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Prospectus voor de achtergestelde obligaties van 

WAAR Nederland B.V. 

16 juni 2020 

 

U kunt geld uitlenen aan ons, WAAR Nederland B.V. U leent ons een vast bedrag.  

Voor iedere € 1.000 geven wij 1 obligatie uit. Wij betalen dit geld terug. Wij spreken af wanneer 

wij de lening terugbetalen. Dat is na 7 jaar. Wij betalen ook rente. Die rente is 8,5%. U belegt dan 

in ons. Wij willen € 2.500.000 lenen. Wij bieden in totaal dus 2.500 obligaties aan. 

 

Voor de obligatie is toelating tot de handel op het handelsplatform van NPEX aangevraagd.  

Als de obligaties tot de handel worden toegelaten, kunnen de obligaties worden gekocht en 

verkocht via het handelsplatform van NPEX. Verkoopt u de obligatie aan een andere belegger? 

Dan kan de obligatie meer geld waard zijn geworden of minder. U krijgt dan meer of minder geld 

voor uw obligatie dan u heeft betaald. 

 

De obligaties zijn achtergesteld. Gaan wij failliet, vragen wij (voorlopig) uitstel van betaling aan 

(surseance van betaling) of worden wij ontbonden? En krijgen anderen nog geld van ons en 

hebben die voorrang? Dan betalen wij eerst die anderen. Pas als die anderen zijn betaald, zullen 

wij de lening en de rente betalen. Betalen wij anderen eerst? Dan kan het zijn dat wij geen geld 

hebben om de lening terug te betalen of om de rente te betalen. 

 

Om de obligaties te kunnen kopen, heeft u een beleggingsrekening bij NPEX nodig. Op deze 

rekening houdt u de obligaties aan. Ook heeft u een geldrekening nodig bij Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf.  

 

In dit prospectus vindt u informatie over de obligaties en over ons. Ook staan in dit prospectus 

afspraken die u maakt als u obligaties koopt. Leest u dit prospectus goed door voordat u geld 

uitleent aan ons. Heeft u dit prospectus gelezen? En wilt u onze obligaties kopen? Dan leest u in 

dit prospectus hoe dat moet. 

 

Wij bieden onze obligaties alleen aan in Nederland. De obligaties mogen dus niet worden 

verkocht of geleverd in andere landen dan Nederland.  
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2. Risicofactoren 

 

U kunt geld uitlenen aan ons. U leent ons een vast bedrag. Wij betalen de lening terug.  

Wij spreken af wanneer wij de lening terugbetalen. Wij betalen ook rente.  

Deze lening heet een obligatie. U belegt dan in ons. Ook andere beleggers kunnen in ons beleggen. 

Let op: beleggen zonder risico’s bestaat niet.  

 

In dit hoofdstuk leggen wij u uit voor wie de obligaties in het algemeen niet geschikt zijn.  

Verder leggen wij u de risico’s uit. Dat zijn de volgende risico’s: 

 

1. Risico’s van beleggen in onze obligaties. U leest hierover bij 2.1. 

2. Risico’s waardoor wij de afspraken met u niet nakomen. U leest hierover bij 2.2. 

 

2.1 Beleggen brengt altijd risico’s met zich mee 

Wij bieden onze obligaties aan in Nederland aan particuliere beleggers en professionele 

beleggers. Dat betekent niet automatisch dat de obligaties voor u geschikt zijn als u een 

particuliere belegger of een professionele belegger bent.  

 

Let op! Aan de obligaties zijn risico’s verbonden. Deze obligaties zijn daarom alleen geschikt voor 

personen die bereid zijn om deze risico’s te lopen.  

 

Wij kunnen u niet adviseren of de obligaties voor u geschikt zijn. Dat hangt namelijk af van 

verschillende zaken. Bijvoorbeeld van uw persoonlijke omstandigheden. En hoeveel geld u heeft. 

Of welke beleggingen u al heeft. En of u veel of weinig risico wilt nemen. Wilt u beleggen in onze 

obligaties? Gaat u dan eerst naar een financieel adviseur.  

 

Het is altijd verstandig om niet al uw geld in onze obligaties te beleggen. Het is belangrijk om ook 

een deel van uw geld te sparen. En uw geld te verdelen over verschillende beleggingen. 

 

Voor wie zijn onze obligaties niet geschikt? 

Hieronder staat een aantal voorbeelden. Past een van die voorbeelden bij u? Dan kunt u onze 

obligaties beter niet kopen.  

 

- U wilt geen risico lopen op uw beleggingen. 

- U heeft geen ervaring met beleggen. 

- U heeft geen verstand van wat wij doen. 

- U snapt niet hoe obligaties werken. 

- U wilt geen geld verliezen. 

- U leent geld en u gebruikt dit om te beleggen. 



 

- 5 - 

 

 

- U heeft minder pensioen of minder geld om de belangrijkste dingen te kunnen doen 

(bijvoorbeeld voor uw eten, woning en kleding) als u geld verliest door de obligaties. 

- U heeft het geld van de obligaties nodig. U kunt het geld niet minimaal 7 jaar missen. 

- U heeft de rente van de obligaties nodig om de belangrijkste dingen te kunnen doen 

(bijvoorbeeld voor uw eten, woning en kleding). 

