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Geachteheren,
Betreft:Quality Investments B.V./ Advies
1. Op verzoek van cliënte Quality Investments B.V. hebben wij dit dossier overgenomen van m r ^ J P
^ • f W i j hebbendaarbij geconstateerd dat demetdeAFMgevoerde communicatie nietaltijd even
gelukkig is geweest. Weliswaar iser inde informatieverstrekking aandeAFMvolledigheid betracht
en zijn er vele stukken aan u toegestuurd, tegelijkertijd behoefden veel stukken een nadere
toelichting. Naar onze smaak was het verstandiger geweest om de AFM deze toelichting te
verstrekken enpro-actiever enconstructiever tereageren danthansisgedaan.
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2. Graag brengen wij langs deze weg de zienswijze van Quality Investments naar voren over het
voorgenomen besluit tot oplegging van een last onder dwangsom en de publicatie daarvan omdat
de AFM van oordeel is dat Quality Investments artikel 6:193b lid 1 en 3 BW, 6:193 lid c BW jo
6:193d lid 1en 2 BW niet in acht neemt, daar er naar de mening van deAFM sprakezouzijn van
misleidende informatieenmisleidendeomissie(s).
3. Wij menen dat deoplegging van een lastonder dwangsom niet behoeft plaatstevinden,omdat het
Quality Investments B.V. nog deze week haar investeerders zal informeren over de door de AFM
gesignaleerde aspecten middels bijgaande brief (Bijlage 1). Daarnaastzalzij de documentatie van
producten endewebsiteaanpassen.
4. Zojuist hebben wij de zienswijze van Quality Investments ten aanzien van het vorenstaande reeds
mondeling aan u toegelicht, zoals aangekondigd willen wij het één en ander in het hiemavolgende
ookgraag nogschriftelijk aan utoelichten.
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5. Allereerst merk ik op dat Quality Investments nimmer onder valse voorwendselen heeft getracht
gelden te verkrijgen van investeerders. Quality Investments gelooft in het product enwildit opeen
voor consument zo veilig mogelijke manier aanbieden. Dit is ook de reden dat zij gekozen heeft
voor participaties indeTrustgecombineerd meteen Herverzekering.
6. Quality Investmentszal nunader ingaanopdebevindingen vandeAFMzoalsweergegeven inhaar
briefvan 15april2010.
Gangvan zaken

c

7. In essentie is de structuur van het fonds en het verloop van de investering eenvoudig. De Trust
staat pas open voor investeringen als de Overlijdensrisicoverzekering en de Herverzekering zijn
aangekocht en eigendom van de Trust zijn. Hierbij is gecontroleerd of de Trust de beoogde
Overlijdensrisicoverzekering in eigendom heeft, evenals de beoogde Herverzekering en is
vastgesteld ofde benodigde premieszijnvoldaan.
8. Op het moment dat de investeerder wil deelnemen in het Closed Life Settlement Fund,wordt de
benodigde investering overgemaakt naardederdengeldenrekening vaneenAmerikaanseadvocate,
Mrs. D.C. Peck.Zijhoudtdezegeldenopdatmomentvoordeinvesteerder. Zospoedigmogelijkna
deontvangstvanditgeldcontroleert zijofdeTrust bestaatwaaropde investeerder hetooghad.Als
al die controles zijn gedaan en geen onregelmatigheden zijn aangetroffen, wordt de investeerder
onherroepelijk aangewezen als beneficiary. Tegelijkertijd worden pas opdat moment degeldenop
de derdenrekening vrijgegeven ten behoeve van Watershed die de Trust heeft opgericht, de
Overlijdensrisicoverzekering heeft overgedragen en dë Herverzekering heeft voorgefinancierd. Met
de investering ontstaat derhalve een rechtstreekse relatie tussen de Trust enerzijds en de
investeerder als beneficiary anderzijds.
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9. Quality Investments heeft geprobeerd deTrust in Nederland een gezicht tegeven,door middelvan
een besloten fonds voor gemene rekening. Wanneer de structuur echter met een strikt
civielrechtelijke bril wordt bekeken dan heeft de AFM gelijk dat het besloten fonds voor gemene
rekening geen enkele economische activiteit ontplooit en de Stichting geen activiteiten als
bewaarderverricht.
10. Voor een goed begrip van de gang van zaken heeft Quality Investments de tijdslijn voor de
investering in het Closed Life Settlement Fund kort uiteengezet (Bijlage 2). Deze tijdslijn zal nog
deze week worden toegezonden aan de investeerders en op de website van Quality Investments
worden geplaatst. De investeerders entoekomstige investeerders kunnen hier derhalve kennisvan
nemen. Indetijdslijn isdegang vanzaken rondomhetopzettenvan hètfonds,de investeringen,de
looptijd ende uitkeringen uiteengezet.
11. Allereerst merkt Quality Investments op dat zij de mening van de AFM deelt dat de huidige
beschrijving van de structuur niet geheel gelukkig is en mogelijk tot onduidelijkheid kan leiden. De
^S
structuur zoalsopgenomenop blz. 9vanhetrapport vandeAFMwas bedoeldomdestructuurvoor ',J>investeerders zo inzichtelijk mogelijkte makenenismedeingegevendoorfiscaliteit(hetvoorkomen Q,.^
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van bronheffing in de Verenigde Staten). Het lijkt erop dat dit streven naar transparantie juist tot
verminderde duidelijkheid leidt. Dit is echter nooit de intentie van Quality Investments geweest.
Quality Investments heeft in de informatieverstrekking er alles aan gedaan om de klant centraal te
stellen.
12. Quality Investments heeft door middel van het Fonds getracht de investeerders in de Trust bij elkaar
te brengen zodat eventuele moeilijkheden (te denken valt aan een investeerder die niét meer in zijn
verplichtingen kan voldoen of dringend het geld dat hij heeft aangewend om zijn aandeel inde Trust
te kopen nodig heeft) onderling kunnen opvangen. Er is voor gekozen om dit vorm te geven door
middel van een besloten Fonds voor gemene rekening en Stichting CLSF.
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13. Achteraf gezien is deze keuze wellicht niet zo gelukkig geweest alhoewel dit niets afdoet aan de
rechten en de bescherming van de investeerders in de Trust. Quality Investments venvijst naar de
Trust Deed. Als Exhibit II is aan de deed of Trust een lijst met namen gehecht van de personen die
deelgenoot zijn in de Trust. Op het moment dat de Overlijdensrisicoverzekering of de
Herverzekering tot uitkering komt zal de Trustee (advocate Mrs D.C. Peck) tot uitkering komen aan
de "beneficiaries".

