uitgenodigd om de Participantenvergaderingen bij te wonen en hebben het recht in de 

vergadering het woord te voeren. Een accountant (indien van toepassing) kan door de 

Beheerder of de Juridisch Eigenaar tot het bijwonen van de Participantenvergadering worden 

uitgenodigd. De Beheerder kan derde partijen uitnodigen tot het bijwonen van de 

Participantenvergadering en deze partijen het recht geven het woord te voeren.  

20.13 Indien de voorschriften omtrent de oproeping en de plaats van de vergadering niet in acht zijn 

genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen, mits alle Participanten ter 

vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits bij eenstemmigheid. 

20.14 De Participanten kunnen elk besluit dat zij ter vergadering nemen, ook buiten vergadering 

nemen met uitzondering van een besluit tot ontslag van de Beheerder of de Juridisch Eigenaar 

en met uitzondering van een besluit tot ontbinding en vereffening van het Fonds of een 
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Subfonds. Een buiten vergadering genomen besluit is slechts geldig, indien de stemgerechtigde 

Participanten zich schriftelijk met de vereiste meerderheid voor het betreffende besluit hebben   

uitgelaten. 

20.15 De Beheerder kan een vergadering van Participanten in een Subfonds bijeenroepen. Op een 

dergelijke vergadering is het bepaalde in dit artikel 20 van toepassing.  

21 WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN 

21.1 Wijzigingen in de Fondsvoorwaarden en het IM kunnen uitsluitend worden aangebracht door 

de Beheerder en de Juridisch Eigenaar gezamenlijk. 

21.2 De Beheerder maakt een voorstel tot wijziging van de Fondsvoorwaarden en/of het IM (inclusief 

toelichting) bekend overeenkomstig artikel 16. Materiële wijzigingen worden pas van kracht één 

maand na de bekendmaking van de wijziging.  Een materiële wijziging betreft een wijziging 

waardoor rechten of zekerheden van de Participanten worden verminderd, een wijziging 

waardoor lasten aan Participanten worden opgelegd of een wijziging in het beleggingsbeleid 

van een Subfonds.  Bestaande Participanten kunnen tot de eerstvolgende Handelsdag onder 

de tot dan toe geldende (oude) voorwaarden uittreden. Andere wijzigingen zullen direct van 

kracht zijn, tenzij door de Beheerder en de Juridisch Eigenaar anders wordt besloten.   

21.3 De Beheerder zal de Participanten zo snel als redelijkerwijs mogelijk voorzien van de gewijzigde 

versie van de Fondsvoorwaarden en/of het IM. 

22 DEFUNGEREN EN VERVANGING VAN DE BEHEERDER EN DE 
JURIDISCH EIGENAAR 

22.1 De Beheerder of de Juridisch Eigenaar zal als zodanig defungeren: 

a) op het tijdstip van ontbinding; 

b) door vrijwillig terugtreden; 

c) doordat zijn faillissement onherroepelijk wordt, hij op enigerlei wijze het vrije beheer 

over zijn vermogen verliest, daaronder begrepen aan hem verleende surséance van 

betaling; 

d) door ontslag door de Participantenvergadering in geval de Beheerder respectievelijk 

de Juridisch Eigenaar volgens een gerechtelijke bindende uitspraak heeft gehandeld 

met grove schuld of sprake is van een tekortkoming die te wijten is aan opzet, aan 

opzet grenzende bewuste roekeloosheid of grove nalatigheid. 

 

22.2 Een besluit tot ontslag van de Beheerder of Juridisch Eigenaar als bedoeld in artikel 22.1 sub 

(d) wordt genomen door de Participantenvergadering bij volstrekte meerderheid in een 

vergadering waarin ten minste twee derde (2/3e) van alle Participanten aanwezig of 

vertegenwoordigd is. Indien het quorum niet aanwezig is, geldt de regeling van artikel 20.10. 