 

2.2 Risico’s van beleggen in onze obligaties 

Wij kunnen niet alle risico’s noemen die horen bij beleggen in onze obligaties. Deze kunnen wij 

ook niet allemaal voorspellen. Hierna leggen wij u de risico’s van de obligaties uit. Het gaat om 

risico’s die materieel zijn om te besluiten over deze aanbieding van obligaties. 

 

Risico´s die horen bij de obligaties 

De obligaties zijn achtergesteld 

Wij zullen gelden lenen van anderen. Ook kunnen wij in de toekomst geld lenen van anderen. 

Gaan wij failliet, vragen wij (voorlopig) uitstel van betaling aan (surseance van betaling) of 

worden wij ontbonden? En krijgen die anderen nog geld van ons? Dan betalen wij eerst die 

anderen. Pas als die anderen zijn betaald, zullen wij de lening en de rente betalen.  

Het kan zijn dat wij dan geen geld hebben om de lening terug te betalen of om de rente te betalen. 

Meer over deze volgorde leest u in hoofdstuk 4.2. 

 

Niemand wil uw obligaties kopen 

Loopt de lening nog niet af? En wilt u toch de obligaties verkopen? Dan mag dat. Maar het is niet 

zeker dat er altijd iemand is die uw obligaties wil kopen. Het is ook niet zeker dat er iemand is die 

de obligaties wil kopen voor de prijs die u wilt hebben. Het kan dus zijn dat u uw obligaties niet 

kunt verkopen. 

 

De prijs van uw obligatie kan stijgen of dalen 

Hoeveel geld uw obligatie waard is, staat niet vast. Wilt u niet wachten totdat wij u de lening 

terugbetalen? Maar wilt u uw obligatie verkopen? Dan krijgt u de prijs die iemand anders op dat 

moment wil betalen voor uw obligaties. Het kan zijn dat de prijs lager is dan het bedrag dat u ons 

heeft geleend. U krijgt dan dus minder geld voor uw obligaties. Het kan ook zijn dat niemand uw 

obligaties wil kopen. 

 

Risico van vervroegde terugbetaling  

Wij mogen de lening eerder terugbetalen. Wij hoeven u daarvoor geen reden te geven. U heeft 

dan uw geld weer terug. U heeft daardoor over een kortere periode rente gekregen. Wilt u het 

geld dan opnieuw beleggen? Dan kan het zijn dat u minder rente krijgt als u bijvoorbeeld een 

andere obligatie koopt.  

 

 



 

- 6 - 

 

 

U mag niet stemmen in onze aandeelhoudersvergadering 

U koopt een obligatie. Dat is een lening en geen aandeel. U mag daarom niet stemmen in onze 

aandeelhoudersvergadering over besluiten die gaan over ons bedrijf. U kunt dus niet beslissen 

over ons bedrijf. U loopt dus het risico dat wij besluiten nemen waar u het niet mee eens bent. 

 

U krijgt geen winstuitkering 

U koopt een obligatie. U geeft dus een lening. U krijgt daarvoor rente en het geld van de lening 

terug. U krijgt niets betaald als wij winst maken en die uitkeren (dividend). Dat krijgen alleen 

onze aandeelhouders. 

 

Risico´s die horen bij de samenwerking met NPEX 

U kunt uw obligaties niet overmaken naar een andere rekening 

U kunt alleen beleggen in onze obligaties via de beleggingsrekening bij NPEX. U kunt deze 

obligaties niet overmaken naar een andere rekening van u buiten NPEX. Bijvoorbeeld naar een 

rekening bij een bank. 

 

Wilt u niet meer beleggen via de beleggingsrekening bij NPEX? En loopt de lening nog niet af? 

Dan kunt u de obligaties alleen verkopen aan iemand anders met een beleggingsrekening bij 

NPEX. Met het geld kunt u dan opnieuw beleggen.  

 

Maar het kan zijn dat u niemand vindt die uw obligaties wil kopen. Of dat de prijs van de 

obligaties lager is dan het bedrag dat u heeft betaald. Dan krijgt u dus minder terug voor uw 

obligaties.  

 

Risico als de samenwerking met NPEX stopt 

Wij hebben toelating tot de handel op het handelsplatform van NPEX aangevraagd.  

Als de obligaties tot de handel worden toegelaten, kunnen de obligaties worden gekocht en 

verkocht via het handelsplatform van NPEX. 

 

U kunt de obligaties dan aan andere beleggers bij NPEX verkopen. Stopt de samenwerking met 

NPEX? Dan kunt u de obligaties niet meer verkopen via het handelsplatform van NPEX.  

Het kan dan moeilijker zijn om iemand te vinden die de obligaties van u wil kopen. Het kan ook 

zijn dat u niemand kunt vinden die de obligaties van u wil kopen.  