Eigendom van de Overlijdensrisicoverzekering en de Herverzekering
14. De AFM merkt in haar rapport terecht op dat de eigendom van de Overiijdensrisicoverzekering en
de Herverzekering ligt bij de Amerikaanse Trust. Dit is correct, waar gedoeld wordt op de juridische
eigendom. De economische eigendom van de Overlijdensrisicoverzekering en de Herverzekering
berust echter rechtstreeks bij de beneficiaries van Trust, zijnde de investeerders. Ten onrechte is in
ide documentatie vermeld dat de economische eigendom berust bij het besloten fonds voor gemene
rekening. Voor'de investeerders levert de werkelijkheid echter geen slechtere juridische positie op.
In tegendeel: de investeerder heeft als beneficiary een rechtstreekse relatie met de Trust, zonder
dat het besloten fonds voor gemene rekening daar injuridische zin tussen is geplaatst.
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15. De investeerders in een bepaalde Trust hebben recht op een evenredig aandeel in de economische
eigendom van de Trust. Op het moment dat de Overlijdensrisicoverzekering dan wel de
Herverzekering tot uitkering komt en het geld in de Trust wordt gestort is de Trustee op voet van
artikel 6 verplicht om de "Corpus" in de Trust uit te keren aan haar Beneficiaries zoals opgenomen
in Exhibit II bij de Trust Deed.
16. Het Fonds en de Stichting hebben feitelijk geen rol in het verkrijgen van de uitkering van de Trust
aan de investeerders. Er is geen geldstroom via het Fonds en/of de Stichting. Zij dienen slechts
voor het bij elkaar brengen van de investeerders en het vormen van een overleg structuur.
17. Quality Investments zal in het licht van het voorgaande de aan de investeerders verstrekte
informatie dan ook rectificeren, een addendum toevoegen aan de reeds afgesloten
participatieovereenkomsten en de in de toekomst te sluiten participatieovereenkomsten aanpassen.
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Zoals gezegd zal Quality Investments nog deze week een brief versturen aan de investeerders
(Bijlage2).Tevens zalQuality Investmentsophaarwebsitedevolgendetekstplaatsen:
18. Rectificatie ten
Herverzekering

aanzien

beschrijving

eigendom

Overlijdensrisicoverzekering

en

Inde tot3mei2010beschikbaargesteldedocumentatie of CLSFenBGIFistenonrechte deindruk
gewekt dat het eigendom van de Oveflijdensrisicoverzekering en de Herverzekering bijhet Fonds
liggen. Dit geeft geen correct beeld van de feitelijke situatie. Het Fonds kan het beste worden
omschrevenalseenoverlegorgaan voordeinvesteerdersinde Trust.
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De jundische eigendom van de Overlijdensrisicoverzekering en de Herverzekering liggen bij de
Trustwaarinuhebtgeïnvesteerd. Uhebtalsbeneficiaryindie Trustdeeconomische eigendomvan
de Overlijdensrisicoverzekering endeHerverzekering. Het zijn vanbeneficiary betekentdaturecht
heeft ophet aandeeldat is vermeldinExhibit II vande TrustDeed. Degeconstateerde onjuistheid
in de verschafte informatie doet niets af aan uw positie. Deze is feitelijk sterker dan eerder
omschreven.Ukuntalsbeneficiaryuwrechtenrechtstreeksjegensde Trustuitoefenenenbentniet
afhankelijk vandemedewerking vanandereinvesteerders ofderden.
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19. Quality Investments gaat er van uit dat zij op deze wijze alle onjuistheden heeft weggenomen en
daarmee deonder puntA van de brief van 15april2010 vermelde tekortkomingen heeft rechtgezet.
MochtdeAFMdatoordeel nietdelen,danzouQuality Investments hetzeeropprijsstellen indienzij
dat nog deze week van de AFM zou mogen horen. Zij kan dan eventuele in de visie van deAFM
noodzakelijke aanpassingen in de brief aan de investeerders verwerken en de brief vervolgens
versturen.

Overige punten

c
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20. Tevens is de AFM van oordeel dat de door Quality Investments verstrekte informatie een aantal
omissies kent. Quality Investments wil ook graag .waar mogelijk, deze omissies wegnemen. Inhet
hiernavolgende zal worden toegelicht hoe Quality Investments dit vorm zal geven. Uiteraard staat
Quality Investments bok op dit punt open voor suggesties c.q. opmerkingen van de kant van de
AFM.
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Tussen de Stichting en/ of Q.l. enerzijds en de Amerikaanse Trust anderzijds is geen
overeenkomst aanwezig die ziet opde uitkering vande opbrengst aande investeerders.
21. DeAFM constateert terecht dat er geen overeenkomst aanwezig is tussen Quality Investments en
de Stichting. Het ontbreken van deze overeenkomst heeft echter geen invloed opde positie vande
investeerders. De investeerders hebben op grond van de Trust Deed immers de economische
eigendom van zowel de Overlijdensrisicoverzekering als de Herverzekering. Op het moment dat
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één van de verzekeringen tot uitkering overgaat dient de Trustee deze uitkering conform Exhibit II
onder debeneficiairies teverdelen.Quality InvestmentsendeStichting staanhierbuiten.

Quality Investments heeft geen zeggenschap over de Overlijdensrisicoverzekering en de
Herverzekering

c.

22. Het is juist dat Quality Investments geen zeggenschap heeft in de keuze van de
Overlijdensrisicoverzekering en de Herverzekering. Dit is echter ook niet van belang nu de deze
inmiddels al zijn opgenomen in de Trust op het moment dat de investeerders hierin kunnen
investeren. Zij kunnen hier, alvorens te investeren, kennisvan nemenen indien gewenst kunnenzij
een due diligence laten uitvoeren. In hetverleden zijner meerdere grote investeerders geweest die
een dergelijk due diligence hebben laten uitvoeren. In alle gevallen hebben deze investeerders
vervolgens ookdaadwerkelijk geparticipeerd.
23. Terzijde merkenwij op dat aan het oprichten en inrichten van deTrust allerlei "checks &balances"
zijn toegevoegd. Watershed heeft er als polishouder alle belang bij dat zij goede verzekeringen
aankoopt. Verderwordt de Overlijdensrisicoverzekering niet aangekocht voordat de herverzekeraar
zich bereid heeft verklaard deze polis te herverzekeren. Deherverzekeraar isook een commerciële
partij en zal alleen bereid zijn een Herverzekering af te sluiten als het in haar ogen een goede
Overlijdensrisicoverzekering betreft die naar verwachting binnen de looptijd van de Trust zal
uitkeren. Pas als de herverzekeraar -bereid is een Herverzekering te verstrekken wordt de
Overlijdensrisicoverzekering aandeTrustovergedragenendeHerverzekering aangekocht.
24. Alvorens de Herverzekering en de Overlijdensrisicoverzekering in de Trust worden opgenomen
checkt deTrustee ofzijvoldoen aan bepaalde vooraf overeengekomen voorwaarden. Paswanneer
dit in orde is, wordt aan potentiële investeerders de mogelijkheid geboden om in de Trust te
investeren.
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25. De investeerders weten opvoorhand omwelke Overlijdensrisicoverzekering(en) het gaat. DeTrust
staat pas open voor investering als de Trustee heeft vastgesteld dat de investeerder daadwerkelijk
krijgt waarvoor zijn investering is bedoeld. De investeerder is dan beneficiary van de Trust
geworden.