22.3 Indien de Beheerder of de Juridisch Eigenaar zijn functie op grond van het in artikel 22.1 

bepaalde wil of moet beëindigen, zal binnen vier (4) weken nadat dit is gebleken door een of 

meer van de Participanten een Participantenvergadering worden bijeengeroepen en gehouden 

ter benoeming van een opvolgend beheerder of juridisch eigenaar. In deze vergadering kan een 

besluit tot benoeming van een nieuwe beheerder of juridisch eigenaar worden genomen op 

basis van een volstrekte meerderheid in een vergadering waarin ten minste twee derde (2/3e) 
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van alle Participanten aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien het quorum niet aanwezig is, 

geldt de regeling van artikel 20.10. Van de vervanging wordt aan alle Participanten mededeling 

gedaan conform artikel 16. 

22.4 Terugtreding of ontslag van de Juridisch Eigenaar zal niet van kracht zijn voordat de benoeming 

van een opvolgend juridisch eigenaar, al dan niet op tijdelijke basis, van kracht is geworden.  

22.5 De Beheerder kan een besluit van de Participantenvergadering tot ontslag van de Juridische 

Eigenaar herroepen, mits hij onverwijld zorg draagt voor de vervanging van alle bestuursleden 

van de Juridische Eigenaar met goedkeuring van de Participantenvergadering op basis van een 

volstrekte meerderheid in een vergadering waarin ten minste twee derde (2/3e) van alle 

Participanten aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien het quorum niet aanwezig is, geldt de 

regeling van artikel 20.10. 

22.6 Indien de Juridisch Eigenaar om welke reden dan ook besluit terug te treden, terwijl geen 

opvolgend juridisch eigenaar is benoemd door de Participantenvergadering, zal de Beheerder 

bevoegd zijn om een interim juridisch eigenaar te benoemen totdat een nieuwe juridisch 

eigenaar is benoemd door de Participantenvergadering. De Beheerder zal binnen drie (3) 

maanden nadat hij een interim juridisch eigenaar heeft benoemd, een Participantenvergadering 

bijeenroepen om een permanente (nieuwe) juridisch eigenaar te benoemen.  

22.7 De Beheerder zal per het tijdstip van zijn defungeren verplicht zijn om terug te treden als 

statutair bestuurder van de Juridisch Eigenaar en is gehouden om mee te werken aan de 

benoeming van een opvolgend beheerder, alsook aan de benoeming van de door de opvolgend 

beheerder aan te wijzen perso(o)n(en), als opvolgend statutair bestuurder(s) van de Juridisch 

Eigenaar. Indien noodzakelijk zal de Beheerder daartoe meewerken aan en zorgdragen voor 

een daartoe benodigde wijziging van de statuten van de Juridisch Eigenaar. 

22.8 Indien niet binnen tien (10) weken nadat is gebleken dat de Beheerder of de Juridisch Eigenaar 

zijn functie wil of moet beëindigen een opvolgende Beheerder of Juridisch Eigenaar is benoemd, 

is het Fonds ontbonden en wordt het vereffend overeenkomstig het bepaalde in artikel 23, tenzij 

de Participantenvergadering besluit tot verlenging van de bedoelde termijn. 

23 ONTBINDING EN VEREFFENING 

23.1 Een besluit tot ontbinding van het Fonds of een Subfonds wordt genomen door de Beheerder 

na voorafgaande goedkeuring door de Participantenvergadering. Het besluit van de 

Participantenvergadering wordt genomen met een volstrekte meerderheid in een vergadering 

waarin ten minste twee derde (2/3e) van alle Participantenaanwezig of vertegenwoordigd is. 

Indien het quorum niet aanwezig is, geldt de regeling van artikel 20.10.  

23.2 Een besluit tot liquidatie van het Fonds of een Subfonds wordt onverwijld bekend gemaakt aan 

de Participanten op de wijze zoals vermeld in artikel 16. De vereffening geschiedt door de 

Beheerder. De voorwaarden blijven tijdens de vereffening voor zover mogelijk van kracht. 