 

Risico wanneer het platform van NPEX stopt 

NPEX heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten voor het exploiteren van het 

handelsplatform. Stopt deze vergunning? Dan kunt u de obligaties niet meer op het 

handelsplatform van NPEX verkopen. Het kan dan moeilijker zijn om iemand te vinden die de 

obligaties van u wil kopen. Het kan ook zijn dat u niemand kunt vinden die de obligaties van u 

wil kopen. 
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Risico’s die horen bij Stichting Obligatiehoudersbelangen 

Stichting Obligatiehoudersbelangen handelt in het gezamenlijk belang van de 

beleggers 

Stichting Obligatiehoudersbelangen handelt in het gezamenlijk belang van de beleggers in deze 

obligaties. Dit betekent dat Stichting Obligatiehoudersbelangen niet handelt in het individuele 

belang van beleggers. Het kan dus zijn dat Stichting Obligatiehoudersbelangen beslissingen 

neemt die in het gezamenlijk belang zijn van de beleggers, maar niet in het belang zijn van een 

individuele belegger. Bijvoorbeeld als een individuele belegger het niet eens is met een beslissing 

die wel in het belang is van de meerderheid van de beleggers. Het kan dus zijn dat Stichting 

Obligatiehoudersbelangen dan niet in uw belang handelt, omdat uw belang niet overeenkomt met 

het gezamenlijk belang van de beleggers.  

 

U moet kosten betalen als Stichting Obligatiehoudersbelangen een deskundige of 

juridische bijstand inschakelt  

Wil Stichting Obligatiehoudersbelangen een deskundige inschakelen om ons te onderzoeken of 

juridische bijstand inschakelen? Dan komen de kosten daarvan voor rekening van de beleggers. 

Wel zal hierover eerst in een vergadering worden gestemd.  

 

Het kan zijn dat u tegen het besluit stemt, maar dat de vergadering toch een besluit neemt om 

een deskundige of juridische bijstand in te schakelen. Dan moet ook u meebetalen aan de kosten 

hiervoor. Het kan zijn dat deze kosten hoger zijn dan het bedrag waarvoor u obligaties heeft 

gekocht. 

 

2.3 Risico’s die horen bij ons 

Wij zullen de risico’s uitleggen waardoor wij afspraken over deze obligaties niet kunnen 

nakomen. Het gaat om de risico’s die materieel zijn om te besluiten over deze aanbieding van 

obligaties. 

 

Risico’s die horen bij onze activiteiten 

Consumenten kopen onze producten niet 

Wij hebben op dit moment per jaar vier verschillende collecties met duurzame producten.  

Deze producten verkopen wij via onze groothandel, onze webshop en via winkelmodules (shop-

in-shop). Wij kopen deze producten in en houden deze producten in voorraad. Als de economie 

in Nederland (verder) verslechtert, kopen consumenten (nog) minder. Of dat consumenten 

producten willen kopen die wij niet verkopen of die wij niet op voorraad hebben.  
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Dan verkopen wij minder producten. Of wij moeten de producten die wij in voorraad hebben, 

afprijzen. Dan hebben wij minder winst. Als wij minder winst hebben kan het zijn dat wij ook een 

lagere kasstroom hebben. Daardoor hebben wij minder geld om u rente te betalen. Ook kan het 

zijn dat wij dan te weinig geld hebben om de lening terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen 

rente krijgt of minder rente krijgt. Of u krijgt minder of niets terugbetaald. 

 

Anderen doen het beter 

Wij verkopen duurzame producten. Ook onze dienstverlening ziet op duurzame producten.  

Doen anderen dit beter dan wij? Dan hebben wij minder winst. Als wij minder winst hebben kan 

het zijn dat wij ook een lagere kasstroom hebben. Daardoor hebben wij minder geld om u rente 

te betalen. Ook kan het zijn dat wij dan te weinig geld hebben om de lening terug te betalen. Het 

kan dus zijn dat u geen rente krijgt of minder rente krijgt. Of u krijgt minder of niets terugbetaald. 

 

Het wordt duurder om producten te kopen  

Wij kopen de producten die wij verkopen in. De meeste producten die wij verkopen, komen uit 

het buitenland. Het gaat om 70% van de netto-omzet uit de groothandel en onze webshop over 

2018 en 2019. Meestal betalen wij hiervoor in US dollars. Wordt de US dollar duurder ten 

opzichte van de euro? Dan worden de producten voor ons dus ook duurder. Wij dekken dit 

valutarisico niet af.  

 

Stijgen de prijzen van grondstoffen of onderdelen van die producten? Dan worden deze 

producten ook duurder voor ons en stijgen onze kosten. Of stijgen de brandstofprijzen?  

Dan worden de transportkosten duurder. Wij kunnen deze prijsstijgingen niet altijd 

doorberekenen. Onze marge wordt dus minder.  

 

Stijgen de kosten meer dan 15% dan wij verwachten? Dan heeft dit invloed op ons resultaat.  

Wij hebben dan minder geld om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij te weinig geld hebben 

om de lening terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt of minder rente. Of u krijgt 

minder of niets terugbetaald. 

 

Wij zijn afhankelijk van leveranciers in het buitenland 

Voor onze producten zijn wij voor ongeveer 70% afhankelijk van buitenlandse leveranciers.  

Voor 85% ziet dit op ontwikkelingslanden. De politieke, economische, sociale en 

maatschappelijke omstandigheden in die landen zijn belangrijk voor de levering van producten. 