Quality Investments heeftgeen inzicht in ofzeggenschap over de geldstromen
26. DeAFM constateert terecht dat Quality Investments geenzeggenschap heeft over degeldstromen.
De geldstromen lopen rechtstreeks van en naar de Trust. De Trustee heeft inzicht in de
geldstromen en doet hier ook ieder jaar opgaaf van aan de investeerders. De Trustee is daartoe
wettelijk verplicht. Quality Investments zal de investeerders en potentiële investeerders hier in de
tijdlijn nogmaalsexplicietopwijzen.
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Identiteit herverzekeraar
27. DeAFM is van oordeel dat de identiteit van de herverzekeraar aan de investeerders moet worden
verstrekt. Het gebruik van een herverzekeraar iseen belangrijk verschil tussen Quality Investments
en haar concurrenten en de identiteit van de Herverzekeraar raakt daarmee ook een belangrijk
concurrentievoordeel. Hoewel Quality Investments graag openheid wil betrachten zou zij hiermee
een belangrijk bedrijfsgeheim prijs geven. Ukunt zich voorstellen dat Quality Investments ditwaar
mogelijkwilvoorkomen.
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28. Quality Investments kan zich indenken dat de AFM hier wel enige duidelijkheid in wil verschaffen.
Dealgemene gegevens dieoverde herverzekeraar wordenverstrekt,teweten:datzijzeersolvabel
is, de herverzekeraar haar verplichtingen weer heeft afgedekt bij bekende
herverzekeringsmaatschappijen zoals w K W È t t en ^ • ^ z i j n correct. Daarnaast hebben
investeerders altijd de mogelijkheid gehad om onder ondertekening van een
geheimhoudingsverklaring hun advocaat een due diligence te laten uitvoeren en op deze manier
hierover informatie teverkrijgen.
29. Tot slot lijkt het Quality Investments - gelet op de publicatie van de AFM op de waarschuwingslijst
buitenland - goed om nog een en ander op te merken over Provident Capital Indemnity Ltd (PCI).
Voordegoede orde merktQuality Investments opdatzij nietrechtstreeks zakendoetmetPCI.
30. PCI is in 1991 opgericht en sinds die tijd actief op de Herverzekeringsmarkt.<
beschrijft PCI in haar rapport van 16 maart 2010 (Bijlage 3) als een "old established business".
fPfcheeft PCIeen 5Aratinggegevenditisde hoogste kwalificatie die D&Bverstrektvoorfinanciële
zekerheid. Het staat voor een kapitaal van meer dan USDJ H H H Q - - . f ^ Ê ^ is wereldwijd
marktleider als leverancier van wereldwijde zakelijke informatie en dienstverlening. Alvorens QJKH
eenrapport afgeeft vindt ergrondigonderzoek plaats.
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31. Daarnaast heeft Quality Investments zelf opnieuw onderzoek gedaan naar aanleiding van de
publicatie van de AFM.Hieruit isnaarvorengekomen dat PCI,voorwat betreftdeceaseanddesist
order van de Texaanse autoriteiten, in naam betrokken is geraakt door het op eigen houtje
handelen van een underwriter, de heerf P ^ ^ 4 H H I verrichte ook zelf activiteiten in de
Verenigde Staten en heeft zonder dat PCI hiervan op de hoogte was en zonder de noodzakelijke
vergunningen en autorisaties verzekeringsproducten in Texas aangeboden. PCI heeft daarop de
Texaanse autoriteiten aangeschreven en haar excuses aangeboden zij is nooittegen definal order
in beroep gegaan. Deh e e r ^ m ^ i s overleden. Met betrekking tot de tweede order in2008geldt
hetzelfdeverhaal.Opnieuw raaktePCIbuiten haareigenweten enongewild betrokken bijfinanciële
activiteitenwelke anderen buiten PCIomontwikkelde inTexas.Erisnoggeenfinalorderopgelegd.
32. Met betrekking tot de SEC complaint, deze complaint wordt gezien als waarschuwing tegen PCI,
voomamelijk om consumenten tewijzen opde afwezigheid van dejuiste autorisaties van PCI inde
VS. PCI is echter helemaal niet actief op de consumentenverzekeringsmarkt in de VS. De
betreffende rechtszaak in Sacemento (VS) indit kader is overigens gevoerd tegen twee verkopers
van lifesettlement p r o d u c t e n f m ^ e r M B H I d i e dedenvoorkomenof PCI de productenhad
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verzekerd. Dit was echter niet het geval. PCI is overigens nooit bij deze rechtzaak betrokken
geweest. In Chicago hadden verkopers van Life Settlement producten het door investeerders
ingelegde geld endedoor hen betaalde premiesvoorde Herverzekering voor eigengewingebruikt.
De investeerders betroffen met name kleine zelfstandigen en particulieren. Toen PCI hiermee
bekend werd wilde zij een gebaar maken en heeft zij alsnog deze polissen herverzekerd. De
curatoren in voornoemde zaak in Chicago prijzen PCI voor het precies nakomen van deze
schikking.
33. Tot slot heeft Quality Investments onderzoek gedaan naar de vermelding van PC/ op de
waarschuwingslijst vande FSA inde UK.Concreetwordt hetpubliek totvoorzichtigheid opgeroepen
voordat er zaken worden gedaan met op deze lijst vermelde entiteiten. Voor PCI geldt dit omdat
deze onderneming geen directe financiële basis heeft in de UK. Een concrete waarschuwing of
aanwijzing met boeteofdwangsom vanuitdeFSAisernietvoorPCI.
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34. Ook worden er door derden, waaronder grote toonaangevende financiële tussenpersonen en
financiële ondememingen nog volop overeenkomsten afgesloten met PCI. Quality Investments
beschikt achtereenvolgens over stukken waaruit blijkt dateen gerenomeerde underwriter gevestigd
in London, een Lloyds broker gevestigd in London, de t M H M H H H H H M ^ e n de grootste
gelicenseerde aanbieder van lifesettlements producten inCanada, indeafgelopenjaren naarvolle
tevredenheid zakendoenof hebbengedaanmetPCI.

