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Betreft Beperken van Fondsmaatregel 

  
 

Geachte heer Smit, 

 

De Autoriteit Financiële Markten (AFM)1 heeft op 29 december 2016 (kenmerk: xxxx-xxxxxxxx) op grond van 

artikel 1:77a van de Wet op het financieel toezicht (Wft) Today’s Tomorrow B.V. (TT) middels een aanwijzing 

verplicht om in het belang van de deelnemers de inschrijving, inkoop en terugbetaling van rechten van deelneming 

in het GFH Paraplufonds op te schorten (Fondsmaatregel). Middels deze brief berichten wij u dat de AFM heeft 

besloten de Fondsmaatregel te beperken (Wijzigingsbesluit). Dit Wijzigingsbesluit wordt in deze brief nader 

toegelicht.  

 

Deze brief is als volgt opgebouwd. In paragraaf 1 worden de relevante feiten en de beoordeling hiervan 

weergegeven. In paragraaf 2 is de belangenafweging van de AFM weergegeven. In paragraaf 3 beschrijft de AFM 

haar Wijzigingsbesluit. In paragraaf 4 is de publicatie van het Wijzigingsbesluit weergegeven. In paragraaf 5 is de 

rechtsgangverwijzing weergegeven. 

1. Relevante feiten en beoordeling 

Feiten  

TT heeft op 30 december 2010 een vergunning met nummer 15000868 als beheerder van beleggingsinstellingen 

verkregen. De vergunning van TT voor het beheren van beleggingsinstellingen was na inwerkingtreding van de 

AIFM-richtlijn per 22 juli 2014 van rechtswege omgezet in een vergunning als bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, 

aanhef en onderdeel a, Wft, zoals dit artikel sinds 22 juli 2013 luidt. TT is beheerder van het Today’s Paraplufonds 

en het GFH Paraplufonds.  

 

Het GFH Paraplufonds is een alternatieve beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 1:1 Wft juncto artikel 4 

AIFM-richtlijn2 en met ingang van 18 december 2012 onder de vergunning van TT geregistreerd bij de AFM. Het 

GFH Paraplufonds is opgezet volgens een zogenaamde paraplustructuur. Dat wil zeggen dat onder het fonds 

meerdere subfondsen hangen met een van elkaar afwijkende beleggingsstrategie. Het GFH Paraplufonds bestaat 

                                                        
1 Met ‘de AFM’ wordt in deze brief zowel de AFM zelf, als haar toezichthouder(s) bedoeld. 
2 https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/doelgroepen/aifm/aifm/regelgeving 
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uit twee subfondsen: het GFH Europees Vastrentend Fonds (GFH EVF) en het GFH Europees Aandelen Fonds 

(GFH EAF). Elk fonds heeft een eigen beleggingsbeleid en risicoprofiel en kent een eigen intrinsieke waarde. 

Xx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx 

xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx. Xx xxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx 

xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx 

xxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx 

Xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xx xxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx 
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Op 29 december 2016 (kenmerk: xxxx-xxxxxxxx) heeft de AFM in het belang van de deelnemers de inschrijving, 

inkoop en terugbetaling van rechten van deelneming in het GFH Paraplufonds opgeschort. De AFM heeft besloten 

tot de Fondsmaatregel, omdat de AFM ernstige twijfels heeft omtrent de wijze waarop de intrinsieke waarde van 

het GFH Paraplufonds wordt vastgesteld en de onafhankelijkheid en accuraatheid van de waardering.  

Een deel van de onderliggende assets van het GFH Paraplufonds is beperkt verhandelbaar. Doordat er geen of 

vrijwel geen handel plaatsvindt in deze beleggingen kan de waarde ervan niet worden bepaald door een 

beurskoers. De AFM heeft in de Fondsmaatregel hierover het volgende opgemerkt: “Wanneer deelnemers 

uitstappen tegen een onjuiste, te hoge, intrinsieke waarde, komt het te veel aan uitgekeerde waarde ten laste van 

het fondsvermogen, en daarmee de zittende deelnemers. Hierbij geldt dat hoe omvangrijker de uitstroom van 

uittredende deelnemers, hoe groter de (financiële) schade zal zijn voor de zittende deelnemers.  

Daarnaast zal een omvangrijke en/of ongecontroleerde uitstroom van het fonds ertoe leiden dat de verhouding 

tussen de liquide en illiquide beleggingen in het GFH Paraplufonds, met inbegrip van haar subfondsen, 

substantieel wijzigt doordat de (eerste) uittreders zullen worden gefinancierd door de verkoop van liquide activa, 

hetgeen een in grote mate verslechterde propositie voor de zittende deelnemers creëert. Voor de zittende 

deelnemers zullen dan de illiquide en, naar de verwachting van de AFM, onjuist gewaardeerde activa immers een 

substantiëler deel van de activa van het GFH Paraplufonds vormen.”  