Kunnen wij producten niet op tijd krijgen? Of kunnen wij helemaal geen producten meer geleverd 

krijgen? Dan moeten wij andere producten of leveranciers vinden. Dit kost tijd. 
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Dan hebben wij minder winst. Als wij minder winst hebben kan het zijn dat wij ook een lagere 

kasstroom hebben. Daardoor hebben wij minder geld om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat 

wij dan te weinig geld hebben om de lening terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente 

krijgt of minder rente krijgt. Of u krijgt minder of niets terugbetaald. 

 

Risico’s die horen bij onze financiële situatie 

Wij gaan failliet 

Het belangrijkste risico dat u loopt, is dat wij geen geld hebben om te betalen. Als wij failliet gaan, 

hebben wij geen geld om de lening terug te betalen. Of om de rente te betalen. Dan kan het zijn 

dat u niets van de lening terugbetaald krijgt en dat u geen rente krijgt. 

 

De belastingregels kunnen ongunstig veranderen  

De belastingregels zijn belangrijk voor ons. Veranderen de belastingregels? Of gaat een rechter 

belastingregels anders uitleggen? Dan kan het zijn dat wij meer belasting moeten betalen. 

Daardoor hebben wij minder winst. Als wij minder winst hebben, kan het zijn dat wij ook een 

lagere cash flow hebben. Daardoor hebben wij minder geld om u rente te betalen. Ook kan het 

zijn dat wij te weinig geld hebben om de lening terug te betalen. Het kan dus zijn dat u geen rente 

krijgt of minder rente. Of u krijgt minder of niets terugbetaald. 
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3. Met wie werken wij samen voor de obligaties? 

 

3.1. Algemeen 

Voor de obligaties werken wij met andere bedrijven samen. Dat zijn de volgende bedrijven: 

 

- NPEX 

- Stichting NPEX Bewaarbedrijf 

- Stichting Obligatiehoudersbelangen 

 

Hieronder leest u meer informatie over deze bedrijven. Eerst zullen wij algemene informatie over 

ons bedrijf geven. 

 

3.2. WAAR Nederland B.V.  

Als u onze obligaties koopt, leent u geld aan ons uit. De afspraken die u daarover maakt staan in 

dit prospectus. Ons bestuur heeft op 11 januari 2020 besloten om deze lening aan te gaan en de 

obligaties uit te geven. Onze aandeelhouders zijn hiermee op 23 februari 2020 akkoord gegaan. 

 

Alle informatie over ons staat op de website van NPEX www.npex.nl/waarnederland. Hebben wij 

nieuwe informatie over ons die voor u belangrijk is? Dan vindt u die informatie ook op de website 

van NPEX. 

 

Onze officiële (statutaire) naam is WAAR Nederland B.V. Wij zijn een besloten vennootschap met 

beperkte aansprakelijkheid. Het Nederlands recht geldt voor ons. Wij zijn opgericht op 6 maart 

2014 in Nederland. Wij hebben het volgende als doel, zoals dat staat in artikel 2 van onze statuten:  

 

a. het tegen betaling van vergoeding ter beschikking stellen van intellectuele en materiële eigendomsrechten, 

waaronder begrepen winkelconcepten met de daaraan verbonden handelsnaam;  

b. het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op 

ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen;  

c. het in voorkomende gevallen tegen vergoeding ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan een ander 

voor het onder diens toezicht of leiding, anders dan krachtens een met deze gesloten arbeidsovereenkomst, 

verrichten van arbeid; 

d. het financieren van ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen; 

e. het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen, het uitgeven van obligaties, 

schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende 

overeenkomsten; 

f. het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan ondernemingen, vennootschappen en andere 

rechtspersonen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en aan derden; 

g. het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van activa van de 

vennootschap ten behoeve van ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen waarmee de 

vennootschap in een groep is verbonden en ten behoeve van derden; 

h. het verzorgen van periodieke uitkeringen waaronder begrepen het sluiten en uitvoeren van lijfrente- en 

andere (stamrecht)overeenkomsten, al dan niet in het kader van een pensioenvoorziening;  
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i. het beleggen van vermogen en het beleggen van gelden in onroerende zaken, aandelen en obligaties, het 

kopen en verkopen van onroerende zaken, effecten en andere goederen, het beheer van pensioengelden, 

alsmede het verrichten van alle werkzaamheden en het ontwikkelen van projecten die voor het bereiken van 

het vorenstaande bevorderlijk kunnen zijn; 

j. het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten,  

en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het 

woord. 

 

Wij zijn statutair gevestigd in Bergen op Zoom. Ons kantooradres is aan de Energieweg 11r in 

(4691 SE) Tholen. Ons telefoonnummer is 085 822 82 92. Onze website is www.ditiswaar.nl.  

Wij zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel op 7 maart 2014.  

Het nummer is 60171715. Wilt u een kopie van onze inschrijving in het handelsregister? Laat het 

ons dan weten. Dan sturen wij u die gratis toe. Wij hebben ook een Legal Entity Identifier (LEI) 

code. Die code is 724500UO4W1LQHBWPO30. 

 

Meer informatie over ons leest u in hoofdstuk 7.  