Tussenconclusie
35. Quality Investments komt met de hierboven genoemde aanpassingen en informatie volledig
tegemoetgekomen aan de bezwaren van deAFMwaar zij haar voorgenomen besluit opwenste te
baseren.
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36. Het voorgenomen besluit van de AFM van 15april 2010ziet er immers opdat Quality Investments
een misleidende handelspraktijk begaat door de consument onjuist te informeren over de
economische eigendom van de Overlijdensrisicoverzekering en de Herverzekering. Onder een
misleidende handelspraktijk wordtverstaan:
Een handelspraktijk is misleidend indien infomnatie wordt verstrekt die feitelijk onjuist is of die de gemiddelde consument
misleidt ofkan misleiden,aldan niet door dealgemene presentatie van deinformatie (...)

37. Quality Investments verstrekt met het toesturen van de brief aan de investeerders met daarbij de
tijdlijn en het plaatsen van de rectificatie op de website geen misleidende informatie meer aan
(potentiële) investeerders.
38. Voorts ziet het voorgenomen besluit van de AFM op het feit dat Quality Investments misleidende
omissie{s) ex artikel6:193d leden 1en 2 BW begaat door geen informatie te verstrekken over het
^
feit datzij geen inzicht heeft inde geldstromenvandeTrust,datzij geen invloed heeftopde keuze
'^
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vari Overlijdensrisicoverzekering en de Herverzekering, er geen overeenkomst istussen het Fonds
endeTrust engeen informatieoverde Herverzekeraar verstrekt. Eenmisleidendeomissie (lid2)is:
(...) iedere handelspraktijk waarbij essentiële informatie welke de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnfornneerd
besluit over een transactie te nemen, wordt weggelaten waardoor de gemiddelde consument een besluit over een
overeenkomst neemt of kan nemen, dat hij anders niet had genomen.

39. Quality Investments neemt met het toesturen van de brief aan de investeerders met daarbij de
tijdlijn en het plaatsen van additionele informatie op dewebsite eventuele omissies inde informatie
verstrekkingweg.
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40. Uitde MemorievanToelichting volgtdatderatiovan deWetoneerlijke handelspraktijken isomeen
hoog niveau van rechtsbescherming van consumenten tegen oneerlijke handelspraktijken tot stand
tebrengen. Oneerlijke handelspraktijken ondermijnen hetvertrouwen van deconsument ehstaanin
deweg aan het makenvan goede keuzes door consumenten. Metgoede keuzewordt bedoeld een
besluit over eenovereenkomstexartikel6:193a BW:
Een dt>or een consument genomen besluit over de vraag of, en, zo ja, hoe en op welke voorwaarden hij een product koopt,
geheel of gedeeltelijk betaalt, behoudt of van de hand doet, of een contractueel recht uitoefent in verband met het product,
ongeacht o f d e consument overgaat tot handelen;

41. Ingevolge artikel 3.4, vierde lid, onderdeel b, van de Wet oneerlijke handelspraktijken consument
(Whc) kan de AFM, indien zij van oordeel is dat een overtreding van één van de wettelijke
bepalingen, bedoeld in onderdeel d van de bijlage bij deze wet, waaronder overtreding van artikel
6:'193 ben dplaatsvindt, een lastonderdwangsomopleggen.
42. Voor het opleggen van een last onder dwangsom moet er sprake zijn van een overtreding van
artikel 8.8 Whc inverbinding metartikel6:193b of d BW.Ditvolgt onder meer uit hetvonnis vande
voorzieningenrechter Rotterdam van 6juli20091.Devoorzieningenrechter heeft hier ovenvogen dat
deA f M inredelijkheid handhavend kanoptredentegenonderhavigeovertreding:

C

(...)Me< het oog op de beoordeling van opportuniteit van de inzet van de in artikel 3.4 van Whc neergelegde
handhüvingsinstrumenten is voorts van belang dat het optreden van de AFM, zoals hiervoor is overwogen, is gericht op
collectieve belangen van consumenten. Het bestreden besluit strekt er immers toe dat alle consumenten die een
overeenkomst zijn aangegaan met TRE II bescherming wordt geboden tegen bepaalde gedragingen, waaronder begrepen
een misleidende omissie, van de aanbieder. De last strekt ook niet verder dan nodig. Zij strekt er slechts toe dat TRE I
alsnog haar informatieverplichtingen naar de consumenten met wie zij een overeenkomst is aangegaan nakomt en tast niet
de onderliggende overeenkomsten aan.

••'LJN: BJ2013,RechtbankRotterdam,AWB09/2114BC-T2
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Conclusie
43. Quality Investments voldoet met de voornoemde maatregelen aan de door deAFM gestelde eisen
als gevolg waarvan zij geen oneerlijke handelspraktijken meerjegens de (potentiële) investeerders
pleegt. Hiermee is de grond onder het voorgenomen besluit van de AFM om een last onder
dwangsom op te leggen ontvallen. Gelet daarop verzoekt Quality Investments de AFM dan ook
dringendomhetvoorgenomen besluit niettenemen.
44. Mocht deAFM onverhoopt menen dat Quality Investments niet volledig zou zijn tegemoetgekomen
aan de bezwaren van de AFM dan verneemt Quality Investments dit graag binnen een week na
heden, zodat zij één en ander kan meenemen inde aan de bestaande investeerders teverzenden
brief.

C.

45. Wanneer de AFM desalniettemin aanleiding zien een last onder dwangsom op te leggen, dan
verzoekt Quality Investments de AFM af te zien van publicatie, nu Quality Investments daardoor
onevenredig zou worden getroffen. Het belang van bestaande en toekomstige investeerders is
daarmeeinelkgevalnietgediend,nuQuality Investments dedoordeAFMgewensteinformatieook
vrijwillig enactiefzalverschaffen enwaar nodigzalrectificeren.
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CONCEPT d.d. 3-5-2010

Geachte Investeerder,
Quality Investments hecht ergroot belangaandat decommunicatieomtrentdeCLSFen BGIF
optimaal isvoor haar klanten.
Naar aanleidingvan eenonderzoek vandeNederlandsefinanciële toezichthouder deAutoriteit
Financiële Markten (AFM)zijn er insamenspraak metdeAFMeenaantal punten naarvoren gekomen
diefeitelijk anders liggen dan totnutoesteeds isvermeld indeprospectusen participatie
overeenkomst. Ditkan mogelijk totonduidelijkheden leiden.Inhet hiemavolgende zal naderopdeze
punten worden ingegaan.
(
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Dejuridischeeigendom van deOverlijdensrisicoverzekering endeHerverzekering ligtbijde
AmerikaanseTrust. Deeconomische eigendom vandeOverlijdensrisicoverzekering ende
Herverzekering berust echter rechtstreeks bij uals beneficiary vandeTrust.Indedocumentatie isten
onrechte de indruk gewekt datdeeconomischeeigendom nietrechtstreeks bij uberuste,maarbijhet
besloten fonds voorgemenerekening.
Voorulevertdewerkelijke situatieechtergeen slechterejuridische positieop.Integendeel:de
investeerder heeft als beneficiary een rechtstreekse relatiemetdeTrust,zonderdathetbesloten fonds
voor gemene rekening daar injuridische zintussen isgeplaatst. Allegelden dienauitbetaling vande
Overlijdensrisicoverzekering ofde Herverzekering indeTrustkomen,komen rechtstreekstoeaande
Beneficiaries zoalsomschreven indeTrustdeed.Ukrijgt derhalve uwaandeel (naarratovanuw
investering). Opdewebsitezal devolgendetekstworden geplaatst:
Rectificatie ten aanzien beschrijving eigendom
Overlijdensrisicoverzekering en Herverzekering

