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Geachte heer Smit,
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) bericht Today’s Tomorrow B.V. (TT) middels deze brief dat zij op grond
van artikel 1:76, eerste, tweede, onder b en c, en vijfde lid, van de Wet op het financieel toezicht (Wft) de
benoeming van de curator ten aanzien van het dagelijks bestuur van TT met terugwerkende kracht verlengt voor
de gehele periode van 19 december 2017 tot en met 19 juli 2019. De AFM licht haar besluit in deze brief nader
toe.
Op 19 december 2016 heeft de AFM op grond van artikel 1:76, eerste en tweede lid, onder b en c, Wft een
curator benoemd ten aanzien van het dagelijks bestuur van TT (Curatelebesluit, kenmerk: […]). De AFM heeft de
heer mr. […] aangewezen als curator. De AFM heeft de opdracht van de curator laten aansluiten bij de
afwikkelactiviteiten van TT. Deze afwikkelactiviteiten zijn ten dele afgerond. Per 19 juli 2019 is bij uitspraak van
rechtbank Amsterdam (C/13/663566/HA RK 19-100) een vereffenaar benoemd bij het GFH Paraplufonds om de
resterende afwikkelactiviteiten uit te voeren.
In artikel 1:76, vijfde lid, Wft is het volgende bepaald: “Het benoemingsbesluit bevat onder meer een beschrijving
van de belangen waardoor de curator zich dient te laten leiden. De toezichthouder benoemt de curator voor ten
hoogste een jaar, met de mogelijkheid om deze termijn telkens voor ten hoogste een jaar te verlengen; de
verlenging wordt terstond van kracht. Met ingang van het tijdstip waarop het besluit tot benoeming van de
curator aan de financiële onderneming is bekendgemaakt mogen de desbetreffende organen of
vertegenwoordigers hun bevoegdheden slechts uitoefenen na goedkeuring door de curator en met inachtneming
van de opdrachten van de curator.”
De AFM heeft op twee momenten voorafgaand aan het verstrijken van de maximale benoemingsperiode van één
jaar – in december 2017 en in december 2018 – geen verlengingsbesluit genomen waarmee de benoeming van
de curator tijdig is verlengd. De AFM herstelt dit met onderhavige twee besluiten zodat voor een ieder duidelijk
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is dat de benoeming van de heer mr. […] als curator ook rechtsgeldig is voor de gehele periode van 19 december
2017 tot en met 19 juli 2019.
Hieronder wordt het besluit toegelicht. In paragraaf 1 wordt de motivering van het besluit en de daarin
gemaakte belangenafweging weergegeven. Paragraaf 2 bevat een toelichting op het eerste verlengingsbesluit.
Paragraaf 3 bevat een toelichting op het tweede verlengingsbesluit. In paragraaf 4 worden de vervolgstappen
voor de beoordeling van de publicatie beschreven. In paragraaf 5 staat hoe u bezwaar kunt maken.
1. Motivering en belangenafweging
De curator werd op 19 december 2016 benoemd. De AFM heeft de opdracht van de curator laten aansluiten bij
de afwikkelactiviteiten van TT, die inmiddels voor een belangrijk deel zijn afgerond. De afwikkeling van de
resterende activa in het GFH Paraplufonds is ondergebracht bij een door rechtbank Amsterdam op 19 juli 2019
aangestelde vereffenaar. De afwikkeling van het GFH Paraplufonds werd tot 20 juli 2019 uitgevoerd door TT in
nauwe samenwerking met de curator.
De rechtbank Rotterdam heeft in een uitspraak van 28 november 2019 (met zaaknummer ROT 19/1161) in een
procedure tussen TT en de AFM over de aan TT in verband met de kosten van de benoeming van de curator
opgelegde heffingen geoordeeld dat de AFM heeft nagelaten om de benoeming van de curator na het verstrijken
van een jaar te verlengen en geoordeeld dat de benoeming van de curator derhalve op 19 december 2017 van
rechtswege is geëindigd.