 
3.3. NPEX B.V. 

NPEX heeft een handelsplatform. Dat is een marktplaats voor beleggingen. Dat betekent dat u op 

dat handelsplatform beleggingen kunt kopen en verkopen. Wij hebben toelating tot de handel op 

het handelsplatform aangevraagd. Onze beleggingen kunt u dan ook op het handelsplatform van 

NPEX kopen en verkopen.  

 

Als u de obligaties wilt kopen, heeft u een beleggingsrekening bij NPEX nodig. In de administratie 

van NPEX staat welke obligaties u heeft. Koopt u onze obligaties? Dan maakt u voor de 

beleggingsrekening bij NPEX dus afspraken met NPEX. De afspraken over de beleggingsrekening 

bij NPEX leest u in het NPEX-reglement.  

  

NPEX heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten voor het exploiteren van het 

handelsplatform. Officieel heet het handelsplatform een multilaterale handelsfaciliteit (MTF). 

Daarnaast heeft NPEX een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten voor het verlenen 

van beleggingsdiensten. Hieronder ziet u op welke beleggingsdiensten en beleggingsactiviteiten 

de vergunning van NPEX ziet: 

 

- het ontvangen en doorgeven van orders  

- het plaatsen zonder plaatsingsgarantie 

- het uitvoeren van orders 

- het exploiteren van een multilaterale handelsfaciliteit 

- het bewaren en beheren van financiële instrumenten voor rekening van cliënten 

 

NPEX is ingeschreven in het register van de Autoriteit Financiële Markten. Informatie over de 

inschrijving in het register van de Autoriteit Financiële Markten vindt u op de website 



 

- 12 - 

 

 

www.afm.nl. De Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank houden toezicht op 

NPEX. 

 

NPEX is een naam die NPEX B.V. gebruikt. NPEX is een besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid. NPEX is statutair gevestigd in Amsterdam. NPEX heeft haar kantoor in het  

World Trade Center Den Haag, Toren E, 19e etage, aan het Prinses Margrietplantsoen 76 in (2595 

BR) Den Haag. NPEX is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in 

Amsterdam. Het nummer is 27317234. Wilt u een kopie van de inschrijving in het 

handelsregister? Laat het ons dan weten. Dan sturen wij u die gratis toe. 

 
3.4 Stichting NPEX Bewaarbedrijf 

NPEX gebruikt een onafhankelijke stichting bij haar handelsplatform. Dat is Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf. Bij die stichting hebben alle beleggers die willen handelen op het handelsplatform 

een geldrekening. Die rekening gebruiken de beleggers om geld op te ontvangen of om 

beleggingen mee aan te kopen. 

 

Koopt u de obligaties? Dan maakt u voor de geldrekening afspraken met Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf. De afspraken over de geldrekening leest u in het NPEX-reglement.  

 

NPEX staat garant 

NPEX staat garant voor Stichting NPEX Bewaarbedrijf. Dat betekent dat als Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf haar verplichtingen niet nakomt en dit Stichting NPEX Bewaarbedrijf verweten 

kan worden, NPEX dat zal doen. Moet Stichting NPEX Bewaarbedrijf u betalen en kan Stichting 

NPEX Bewaarbedrijf worden verweten dat zij u niet heeft betaald? Betaalt Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf u dan niet? Dan moet NPEX u betalen.  

 

Meer informatie over Stichting NPEX Bewaarbedrijf 

Stichting NPEX Bewaarbedrijf is statutair gevestigd in ’s-Gravenhage. Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf heeft haar kantoor in het World Trade Center Den Haag, Toren E, 19e etage, aan 

het Prinses Margrietplantsoen 76 in (2595 BR) Den Haag. Stichting NPEX Bewaarbedrijf is 

ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Amsterdam. Het nummer 

is 34320054. Wilt u een kopie van de inschrijving in het handelsregister? Laat het ons dan weten. 

Dan sturen wij u die gratis toe. 

 

De Autoriteit Financiële Markten houdt via NPEX ook toezicht op Stichting NPEX Bewaarbedrijf. 
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3.5 Stichting Obligatiehoudersbelangen  

Stichting Obligatiehoudersbelangen is onafhankelijk van ons en van onze bestuurder.  

Wij hebben afspraken gemaakt met Stichting Obligatiehoudersbelangen. Koopt u onze 

obligaties? Dan gaat u ook akkoord met die afspraken. Deze afspraken leest u in de trustakte.  

De trustakte vindt u in de bijlage van dit prospectus.  

 
Stichting Obligatiehoudersbelangen handelt in het gezamenlijke belang van de beleggers. 

Stichting Obligatiehoudersbelangen handelt dus niet in ons belang.  

Stichting Obligatiehoudersbelangen behartigt ook de belangen van beleggers die geld uitlenen 

voor andere obligatieleningen. Het gaat onder andere om de beleggers die obligaties hebben 

gekocht van andere bedrijven via NPEX. Stichting Obligatiehoudersbelangen heeft dus ook 

verantwoordelijkheden voor die beleggers. Stichting Obligatiehoudersbelangen heeft een aparte 

administratie voor de obligaties van ieder bedrijf.  

 

Stichting Obligatiehoudersbelangen organiseert vergaderingen van beleggers in deze obligaties. 

Hierover leest u meer in hoofdstuk 13. 