l

In de tot 3mei 2010 beschikbaar gestelde documentatie of CLSF
en BGIF isten onrechte de indrukgewekt dat het eigendom van de
Overlijdensrisicoverzekering en de Herverzekering bijhet Fonds
liggen. Ditgeeft geen correct beeld van defeitelijke situatie. Het
Fonds kan het beste worden omschreven als een overlegorgaan
voor de investeerders inde Trust.
Dejuridische eigendom van de Overlijdensrisicoverzekering en
de Herverzekering liggen bijde Trustwaarin uhebt geïnvesteerd.
Uhebt als beneficiary indie Trust de economische eigendom van
de Overlijdensrisicoverzekering en de Herverzekering. Het zijn
van beneficiary betekent dat urecht heeft op het aandeel dat is
vermeld in Exhibit IIvan de Trust Deed. Degeconstateerde
onjuistheid in de verschafte mformatie doet niets afaan uw
positie. Deze isfeitelijk sterker dan eerder omschreven. Ukunt als
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beneficiary uwrechten rechtstreeksjegens de Trust uitoefenen en
bent niet afhankelijk van de medewerking van andere
investeerders ofderden.
Het Fondsende Stichting hebben feitelijk geen rol inhetverkrijgen van deuitkering van deTrustaan
de investeerders.Er isgeen geldstroom viahetFondsen/of deStichting.Zijdienen slechtsvoor hetbij
elkaar brengen van de investeerdersenhetvormen van een overleg structuur.
Quality Investments wildeze informatie dan ook rectificeren, daarnaast zalzij een addendum
toevoegen aan dereedsafgesloten participatieovereenkomsten ende indetoekomst tesluiten
participatieovereenkomsten aanpassen.
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Voortswijst Quality Investmentserexpliciet opdatergeen overeenkomst aanwezig istussen Quality
Investments endeStichtingendeTrust. Hetontbreken vandezeovereenkomst heeft echter geen
invloed opdepositievan de investeerders.De investeerders hebben opgrond vandeTrust Deed
immersdeeconomische eigendom van deverzekeringen. Ophetmomentdatéén vande
verzekeringen tot uitkeringovergaatdientdeTrusteedeze uitkeringconform Exhibit IIonder de
beneficiairies teverdelen.
Daarnaast heeft Quality Investments geen zeggenschap indekeuzevande
Overlijdensrisicoverzekering endeHerverzekering. Dit isechterook nietvan belangnude
verzekeringen inmiddelsalwaren opgenomen indeTrustophetmomentdatueenaandeel daarin
heeft gekocht.Deexactespecificaties van deOverlijdensrisicoverzekering ende Herverzekering
waren uimmersal bekend ophetmomentdatubeslootte investeren.
Verder heeft Quality Investmentsgeen zeggenschap overdegeldstromen van deTrustnudeze
rechtstreeks van unaardeTrustenviceversa lopen.DeTrustee heeft inzicht indegeldstromen en
doet hierook iederjaaropgaafvan. Deopgaven ontvangtujaarlijks. Datzalook indetoekomst niet
anders worden.

a

TotslotmerktQuality Investmentsopdathoewel zij graagopenheid wil betrachten omtrentde
identiteitvan deherverzekeraar zijhiermeeeen belangrijk bedrijfsgeheim zou prijsgeven.Quality
Investments isdeenigediedemogelijkheid biedtte investeren in Overlijdensrisicoverzekeringen,
waaraan een Herverzekering isgekoppeld, zodat ualtijd uiterlijk opdetevoren overeengekomen
einddatum een uitkeringontvangt. Concurrenten zouden graagweten bijwelkeverzekeraar deTrust
de Herverzekering heeft afgesloten, omzoeenvergelijkbaar producttekunnen lanceren. Ukuntzich
voorstellen datQuality Investments waar mogelijk wil voorkomen datdeze concurrentiegevoelige
informatie openbaar wordt. De informatie dieuomtrentde Herverzekeraar isverstrekt isjuist.
Daarnaast blijft ude mogelijkheid houden omdooreen advocaat eenduediligencete laten uitvoeren
enopdezemanierhierover informatie te verkrijgen.
1

Metdezetoelichting hopen wij unogmeerduidelijkheid tehebben gegeven. Uwbelangstaat immers
voorop.
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Mocht unaar aanleidingvan dezetoelichtingvragen hebben,schroomt udan nietcontact metonsop
tenemen.Wij zullen teallentijde tot uwbeschikking staan vooreen naderetoelichting.
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Vertrouwende uhiermee voldoendetehebben geïnformeerd, verblijf ik,