De Fondsmaatregel heeft tot gevolg dat het tijdelijk onmogelijk is dat deelnemers in of uit het GFH Paraplufonds 

kunnen stappen. Ook de periodieke inleg en uitkering vanuit het GFH Paraplufonds is tijdelijk onmogelijk.  

 

Beoordeling van de feiten 

Sinds het opleggen van de Fondsmaatregel heeft TT tezamen met de op grond van de Wft bij TT aangestelde 

curator verschillende stappen ondernomen om gegevens te verkrijgen die noodzakelijk zijn om de juistheid van de 

waardering van het GFH Paraplufonds te kunnen bepalen. Tot nu toe heeft TT echter deze gegevens niet 

verkregen. Dit heeft tot gevolg dat ruim tien maanden na de Fondsmaatregel de ernstige twijfels over de juistheid 

van de waardering van het GFH Paraplufonds niet zijn weggenomen en de Fondsmaatregel nog steeds van kracht 

is. Een deel van de deelnemers heeft inmiddels tien maanden geen uitkering ontvangen en deelnemers kunnen niet 
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uitstappen in het geval zij dit wensen. Daarbij komt dat het GFH Paraplufonds dient te worden afgewikkeld. 

Hiervoor is een juiste waardering van het GFH Paraplufonds essentieel.  

 

xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx 

xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx 

xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx.  

 

Vooruitlopend op de definitieve afwikkeling van het GFH Paraplufonds en teneinde periodieke uitkeringen en 

inleg te kunnen hervatten is besloten het GFH Paraplufonds te splitsen in een liquide en illiquide deel. Het GFH 

Europees Vastrentend Transitiefonds en het GFH Europees Aandelen Transitiefonds (gezamenlijk: 

Transitiefondsen) zijn middels een overeenkomst op 28 november 2017 opgericht (Overeenkomst). De liquide 

activa van het GFH Paraplufonds zijn overgebracht naar de Transitiefondsen. De illiquide activa (circa 25% van 

de portefeuille) blijft vanwege de twijfels over de waardering van de activa in de bestaande GFH EAF en GFH 

EVF.  

 

2. Belangenafweging 

Evenals bij het opleggen van de Fondsmaatregel heeft de AFM ook bij de voorbereiding van dit Wijzigingsbesluit 

de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen vergaard en de rechtstreeks bij dit besluit 

betrokken belangen afgewogen. Bij het opleggen van de Fondsmaatregel heeft de AFM meegewogen dat het 

stopzetten van de in- en uitstroom ten aanzien van het GFH Paraplufonds nadelige gevolgen kan hebben voor de 

deelnemers in het fonds. Ook met het Wijzigingsbesluit heeft de AFM niet enkel de belangen van TT, maar 

nadrukkelijk ook de belangen van de deelnemers in het fonds meegewogen. De AFM overweegt dat nu de 

splitsing van het GFH Paraplufonds in een liquide en een illiquide deel een feit is en er geen waarderingsissues 

zijn ten aanzien van de liquide assets, het in het belang van de deelnemers in het fonds is dat de Fondsmaatregel 

met onderhavig Wijzigingsbesluit wordt beperkt in die zin dat periodieke uitkeringen en inleg voor zover het de 

Transitiefondsen betreft kan worden hervat. De AFM overweegt dat deze stap in de afwikkeling van het GFH 

Paraplufonds in het belang is van zowel TT als de deelnemers in het fonds. 

 

Voorts heeft de AFM voorafgaand aan dit Wijzigingsbesluit op verschillende momenten contact gehad met TT, 

via de curator en de advocaat van TT, mr. Van der Velden, over zowel de Overeenkomst als het Wijzigingsbesluit. 

De AFM heeft de publicatie van het Wijzigingsbesluit en de tekst van het persbericht vooraf met TT als 

rechtstreeks belanghebbende afgestemd. TT heeft, als geadresseerde van en rechtstreeks belanghebbende bij het 

Wijzigingsbesluit, aangegeven te zullen berusten in het Wijzigingsbesluit en de publicatie daarvan. 

 

3. Wijzigingsbesluit 

De AFM stelt vast dat de liquide activa zijn afgesplitst van de illiquide activa van het GFH Paraplufonds, zijn 

ondergebracht in de Transitiefondsen en er geen twijfels zijn over de waardering van de liquide activa van het 
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GFH Paraplufonds. De Transitiefondsen hebben een tijdelijk karakter. Het GFH Paraplufonds dient te worden 

afgewikkeld en in het kader van de afwikkeling worden de liquide activa overgebracht naar de Transitiefondsen.  