 

Stichting Obligatiehoudersbelangen is gevestigd in Amstelveen. Stichting 

Obligatiehoudersbelangen heeft haar kantoor aan de Burgermeester Haspelslaan 172 in (1181 

NE) Amstelveen. De website van Stichting Obligatiehoudersbelangen is 

www.obligatiehoudersbelangen.org. Stichting Obligatiehoudersbelangen is ingeschreven in het 

handelsregister van de Kamer van Koophandel in Amsterdam. Het nummer is 53177770.  

Wilt u een kopie van de inschrijving in het handelsregister? Laat het ons dan weten. Dan sturen 

wij u die gratis toe. 
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4. Informatie over de obligaties 

 

In dit hoofdstuk leest u over de obligaties zelf.  

 

4.1 Een overzicht van de obligaties  

Euro U leent het geld in euro uit. U krijgt het geld ook in euro terug.  

Prijs De prijs voor 1 obligatie is € 1.000. Voor € 1.000 krijgt u dus 1 

obligatie.  

Minimum  U kunt minimaal 1 obligatie kopen.  

Maximum  U kunt maximaal 2.500 obligaties kopen. Het kan zijn dat u niet 

alle obligaties krijgt. Bijvoorbeeld als er veel inschrijvingen zijn. 

Daarover leest u in hoofdstuk 5.  

Totale lening Wij zullen € 2.500.000 lenen van beleggers. Dat zijn 2.500 

obligaties.  

ISIN code Onze obligaties hebben een nummer gekregen. Dat nummer is 

NL0015063744. Soms wordt dit nummer gebruikt in plaats van 

de naam van onze obligaties. 

Kosten U betaalt kosten voor het kopen van obligaties. Het gaat om de 

volgende kosten: 

1. U betaalt kosten om in te schrijven. Het gaat om 1% van het 

bedrag dat u uitleent. Die kosten betaalt u aan NPEX. 

Leent u ons bijvoorbeeld € 3.000? Dan betaalt u dus € 30 

kosten. Leent u ons € 6.000? Dan betaalt u € 60 kosten. 

Deze kosten zijn eenmalig. 

2. U betaalt kosten om de obligaties aan te houden op de 

beleggingsrekening bij NPEX. Dit zijn servicekosten.  

Het gaat om 0,05% van het bedrag dat u uitleent. Leent u 

ons € 1.000? Dan betaalt u € 0,50 aan NPEX. Deze kosten 

betaalt u iedere maand zolang u de obligaties op de 

beleggingsrekening bij NPEX heeft. NPEX haalt deze 

kosten af van de rente die u van ons krijgt op uw 

geldrekening. Deze kosten kunnen veranderen. Verandert 

NPEX deze kosten? Dan staat dat op de website van NPEX. 

Tot wanneer kunt u obligaties 

kopen? 

U kunt tot en met donderdag 30 juli 2020, 17:00 uur, obligaties 

kopen. Op die datum stopt de inschrijfperiode. Deze datum 

kunnen wij veranderen. Wanneer wij dat kunnen doen, leest u 

in hoofdstuk 5.  

Vanaf wanneer leent u het geld 

uit?  

U leent het geld uit op donderdag 6 augustus 2020. Op die dag 

krijgt u ook de obligaties. Behalve als wij die datum hebben 
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veranderd. Dan krijgt u de obligaties op de nieuwe datum.  

U krijgt een bericht als u de obligaties krijgt. U leest in hoofdstuk 

5 wanneer u bericht krijgt. 

Wanneer krijgt u het geld 

terug? 

U krijgt het geld terug na 7 jaar. De termijn begint te lopen vanaf 

de dag dat u de obligaties krijgt. Krijgt u op 6 augustus 2020 de 

obligaties? Dan krijgt u op 6 augustus 2027 uw geld terug.  

Wat krijgt u terug van de 

lening? 

U krijgt het hele bedrag van de lening terug. U krijgt dus  

€ 1.000 per obligatie terug. 

Hoeveel rente krijgt u? Wij betalen 8,5% rente per jaar. Voor 1 obligatie betalen wij 

ieder jaar dus € 85 aan rente. U krijgt rente vanaf de dag dat u 

geld aan ons uitleent en de obligaties krijgt. 

Wanneer betalen wij de rente? Wij betalen de rente iedere maand. U krijgt dus voor iedere hele 

maand per obligatie € 7,09 aan rente. De maand begint op de 

dag dat u de obligaties krijgt. Krijgt u de obligaties op 6 augustus 

2020? Dan krijgt u een maand later de rente. U krijgt de rente 

dus op 6 september 2020 of maximaal 5 werkdagen later. 

Daarna krijgt u de rente op 6 oktober 2020 of maximaal 5 

werkdagen later. Zo krijgt u de rente iedere maand.  

 

Is de lening helemaal terugbetaald? Dan krijgt u geen rente 

meer.  

Waarom betalen wij deze 

rente? 

Wij betalen 8,5% rente. Die rente is hoger dan sommige andere 

leningen. Wij hebben daarvoor onder andere de volgende 

redenen: 

1. De obligaties zijn achtergesteld aan andere leningen.  

Dat betekent dat het risico dat wij de lening niet terugbetalen 

groter is dan bij een obligatie die niet is achtergesteld.  