Metvriendelijke groet,

Frank Laan
CEO
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Investering ineenClosedLifeSettlementTrustenhetBankGuaranteedInterest Fund
U staatop het puntomof heeft reedsgeïnvesteerd ineenClosed LifeSettlementTrust (CLSF).Quality
Investments hechter belangaandathetvoor uduidelijk iswaarinuinvesteert/ heeftgeïnvesteerd.Om
die reden heeft Quality Investments deze leaflet opgesteld. Utreft hierin een beschrijving aan over de
investering, de looptijd van de investering en de processen rondom uw investering zoals het opzetten
vandetrust.
Samenvatting
'f ^
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De structuur van hetfonds en hetverloop vande investering is in essentie eenvoudig. De investeerder
die wil deelnemen in het Closed Life Settlement Fund, maakt de benodigde investering over naar de
derdengeldenrekening van eenAmerikaanse advocate, Mrs. Deborah Peck. Zij houdt deze gelden op
dat moment voor deinvesteerder. Vervolgens controleertzijof deTrust bestaatwaaropde investeerder
het oog had. Zij controleert daarnaast of deze Trust de beoogde Overlijdensrisicoverzekering en
Herverzekering ineigendom heeft. Zij stelt tevensvast ofde benodigde premies tot dantoe steedszijn
voldaan. Als al die controles zijn gedaan en geen onregelmatigheden zijn aangetroffen, wordt de
investeerder onherroepelijk aangewezen als beneficiary van de Trust. Tegelijkertijd worden pas op dat
moment de gelden op de derdenrekening vrijgegeven ten behoeve van Watershed die de Trust heeft
opgericht, deOverlijdensrisicoverzekering enHerverzekering heeftvoorgefinancierd en indeTrustheeft
ingebracht. Metde investering ontstaat derhalve een rechtstreekse relatie tussendeTmst enerzijds en
de investeerder als beneficiary anderzijds. De investeerder heeft hiermee de economische eigendom
venvorven in een deel van de Trust. Dit brengt met zich mee dat op het moment dat de
Overlijdensrisicoverzekering of de Herverzekering tot uitkering komt aan deTrust de investeerder naar
rato van zijn investering een deel van de uitkering ontvangt. De hoogte van de uitkering die de
investeerderzalontvangen isopgenomen inExhibitIIvandeTrustDeed.
CLSF
Een investering in een CLSF betekent een investering in een life settlement, dit is een Amerikaanse
Overlijdensrisicoverzekeringspolis. In de Verenigde staten is het mogelijk om in dergelijke polissen te
handelen. In deze markt verkopen polishouders meteen beperkte venvachte levensduur hun polis.Op
deze manier kunnendepolishouders direct beschikkenovereenpercentagevandeverzekerde somen
wordtdeinvesteerderdebegunstigdevaneenpolis.
o ©
Bij CLSF wordt een dergelijke polis ondergebracht in een trust en voorgefinancierd door Watershed
(waarover latermeer).Alsbijlage bijditdocumenttreftueenuitlegvandewerkingvarieentrustaan.
Wanneer eeninvesteerder indeTrustinvesteertverkrijgthijdaarmee heteconomischeeigendomineen
gedeelte (naar ratovande investering) van deTrust. Omde looptijd van deTrustte limiteren iservoor
gekozen om eveneens een Herverzekering af te sluiten. Mocht de Overlijdensrisicoverzekering niet
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gedurende de looptijd van een CLSF tot uitkering zijn gekomen in verband met het overlijden van de
verzekerde die zijn polis verkocht, dan neemt de Herverzekeraar de Overlijdensrisicoverzekeringspolis
over en keert zij het verzekerde bedrag (altijd de nominale waarde van de Overlijdensrisicverzekering)
uit. Dit brengt met zich mee dat de looptijd van een CLSF is begrensd en uw uitkering niet later
plaatsvindtdanbijheteindevandelooptijd.
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t

Alvorenstoteeninvestering ineenCLSFwordtovergegaanwordtdeinvesteerder geïnformeerdoverde
Trust en de werking van de Trust. De investeerder kan ook de onderliggende documenten inzien.
Quality Investments merkt hierbij op dat een aantal documenten vanwege privacy regelgeving en
concurrentiegevoelige informatie niet direct zien in te zien door de investeerder. Het betreft de
Overlijdensrisicoverzekeringspolis, de Life Expectancy gegevens van de polishouder en de
Herverzekeringspolis. Deinformatie indeeerstetweedocumenten ismetnameprivacy gevoelig,terwijl
de informatie in de Herverzekeringspolis met name concurrentiegevoelig is. CLSF zijn momenteel de
enige trusts met een Herverzekering binnen Nederland. Dit iseen belangrijk concurrentievoordeel enu
kuntzichvoorstellendatmetdezeinformatievoorzichtigwordtomgegaan.Hetisechter nietzodatdeze
informatie in het geheel niet te raadplegen is. Potentiële investeerders kunnen hier, alvorens tot
aankoop over te gaan, een due diligence laten uitvoeren. In het verleden hebben meerdere grote
investeerders een dergelijk due diligence laten uitvoeren. Inalle gevallen hebben deze investeerders
vervolgens ook daadwerkelijk geparticipeerd. Mocht u als bestaande participant alsnog behoefte
hebben aan nadere informatie over de Herverzekeraar, dan bieden wij u graag de mogelijkheid
terzakealsnogeenduediligencetelatenuitvoeren.
Investeren in CLSF

a

Een CLSF staat pas open voor investeringen als er een trust bestaat en de
Overlijdensrisicoverzekering en de Herverzekering zijn aangekocht en in de Trust zijn ingebracht (op
naam van de trust zijn gesteld). Dat vereist kapitaal,datwordt voorgefinancierd door een derde partij
(totopheden isdatsteedsgebeurd doorWatersheds,eeninDubaigevestigdefinanciëlepartij.
Het voordeel van.een dergelijke constructie is dat op het moment dat erwordt geïnvesteerd deTrust
volledig isingericht. Opdeze manierweetde Investeerder precieswaarinhijinvesteert.
Nadat de nodige contracten zijn getekend moet de investeerder binnen veertien dagen het
investeringsbedrag overmaken naarderekeningvandetrustee,mevrouw D.C.Peck. Mevrouw Peckis
een advocate gevestigd in North Palm Beach, Florida (wwww.dcplawfirm.com). Zij houdt het bedrag
voor de investeerder en controleert of de Trust de beoogde Overlijdensrisicoverzekering en
Herverzekering ineigendom heeft. Daarnaast steltzijvastofdebenodigde premiessteedszijnvoldaan.
Wanneer deze controles een positief resultaatopleverenwijstzijde investeerder onherroepelijk aanals
beneficiary vandeTrust. Zijgeeft opdat momentdegelden opde derdenrekening vrijten behoevevan
de eerdergenoemde financier die de Trust heeft opgericht, de Overlijdensrisicoverzekering en
HerverzekeringheeftvoorgefinancierdenindeTrustheeftingebracht.
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Deinvesteerder heeftzode economische eigendomverworven ineendeelvan deTrust. Dit brengtmet
zich meedatophet momentdatdeOverlijdensrisicoverzekering ofdeHerverzekering tot uitkeringkomt
aandeTrustdeinvesteerder naarratovanzijninvesteringeendeelvandeuitkeringontvangt.
DeomvangvanhetaandeelindeTrustverschiltpertrust VoorCLSFXVIIwasdezealsvolgt:
VolledigewaardeOverlijdensrisicoverzekering (facevalue) $3.500.000
Aantalparticipaties
Totaleherverzekeringspremie
JaarpremieOverlijdensrisicoverzekering
Looptijd

10
$280.000
$ 130.000
48maanden
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Deinvestering perpersoonzageralsvolgtuit:
Investeringperpersoon:

$208.000

Bestaandeuit:
Aankoopsom
Herverzekeringspremie
1jaar PremieOverlijdensrisicoverzekering
Premiebuffer