De AFM stelt vast dat de curator, samen met TT, tot 20 juli 2019 werkzaamheden heeft uitgevoerd inzake de
afwikkeling van het GFH Paraplufonds. De AFM heeft vastgesteld dat met de uitspraak van de rechtbank van 28
november 2019 onduidelijkheid is ontstaan over de rechtsgeldigheid van deze werkzaamheden die de curator,
met TT, voor de participanten van het GFH Paraplufonds heeft verricht en de daarmee behaalde resultaten. Deze
rechtsonzekerheid is niet in het belang van de participanten. De AFM is daarom in overleg getreden met TT. Als
uitvloeisel hiervan is een vaststellingovereenkomst tussen de AFM en TT gesloten. De AFM heeft na overleg met
TT ten behoeve van de participanten besloten dat het ontbreken van een formeel verlengingsbesluit, met
inachtneming van de datum waarop feitelijk de curatele is omgezet in een vereffening, met terugwerkende
kracht wordt hersteld. Het Herstelbesluit strekt daartoe en enkel daartoe. De AFM is bevoegd een dergelijk
Herstelbesluit met terugwerkende kracht te nemen.
Dit Herstelbesluit zal geen grondslag vormen de met de curatele samenhangende kosten gedurende de periode
van het onderhavige Herstelbesluit alsnog door te belasten aan TT. De AFM neemt dit besluit na overleg en met
instemming van TT om iedere twijfel omtrent de rechtsgeldigheid van het optreden van de curator weg te
nemen.
2. Eerste verlenging
De AFM heeft bij besluit van 19 december 2016 op grond van artikel 1:76, eerste en tweede lid, onder b en c,
Wft een curator benoemd ten aanzien van het dagelijks bestuur van TT. Op grond van artikel 1:76, vijfde lid, Wft
wordt de curator voor ten hoogste één jaar benoemd, met een mogelijkheid tot verlenging, welke terstond van
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kracht wordt. De AFM verlengt de benoeming van de curator ten aanzien van het dagelijks bestuur van TT, op
grond van artikel 1:76, vijfde lid, Wft, met terugwerkende kracht per 19 december 2017 met één jaar tot en met
18 december 2018 (Verlengingsbesluit 1).
3. Tweede verlenging
Op 19 juli 2019 heeft de Rechtbank Amsterdam de heren mr. […] en mr. […] benoemd tot vereffenaars teneinde
het GFH Paraplufonds binnen een termijn van twaalf maanden te vereffenen. Na het benoemen van de
vereffenaars kan de curatele van TT worden beëindigd.
Ten vervolge op bovenvermeld ‘Verlengingsbesluit 1’ verlengt de AFM de benoeming van de curator ten aanzien
van het dagelijks bestuur van TT, op grond van artikel 1:76, vijfde lid, Wft, met terugwerkende kracht per 19
december 2018 tot en met 19 juli 2019 (Verlengingsbesluit 2).
4. Publicatie
Op grond van de Wft moet de AFM een besluit tot verlenging van de benoeming van een curator openbaar
maken, nadat het besluit definitief is geworden. Een besluit is definitief als het niet langer mogelijk is om
bezwaar, beroep of hoger beroep in te stellen en het besluit daarmee in stand blijft. Als het besluit definitief is
geworden, ontvangt u hierover een separaat publicatiebesluit.
5. Bezwaar
Iedere belanghebbende kan tegen deze beschikking 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 (faxnummer 020-797 3835) of per e-mail (e-mailadres
bezwarenbox@afm.nl) worden ingediend. Aan deze elektronische verzending stelt de AFM nadere eisen die op
haar website (www.afm.nl/bezwaar) worden toegelicht. Een van die eisen is dat een bezwaarschrift niet aan
andere faxnummers of AFM e-mailadressen dan de hier genoemde kan worden gestuurd. De AFM neemt het
bezwaarschrift alleen inhoudelijk in behandeling als aan deze eisen is voldaan.
Hoogachtend,
Autoriteit Financiële Markten
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