U leest meer hierover in hoofdstuk 4.2. 

2. De looptijd van de obligaties is niet kort. U moet 7 jaar 

wachten totdat u het geld van de lening terugkrijgt.  

3. Wij geven geen zekerheid (zoals een pandrecht of 

hypotheekrecht). Betalen wij niet meer? Dan hebben wij niet 

afgesproken dat u bijvoorbeeld recht heeft om onze activa te 

verkopen om zo uw geld terug te krijgen. Wij spreken 

hierover niets af. 

Kunnen wij de rente 

veranderen? 

Nee, de rente staat vast. Wij kunnen de rente dus niet 

veranderen.  
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De obligaties zijn op naam De obligaties zijn op naam. Dat betekent dat u als eigenaar van 

de obligaties staat geregistreerd. De obligatie is geen fysiek stuk 

dat wij afgeven. 

Rang van de obligaties De obligaties hebben onderling een gelijke rang. Dat betekent 

dat niemand die onze obligaties heeft, voorrang krijgt als wij 

onze afspraken over de obligaties niet nakomen. 

U krijgt geen zekerheden U krijgt geen zekerheden (zoals een pandrecht of hypotheek). 

Betalen wij niet? Dan hebben wij niet met u afgesproken dat u 

bezittingen of inkomsten van ons mag verkopen om alsnog 

betaald te krijgen.  

Handel op NPEX Wij hebben toelating tot de handel op het handelsplatform van 

NPEX aangevraagd. Als de obligaties tot de handel worden 

toegelaten, kunnen de obligaties worden gekocht en verkocht 

via het handelsplatform van NPEX. 

NPEX zal een verzameldepot 

aanhouden met de obligaties  

De obligaties zullen dan worden opgenomen en bewaard in een 

girodepot bij Nederlands Centraal Instituut voor Giraal 

Effectenverkeer B.V., gevestigd aan de Herengracht 459-469 te 

(1017 BS) Amsterdam.  

 

NPEX is hierbij intermediair. NPEX beheert een verzameldepot 

met alle obligaties. In de administratie van NPEX staat hoeveel 

obligaties iedere belegger heeft. 

U heeft een beleggingsrekening 

en een geldrekening nodig 

U heeft een beleggingsrekening bij NPEX nodig. Daarop staat 

hoeveel obligaties u heeft gekocht. Ook heeft u een geldrekening 

nodig bij Stichting NPEX Bewaarbedrijf. Die rekening gebruikt 

u om geld op te ontvangen en om beleggingen mee aan te kopen. 

 

U maakt afspraken met NPEX en Stichting NPEX Bewaarbedrijf 

over deze rekeningen. Die afspraken staan in het NPEX-

reglement, zoals dit van tijd tot tijd geldt en kan wijzigen.  

Dit reglement vindt u op de website van NPEX: www.npex.nl. 

Meer informatie over NPEX en Stichting NPEX Bewaarbedrijf 

leest u in hoofdstuk 3.3 en 3.4. Op dit moment rekent Stichting 

NPEX Bewaarbedrijf geen kosten voor het hebben van de 

geldrekening voor deze obligaties. Verandert dit? Dan verandert 

het NPEX-reglement. U krijgt daarvan bericht. Voor de 

beleggingsrekening rekent NPEX wel kosten. Daarover leest u 

in dit overzicht bij ‘kosten’.  
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Het kan zijn dat u geen beleggingsrekening of geldrekening kunt 

openen. Dat is zo als de regels van de Amerikaanse belastingwet 

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) voor u gelden. 

Kunt u deze rekeningen niet openen? Dan kunt u de obligaties 

niet kopen. 

U heeft een bankrekening 

nodig bij een bank in de 

Europese Unie 

U heeft een bankrekening nodig bij een bank in de Europese 

Unie om een beleggingsrekening bij NPEX en een geldrekening 

bij Stichting NPEX Bewaarbedrijf te kunnen openen.  

Die bankrekening gebruiken NPEX en Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf om vast te stellen wie u bent.  

 

Dit werkt zo: de bank waar u uw bankrekening heeft, heeft 

vastgesteld wie u bent. NPEX en Stichting NPEX Bewaarbedrijf 

hoeven dat niet opnieuw te doen. Maar dat geldt alleen als u een 

bedrag overmaakt van deze bankrekening naar de bankrekening 

van Stichting NPEX Bewaarbedrijf. Dan kan Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf bij die andere bank uw gegevens opvragen.  

In het register staat hoeveel 

obligaties u heeft 

NPEX heeft een register. In dat register houdt NPEX precies bij 

wie een beleggingsrekening bij NPEX heeft en op hoeveel 

obligaties een belegger bij NPEX recht heeft.  

U krijgt overzichten van uw 

beleggingsrekening 

NPEX stuurt u overzichten van uw beleggingsrekening.  

Op die overzichten ziet u precies welke beleggingen u heeft op 

de beleggingsrekening. Daarop staat dus ook hoeveel van onze 

obligaties u heeft. 

Stichting 

Obligatiehoudersbelangen  

Stichting Obligatiehoudersbelangen handelt in het 

gezamenlijke belang van alle beleggers. Betalen wij bijvoorbeeld 

de rente niet? Of betalen wij de lening niet terug?  