 

Gelet op het voorgaande besluit de AFM dat de Fondsmaatregel kan worden beperkt tot de in GFH EVF en GFH 

EAF achtergebleven illiquide activa van het GFH Paraplufonds. De beperking van de Fondsmaatregel heeft tot 

gevolg dat periodieke uitkeringen en inleg voor zover het de Transitiefondsen betreft kunnen worden hervat. 

 

Voor de goede orde merkt de AFM op dat de beperking van de Fondsmaatregel betekent dat in het belang van de 

deelnemers de inschrijving, inkoop en terugbetaling van rechten van deelneming van het GFH Paraplufonds 

opgeschort blijft voor zover dat betrekking heeft op de illiquide activa in GFH EVF en GFH EAF.  

 

4. Publicatie 

De AFM heeft op 6 juni 2017 de Fondsmaatregel gepubliceerd waarin de AFM mededeelde TT te hebben 

verplicht de inschrijving, inkoop en terugbetaling van rechten van deelneming in het GFH Paraplufonds op te 

schorten. De AFM acht het in het belang van deelnemers van het GFH Paraplufonds en TT dat de deelnemers 

eveneens worden geïnformeerd over het besluit van de AFM tot het beperken van de Fondsmaatregel. De AFM 

acht het des te meer van belang nu TT inmiddels de deelnemers van het GFH Paraplufonds schriftelijk heeft 

geïnformeerd over de Transitiefondsen en heeft aangegeven dat de Transitiefondsen weer “opengaan voor de 

handel”. Gelet hierop zou het niet publiceren van het Wijzigingsbesluit mogelijk tot misverstanden bij deelnemers 

van het GFH Paraplufonds kunnen leiden. Immers op de website van de AFM zou dan enkel het persbericht van 6 

juni 2017 te lezen zijn waarin staat dat het GFH Paraplufonds is gesloten. De AFM heeft na afstemming met TT 

en de curator besloten om zo spoedig als mogelijk over te gaan tot openbaarmaking van het Wijzigingsbesluit en 

niet te wachten tot het verstrijken van de termijn van zes weken waarbinnen bezwaar kan worden gemaakt. Nu TT 

heeft aangegeven te zullen berusten in het Wijzigingsbesluit en akkoord is met de publicatie daarvan, is het niet in 

het belang van TT en de deelnemers van het GFH Paraplufonds om met openbaarmaking te wachten totdat het 

besluit onherroepelijk is geworden. De AFM acht de publicatie van het Wijzigingsbesluit in het belang van 

deelnemers van het GFH Paraplufonds en TT, opdat de deelnemers van het GFH Paraplufonds juist en eenduidig 

over de Fondsmaatregel zijn geïnformeerd. Gelet op het voorgaande heeft de AFM besloten om nu reeds over te 

gaan tot publicatie van het Wijzigingsbesluit.  

De versie van het Wijzigingsbesluit dat openbaar wordt gemaakt treft u aan in de bijlage.  

 

De AFM publiceert het Wijzigingsbesluit door de volledige tekst van het besluit (met uitzondering van 

vertrouwelijke informatie) op haar website te plaatsen, onder begeleiding van onderstaand persbericht. Het 

persbericht is inmiddels met TT afgestemd. Van het persbericht kan een Engelse vertaling worden opgenomen. 

Ook wordt een bericht over het Wijzigingsbesluit opgenomen in de periodieke AFM-nieuwsbrieven 

(consumenten/professionals), wordt een bericht op Twitter geplaatst3 en wordt gebruik gemaakt van een RSS-

                                                        
3 Het bericht op Twitter zal bestaan uit de kop van het persbericht en een link naar het persbericht op de website van de AFM. 
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feed4 en een news-alert5. Bij het persbericht zal een hyperlink worden opgenomen naar een eventuele uitspraak 

van de Voorzieningenrechter van de rechtbank op rechtspraak.nl. De AFM kan daarnaast het besluit publiceren 

door middel van een advertentie in één of meer landelijke en/of regionale dagbladen. 

 

De volgende basistekst wordt in het te publiceren persbericht en/of de advertentie opgenomen: 

 

“AFM stelt GFH Paraplufonds gedeeltelijk open.  

 

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft besloten dat het opschorten van de inschrijving, inkoop en 

terugbetaling van rechten van deelneming in het GFH Paraplufonds beperkt wordt tot de illiquide beleggingen 

van het GFH Paraplufonds. Dit betekent dat periodieke inleg en uitkering vanuit een deel van het GFH 

Paraplufonds  weer is toegestaan. 

 

Op 6 juni 2017 heeft de AFM bericht dat zij Today’s Tomorrow B.V. (TT) heeft verplicht om de inschrijving, 

inkoop en terugbetaling van rechten van deelneming in het GFH Paraplufonds op te schorten, omdat de AFM 

ernstige twijfels heeft bij de juistheid van de waardering van het GFH Paraplufonds.  