23.3 Bij vereffening van het Fonds of een Subfonds wordt het liquidatiesaldo aan de Participanten 

uitgekeerd in de verhouding van het aantal Participaties dat door een dergelijke Participant 

wordt gehouden, waardoor die Participaties vervallen. Eerst na het afleggen van de in artikel 

23.4 bedoelde rekening en verantwoording kan tot uitkering aan Participanten worden 

overgegaan. 
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23.4 De Beheerder maakt een rekening en verantwoording op die vergezeld gaat van een verklaring 

van de accountant. Goedkeuring van de rekening en verantwoording door de 

Participantenvergadering strekt, voor zover die vergadering niet een voorbehoud maakt, tot 

decharge van de Beheerder, de Juridisch Eigenaar en de leden van de Raad van Advies (indien 

van toepassing). 

24 VRIJWARING 

24.1 De Juridisch Eigenaar, de Beheerder, de Administrateur en hun respectievelijke (voormalige) 

directeuren, werknemers en adviseurs (in dit artikel 24 ieder aangeduid als een "Gevrijwaard 

Persoon"), zullen worden gevrijwaard uit het vermogen van het Fonds tegen alle 

aansprakelijkheden, acties, procedures en claims die jegens de Gevrijwaard Persoon worden 

ingesteld of dreigen te worden ingesteld en tegen alle kosten, eisen of uitgaven die door de 

Gevrijwaard Persoon zijn gemaakt of dreigen te worden gemaakt als gevolg van of in verband 

met de hoedanigheid of voormalige hoedanigheid van de Gevrijwaard Persoon bij de 

uitoefening van bevoegdheden, het verlenen van diensten of het verrichten of nalaten van enige 

activiteiten namens of met betrekking tot het Fonds of een Subfonds in het kader van deze 

Fondsvoorwaarden, met dien verstande echter dat geen enkel Gevrijwaard Persoon aldus zal 

worden gevrijwaard met betrekking tot enige aangelegenheid die het gevolg is van zijn grove 

schuld of van een tekortkoming die te wijten is aan opzet, aan opzet grenzende bewuste 

roekeloosheid of grove nalatigheid. 

24.2 Indien een Gevrijwaard Persoon in enige hoedanigheid betrokken raakt bij een actie, procedure 

of onderzoek in verband met een aangelegenheid die voortvloeit uit of verband houdt met de 

diensten die de Gevrijwaard Persoon aan het Fonds of een Subfonds heeft verleend, zal de 

Gevrijwaard Persoon uit het vermogen van het Fonds worden vergoed voor zijn redelijke 

gemaakte juridische en andere kosten (met inbegrip van de kosten van onderzoek en 

voorbereiding), onder de voorwaarde dat de Gevrijwaard Persoon de Beheerder een 

schriftelijke toezegging verstrekt om het bedrag van deze vergoede kosten onverwijld 

terugbetaalt in geval mocht blijken dat er geen recht op vrijwaring ingevolge dit artikel 24.2 

bestaat.  

24.3 De rechten van de Gevrijwaarde Personen om schadeloos gesteld te worden in 

overeenstemming met dit artikel 24 zullen voortduren na beëindiging van het Fonds of een 

Subfonds. 

25 TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER 

25.1 De rechtsbetrekkingen die op grond van deze Fondsvoorwaarden ontstaan, alsmede de uitleg 

en toepassing van deze Fondsvoorwaarden, zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands 

recht. 

25.2 Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdende met deze voorwaarden dienen in eerste 

instantie te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank te Midden-

Nederland.  

25.3 Indien een of meer bepalingen van deze Fondsvoorwaarden onverbindend zouden zijn of 

worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Een niet-verbindende bepaling 

zal worden vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die – gelet op de inhoud en 

het doel van deze Fondsvoorwaarden – zo min mogelijk afwijkt van de niet-verbindende 

bepaling.  
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26 OVERIG 

26.1 In gevallen waarin de Fondsvoorwaarden niet voorzien, berust de beslissingsbevoegdheid bij 

de Beheerder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overeengekomen en getekend op 6 juni 2022 te Huizen door: 

 

 

 

Beheerder            Juridisch Eigenaar 

 

 

 

 

 

                    

Naam: H. Robijn           Naam: H. Robijn 

Titel: Bestuurder          Titel: Bestuurder 
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