<J

$154.000
$ 28.000
$ 13.000
$ 13.000

Daarnaast moet de investeerder wanneer de Overlijdensrisicoverzekering niet binnen de looptijd
uitbetaald nog tweejaarpremies ad $ 13.000 betalen. De investeerders ontvangen daartoe een brief
van Quality Investments met de mededeling dat de jaarpremie moet worden voldaan. Deze wordt
rechtstreeks door de participant overgemaakt naar dederdengelden rekeningvan detrustee,mevrouw
D.Peck. Detotale investering bedraagt maximaal$234.000,-.Deuitkeringbedraagt$350.000.
Informatie gedurendede looptijd
Gedurende de looptijd van de Trust vindt er jaarlijks een vergadering van het Fonds voor gemene
rekening plaats voor de investeerders in deTrust. Tijdensdeze vergadering wordt hetAnnual Report
vandeTrusttoegelicht. HetAnnual report isopgemaakt doordeTrustee,mevrouw D. Peckengaatin
op de (financiële) toestand van de Trust. Zo verklaard deTrustee dat depremies zijn voldaan,datde
gegevens omtrent de medische toestand van de persoon op wiens leven de
Overlijdensrisicoverzekering is afgesloten worden bijgewerkt en datwordt voldaan aan allejuridische
mandatenenregelsomtrentverzekeringen.
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Ook wordt de accountantsverklaring van de CPA (Certified Public Accountant) besproken. Deze
verklaring vermeldt wanneer de laatste Tracking (controleren of de verzekerde nog in leven) heeft
plaatsgevondenendatallepremieszijnbetaaldendepolissen"InForce"zijn.
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De investeerder kan ook buiten deze vergaderingen eenvoudig op de hoogte blijven van de situatie
van de Trust en zijn investering, ledere investeerder ontvangt namelijk een inlogcode van het
administratiesysteem van Quality Investments. Met deze inlogcode kan de investeerder inzicht
krijgen in zijn investering en alle relevante documentatie. Het betreft zowel de overeenkomsten die
de investeerder isaangegaan alsinformatieomtrentdeTrust,waaronder hetAnnualReport.
Uitkering Trust

c

i

DeTrustkanoptweemomententotuitkeringkomen:
1.
De verzekerde komt voor de einddatum van de Trust te overlijden. Op dat moment gaat de
Overlijdensrisicoverzekering tot uitkeringaandeTrustover.
2.
Aan heteindevande looptijdvandeTrust.Alsdeverzekerde aanheteindevande looptijdvande
Trustnoginlevenis,zaldeHerverzekeringtotuitkeringaandeTrustovergaan.

i.

Op het moment dat de uitkering aan de Trust is verricht informeert de Trustee Quality Investments.
Daarop licht Quality Investments alle participanten inenwaarschuwt hen eventuelewijzigingen inhun
bankgegevens door te geven aan de Trustee. De Trustee maakt vervolgens het deel waar iedere
beneficiary op grond van de Trust deed recht op heeft rechtstreeks over naar de betreffende
investeerder. NauitbetalingdoordeTrustwordenzoweldeTrustalsde Stichtingopgeheven.
Inhetgeval de Herverzekering tot uitkering komtzalde herverzekeraar inruil hiervoor deeconomische
en juridische eigendom van de Overtijdensrisicoverzekering krijgen. Op het moment dat de
Herverzekeraar de uitkering voor de Beneficiaries heeft overgemaakt naar een geblokkeerde
derdengelden rekening van deTrustee en zij dit heeft gecontroleerd, zal zij de eigendom van de polis
overdragen aan de herverzekeraar. Zodra eigendom is overgedragen komt het geld vrij op de
derdengelden rekening en worden deze op grond van de Trustdeed rechtstreeks aan de betreffende
investeerder overgemaakt.

fj

Watgebeurd er buiten hetgezichtsveld vandeinvesteerder?

