
 

 

 

25-10-2022 

Nieuws uit de NVP Legal & Regulatory commissie 

• Onderzoek AFM naar naleving SDFR 

De AFM is een onderzoek gestart naar de naleving van de SFDR. Zowel PE/VC onder het 
AIFMD-light regime als volledige vergunninghouders moeten hieraan voldoen. Lees hier 
voor meer informatie. 

• UBO-register voor FGRs live vanaf 1 november  

Hoewel PE/VC over het algemeen niet via FGRs gestructureerd zijn, kan het voorkomen 
dat FoFs dat wel zijn. Wees er daarom bewust van dat er in zo’n geval een melding in het 
register gedaan moet worden, tenzij de beheerder een vergunning heeft en de FGR aan 
meer dan 150 personen is aangeboden. 

• Fondsenwerving in o.a. Duitsland vanaf 1/1/2023 makkelijker 

Vanaf 1 januari 2023 treedt de Wijzigingswet Financiële Markten 2022 in. Deze 
wetswijziging maakt het makkelijker voor PE/VC-fondsen onder het AIFMD-light regime om 
in andere Europese landen fondsen te werven van professionele beleggers, in het bijzonder 
Duitsland. Dit is een aanzienlijke verbetering voor fondsen die niet over een paspoort 
kunnen beschikken. De NVP beoogt dit nog nadrukkelijk onder de aandacht te brengen bij 
de AFM.   

• Nieuwe regulering op het vlak van duurzaamheid 

Let op! Er zijn nieuwe regels voor interne risk management en duurzaamheid voor 
vergunninghoudende PE/VC partijen. Daarnaast is er nieuwe guidance van de Europese 
Commissie en de ESA ten aanzien van de SFDR en Taxonomie Verordening.  

• Nieuwe beloningsregels 

Op 1 januari 2023 zullen nieuwe regels inzake beloning in werking treden. Medewerkers 
van financiële ondernemingen, wiens vaste beloning voor een deel uit aandelen bestaat, 
mogen die pas na vijf jaar verkopen. Daarnaast worden financiële ondernemingen verplicht 
om bij hun beloningsbeleid stakeholders te betrekken bij beloningsvoorstellen en daarover 
verantwoording af te leggen. Zie hier voor meer informatie.  

 

https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/nieuws/2022/september/onderzoek-naleving-sfdr-taxonomie
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R1255
https://www.eba.europa.eu/eba-publishes-guidelines-role-and-responsibilities-amlcft-compliance-officer
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/06/23/aanscherping-beloningsregels-financiele-ondernemingen-treedt-in-werking


 

 

 

 

• Maakt u gebruik van de EUVECA? Vul de survey in. 

Invest Europe heeft een enquête gelanceerd om leden de kans te bieden aan te geven 
welke veranderingen zij graag zouden zien in EUVECA, het grensoverschrijdende 
marketingpaspoort voor durfkapitaal- en groeifondsen. Neem hier deel aan de korte en 
lange enquête.  

• Overeenstemming ELTIF biedt toekomstperspectief voor Europees retail paspoort 
voor PE/VC.  

De NVP verwelkomt de overeenkomst die Europese beleidsmakers bereikt hebben over 
de European Long Term Investment Funds (ELTIF). Met ELTIF kan de ‘democratisering’ 
van PE/VC een volgende stap krijgen. Ook positief is het feit dat er via fund-of-funds 
potentieel veel kapitaal gemobiliseerd kan worden. Zie hier voor meer informatie. 

• Geld en ergernis besparen bij transacties?  

Maak gebruik van onze standaard NDA’s: https://nvp.nl/standaardndas/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vragen over de NVP Legal & Regulatory commissie? Neem contact op met Felix Zwart of Mashid 
Mojabi van de NVP. 

https://www.surveymonkey.com/r/22GZRHY
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