De maatregel had als gevolg dat het tijdelijk onmogelijk was dat deelnemers in of uit het GFH Paraplufonds 

konden stappen. Ook de periodieke inleg en uitkering vanuit het GFH Paraplufonds was tijdelijk onmogelijk. Het 

is van belang voor alle deelnemers in het fonds dat in- en uitstappen uit het GFH Paraplufonds tegen de juiste prijs 

gebeurt. Daarom was het noodzakelijk dat het GFH Paraplufonds tijdelijk was gesloten. 

 

Het GFH Paraplufonds is recent gesplitst in liquide en illiquide beleggingen. Inleg en uitkeringen vanuit het 

liquide deel van het GFH Paraplufonds zijn weer mogelijk. De AFM heeft twijfels bij de waardering van de 

illiquide beleggingen van het GFH Paraplufonds. Tot op heden zijn de twijfels van AFM omtrent de waardering 

van de illiquide beleggingen niet weggenomen. De in- en uitstroom van het GFH Paraplufonds blijft ten aanzien 

van de illiquide beleggingen daarom niet mogelijk. 

 

De splitsing van het GFH Paraplufonds in liquide en illiquide beleggingen is een tussenstap in het afwikkelen van 

het GFH Paraplufonds.  

 

De volledige beschikking kunt u hiernaast in pdf-formaat downloaden. 

Met vragen over de werkwijze van de AFM in deze procedure kunt u contact opnemen met het Meldpunt 

Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis). 

Journalisten kunnen contact opnemen met Nicole Reijnen, woordvoerder AFM, via 06-2564 3043 of 

nicole.reijnen@afm.nl.”  

 

Let op: De AFM kan, al naargelang de omstandigheden op het moment van publicatie, bovengenoemde 

publicatietekst wijzigen of aanvullen. 

                                                        
4 Een RSS-feed is een automatische melding van aanpassingen op de website. 
5 Persbureaus en andere personen die zich hebben geabonneerd, ontvangen persberichten van de AFM via zogenaamde ‘news-alerts’. 

https://www.afm.nl/nl-nl/over-afm/contact/consumenten
https://www.afm.nl/nl-nl/over-afm/contact/consumenten
mailto:nicole.reijnen@afm.nl
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Bij het persbericht op de website wordt onderstaande tabel geplaatst, met de datum van het Wijzigingsbesluit. 

 

Stand van zaken 

Besluit is 

opgelegd 

Bezwaar Beroep Hoger Beroep 

Ingesteld 
Beslissing 

genomen 
Ingesteld 

Uitspraak 

gedaan 
Ingesteld 

Uitspraak 

gedaan 

[datum] [datum/Geen] [datum] [datum/Geen] [datum] [datum/Geen] [datum] 

 

De bijlage bij dit besluit bevat de volledige tekst van het Wijzigingsbesluit dat op de website van de AFM 

openbaar zal worden gemaakt, geschoond van vertrouwelijke informatie. 

  

Publicatie vindt niet eerder plaats dan nadat vijf werkdagen zijn verstreken na de dag waarop dit Wijzigingsbesluit 

aan TT is toegezonden.6 De publicatie wordt opgeschort als TT en/of haar gemachtigde verzoekt om een 

voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 Awb. Publicatie wordt dan in elk geval opgeschort, totdat de 

voorzieningenrechter een uitspraak heeft gedaan of het verzoek is ingetrokken. 

 

5. Rechtsgangverwijzing 

Iedere belanghebbende kan tegen dit besluit bezwaar maken door binnen zes weken na bekendmaking daarvan een 

bezwaarschrift in te dienen bij de AFM, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 11723, 1001 GS, Amsterdam. Een 

bezwaarschrift kan ook per fax (alleen naar faxnummer 020-797 3835) of per e-mail (alleen naar e-mailadres 

bezwarenbox@afm.nl) worden ingediend. Aan deze elektronische wijze van verzending stelt de AFM nadere eisen 

die op haar website worden toegelicht. Dat een bezwaarschrift niet aan andere AFM faxnummers of AFM e-

mailadressen wordt verzonden dan de hier genoemde, is één van die eisen. De AFM zal het bezwaarschrift alleen 

inhoudelijk in behandeling nemen als aan bedoelde eisen is voldaan. Een tegen dit besluit ingediend 

bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet.  

 

Met vriendelijke groet, 

Autoriteit Financiële Markten    

  

  

  

Was getekend  Was getekend  

Manager Senior Jurist 

Toezicht | Marktintegriteit & Handhaving Juridische Zaken 

 

                                                        
6 Dit laat onverlet de mogelijkheid van de AFM om onverwijld over te gaan tot openbaarmaking, als de bescherming van de belangen 

die de Wft beoogt te beschermen geen uitstel toelaat (zie artikel 1:99, derde lid, Wft). 