V

Ophetmomentdateeninvesteerder zijninvesteringdoetisdeTrustinmiddelsvolledigingericht. Inhet
voorstadium heeft de al genoemde financiële partij Watershed de Overlijdensrisicoverzekering en de
Herverzekeringvoorgefinancierd.
Watershed koopt de polis bij een gelicenseerde Broker inde Verenigde Staten.Alvorens tot aankoop
over te gaan schakelt Watershed eveneens de herverzekeraar in om na te gaan of hij bereid is de
Overlijdensrisicoverzekering te herverzekeren. Herverzekeren houdt in dat wanneer de persoon op
wiens naam de polis isafgesloten na een bepaalde periode nog in leven is, de polis op dat moment
overneemt en in ruil daarvoor het bedrag betaalt wat de polis bij overlijden zou betalen. De
herverzekeraar controleert daartoedeverzekeringspolis endeLifeExpectancyvandeverzekerde (LE).
Wanneer de herverzekeraar bereid is de Overlijdensrisicoverzekering te herverzekeren koopt
Watershed de Overlijdensrisicoverzekering en sluit de Herverzekering af. Daarnaast zorgt Watershed
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ervoor datereen"irrevocableandunamendable"Trustwordtopgericht (onomkeerbaar, niettewijzigen).
Watershedzorgt eveneensvoordeinbrengvanbeidepolissenindeTrust. DeTmstisjuridischeigenaar
vanbeideverzekeringen.
De Herverzekering wordt door Watershed afgesloten op naam van de Tmst. Bij het afsluiten is deze
Trust dus meteen de eigenaar vandeze herverzekeringspolis. Watershed is alleen de afsluitende partij
bij deze herverzekeringspolis. Ook de eigendom van de Overlijdensrisicoverzekering komt op naam
van de trust. Ditgebeurt door middel van eenchange ofownership eneen change of benficiary, beide
opnaamvandeTrust.
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Watershed isdus deTrustoren Settlor. DeTmsteevandeTmstismevrouw D.Peck,AttomeyatLaw.Zij
handeltvolgensdevoorwaardenvandeTrustzoalsdezezijnbeschrevenindeTmstdeed.Verderwordtde
TmstaangemeldbijdeIRS(Federale Belastingdienst) enwordteenEINnumber (Employer Identification
Number)aangevraagd.
Watershed betaalt voor beide polissen,(de aankoopprijs vande Overlijdensrisicoverzekeringspolis en
de volledig premie voor de Herverzekeringspolis). Daarnaast financiert Watershed ook twee
jaarpremies voor de Overlijdensrisicoverzekeringspolis voor en brengt dit in bij de Trust. Watershed
verkrijgtdaarmeeduseenvorderingbpdeTrust.
Watershed verwerft haar inkomsten door het verschil tussen de inkoopprijs van deze polissen en de
verkoopprijs aan de Trust. Het verschil tussen deze prijzen "de marge" vormt de inkomsten voor
Watershed en Quality Investments. Watershed ontvangt 60%vandeze marge. Uitdit bedrag betaaltzij
ookdewerkzaamheden vandeTrustee(Deborah Peck).Quality Investmentszorgtvoordeverkoopvan
departicipaties indetmstenontvangt hiervoor40%vandemarge.
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NadateeninvesteerderheeftgeïnvesteerdindeTrust,allecontroles naartevredenheidvandeTmstee
zijn verricht ten aanzien van het bestaan van de Overlijdensrisicoverzekering en de Herverzekering
geeft de Tmstee, mevrouw D. Peck, de op haar derdenrekening ontvangen gelden vrij ten behoeve
van Watershed en maakt zij deze naar Watershed over. Watershed heeft als gevolg van zijn
voorfinanciering immers een vordering op de Tmst. De gelden die de investeerder op de
derdenrekening vandeTrustee betaaltwordendirect aangewendvoor betaling aanWatersheddiealle
kosten heeft voorgefinancierd. De investeerder krijgt daarvoor een beneficiary-schap in de Tmst. De
Trust heeft als assets de Overlijdensrisicoverzekering en de Herverzekering. De investeerders zijn
economischeigenaarvandezeverzekeringenenhebbendanookrechtopdeuitkeringenhiervan.
Gedurende de looptijd is de Trustee verantwoordelijk voor het tijdig betalen van de premie voor de
Overlijdensrisicoverzekering.
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Een investering in BGIF betekent eveneens een investering in een jife settlement. Wanneer een
investeerder €75.000 euro investeert krijgt hij gedurende de looptijd een maandelijks rendement van
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€500 uitgekeerd op zijn rekening. Wanneer het fonds stopt dan ontvangt de investeerder op dat
momentzijngeïnvesteerde geldretour. Ingevalvanhetvoorbeeldisdatdus€75.000.
Het fonds stopt - evenals bij CLSF - aan het einde van de looptijd als de verzekerde nog niet is
overleden ofbijoverlijdenvandeverzekerdebinnendelooptijd.
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De maandelijkse uitkeringen worderi verzorgd door de BGIF (Bank Guaranteed Interest Fund) BV.Dit
iséen Nederlandse entiteit. DeuitkeringenwordenverzorgtdoorGroepKennemerwaertAccountantste
Heemskerk. De administratie wordt gevoerd door Quality Investments. Er is voor een Nederlandse
entiteit gekozen in verband met de overmaaktijd van de gelden naar de investeerders. Wanneer de
gelden vanuitAmerika worden overgemaakt kan hier eendoorlooptijd aanvastzittenwaardoor er niet
kanworden gegarandeerd dat de gelden aan het eind van de maand op de rekening staan. Door de
betalingen vanuit Nederland te doen is dit probleem opgelost. Omdat er voor deze constructie is
gekozen is er ook een behoefte aan extra zekerheid betreffende de maandelijkse rentebetalingen.
Deze isgeregeld inAmerika. Daar is naastdeTrustwaarin deverzekeringspolis ende herverzekering
zijn ingebracht een tweede trust opgericht. In deze Trust zijn CD's (Certificates of Deposits)
ondergebracht ter waarde van de uitkeringen die tijdens de looptijd moeten worden uitgekeerd. Deze
CD's staan ter dekking voor het geval de BGIF BV niet aan zijn verplichtingen voldoet. Dit is duseen
extra garantie voor de investeerder zodat hij weet dat zijn maandelijkse rendement uitkering
gegarandeerd is. DeCD's die zijn aangekocht zijn bij verschillende banken aangekocht om zo binnen
de dekking van de FDIC (het Amerikaanse depositogarantiestelsel) te vallen voor het geval de
desbetreffende bankfaillietzougaan.ErisdusooknogeenstaatsdekkingopdezeCD's.
Het voortraject in het BGI Fund inzake de Overlijdensrisicoverzekering en de Herverzekering is
vergelijkbaar met CLSF, de aankoop verzekeringspolis en herverzekering zijn identiek. Ook het
inbrengen vande polissen indeTrustisgelijk aanhetCLSF.

a

Eénvandeverschillen tenopzichtevanhetCLSFisdatbijde investering inhet BGIFundallepremies
al zijn inbegrepen in de investering. Er zijn dus geen betalingsverplichtingen voor de investeerder
tijdensdelooptijd.
Hettweede grote verschil tenopzichte van hetCLSF is dat het BGI Fundeenvast rendement uitkeert
van8%opjaarbasis.Dezeuitkeringvindtmaandelijks,dus 1/12 van8%plaats.
Degehele financiering van het BGIFundvindtopdezelfde manier plaatsals bijhetCLSF.Wanneerde
investeerder investeert in het BGI Fund isalles betaald (verzekeringspolis, herverzekering, premiesen
de CD's). Ook hier vindt deze voorfinanciering plaats door Watershed. Deze heeft dus ook hier een
vordering opdeTrust.
Gedurendede looptijd,enbijdeuitkering isdebehandelinghetzelfdealsbijCLSF.
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Bijlage
Werking Trust
Een tmst is een Angelsaksische rechtsvorm. Wie vermogen in een trust stopt (de settlor), vertrouwt
het toe aan derden, de trustees. Deze beheerders kunnen een natuurlijke persoon zijn of een
rechtspersoon.Juridisch ismengeeneigenaar meer, maar isdetrusteeeigenaar geworden. Ditis hij
echter nietvoorzichzelf, hijzalvolgensdedoordesettloropgestelde voorwaarden moetenhandelen.
Eentrust heeftgeen rechtspersoonlijkheid.
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Devoorloper van de trust isde islamitische wagf, die naasteen settlor, trustees en begunstigden ook
nog een eigen gadi (rechter) heeft voor conflictbeslechting. Het wordt aangenomen dat het concept
vandewaqf metde kruistochten naar Engeland isgebracht, waar hetwerdovergenomendooredelen
die op kruistocht gingen en hun bezittingen tijdelijk aan een plaatsvervanger toevertrouwden. Dit
illustreert ook waarom het Engelse woord trust (vertrouwen) wordt gebruikt: de settlor legt zijn
vertrouwen indetrustee.
Bij hetoprichten van de trust worden voorwaarden gesteld aan hoe hetvermogen indetrust beheerd
wordt enwie de begunstigden zijn. Deze begunstigden kunnenwederomeen natuurlijk persoonzijnof
een rechtspersoon. Ook kunnen voorwaarden gesteldworden aan de uitkeringen, zoals hoevaak en
wanneer deze uitgekeerd worden enwaar hetvermogen aanbesteedwordt. Devolstrekte anonimiteit
vandeeigenaarwordtalseenvoordeelvandetrustsbeschouwd.
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De trustee houdt het trustvermogen niet voor zichzelf maar handelt volgens de voonvaarden van de
trust. Hoewel de trustee eigenaar is, heeft hij inprincipe geen recht op devermogensbestanddelen of
de daaruit voortvloeiende inkomsten. Hij zal hooguit een vergoeding krijgen voor zijn diensten.
Anderzijds kan de trustee ook niet aansprakelijk worden gesteld voor aan de bestanddelen klevende
schulden,tenzijdezezijn ontstaan doorzijnnalatigheid.
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