Dan mag Stichting Obligatiehoudersbelangen maatregelen 

treffen. Meer hierover leest u in de trustakte. Die trustakte vindt 

u als de bijlage bij dit prospectus.  

U gaat akkoord met de 

afspraken in de trustakte 

Wij maken afspraken met Stichting Obligatiehoudersbelangen. 

Die afspraken staan in de trustakte. Die vindt u als bijlage bij dit 

prospectus. Die afspraken gelden ook voor u.  

Stichting Obligatiehoudersbelangen mag bijvoorbeeld het 

volgende doen: 

1. Stichting Obligatiehoudersbelangen mag eisen dat wij onze 

afspraken nakomen die in dit prospectus staan. Stichting 

Obligatiehoudersbelangen mag hiervoor ook een procedure 

starten bij een rechter. U mag dit niet zelf doen. 
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2. Stichting Obligatiehoudersbelangen mag met ons de 

afspraken in het prospectus veranderen.  

3. Stichting Obligatiehoudersbelangen mag met ons afspreken 

dat wij u later mogen betalen.  

 

4.2 De obligaties zijn achtergesteld 

Met deze obligaties lenen wij geld van u. Wij lenen ook geld van anderen. Gaan wij failliet, vragen 

wij (voorlopig) uitstel van betaling aan (surseance van betaling) of worden wij ontbonden?  

En krijgen anderen nog geld van ons? Dan betalen wij eerst die anderen. Pas als die anderen zijn 

betaald, zullen wij de lening en de rente betalen. Hoe dit precies zit, leest u hierna. 

 

Wij hebben op dit moment leningen. Dat zijn de volgende leningen: 

 

 Twee leningen van Triodos Bank N.V. 

 Twee leningen van Capitalcircle B.V. 

 Twee leningen van Berkeldal B.V. 

 Een lening van Stichting Business 4 Impact 

 Een lening van Kasals Holding B.V. 

 Een lening van ABN AMRO Social Impact Fund B.V. 

 Een lening van A.P. Clement Holding B.V. 

 

U leest meer over deze leningen in hoofdstuk 7.6.  

 

Wij hebben afgesproken wie als eerste en wie als laatste recht heeft op terugbetaling van de 

lening. Dit zal de volgorde zijn op het moment dat wij de obligaties hebben uitgegeven: 

 

 Triodos Bank N.V. 

 Capitalcircle B.V., Berkeldal B.V., Stichting Business 4 Impact, Kasals Holding B.V. 

en ABN AMRO Social Impact Fund B.V. 

 Alle beleggers in deze achtergestelde obligaties 

 A.P. Clement Holding B.V.  

 

Deze volgorde betekent dus dat eerst Triodos Bank N.V., Capitalcircle B.V., Berkeldal B.V.,  

Stichting Business 4 Impact, Kasals Holding B.V. en ABN AMRO Social Impact Fund B.V. recht 

hebben op betaling van de rente en terugbetaling van de leningen. Zijn deze leningen 

terugbetaald? Dan geldt dat als er nog geld over is, u samen met de andere beleggers, recht heeft 

op betaling van de rente en terugbetaling van de lening. Daarna heeft A.P. Clement Holding B.V. 

recht op betaling van de rente en terugbetaling van de lening.  
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Lenen wij in de toekomst nog geld van banken of anderen? Dan kunnen wij afspreken dat die 

banken of anderen ook eerder betaald krijgen dan u. Ook dan zullen deze obligaties achtergesteld 

zijn. Lenen wij in de toekomst van aandeelhouders? Dan zullen die leningen achtergesteld zijn 

aan deze obligaties.  

 

4.3 Hoe betalen wij de rente en de lening 

 
Het terugbetalen van de lening 

De einddatum van de obligaties is na 7 jaar. Dan zullen wij de lening terugbetalen. Wij zijn van 

plan om de lening terug te betalen uit de cash flow en de opgebouwde reserves.  

 

Het betalen van de rente 

Voor de obligaties betalen wij 8,5% rente per jaar. Wij betalen dus € 212.500 per jaar aan rente.  

De rente willen wij betalen uit de cash flow en de opgebouwde reserves.  

 

4.4 Wij mogen de lening eerder terugbetalen 

Wij mogen de lening eerder terugbetalen. Wij hoeven u daarvoor geen reden te geven. Dat zullen 

wij niet eerder dan na 4 jaar doen. Daarmee bedoelen wij 4 jaar nadat u het geld heeft uitgeleend. 

Dat mag alleen de hele lening zijn. Dat beslissen wij. U kunt niet beslissen om de lening eerder 

terugbetaald te krijgen.  

 

Betalen wij de lening eerder terug? Dan laten wij dat weten op de website van NPEX.  

Dat doen wij minimaal 4 weken van tevoren. Wij betalen hetzelfde bedrag per obligatie terug.  

 

Betalen wij de lening eerder terug? Dan betalen wij ook meteen rente die u op dat moment nog 

van ons moet krijgen voor de obligaties. Dat is de rente tot aan de dag dat wij u terugbetalen.  

Ook betalen wij dan een extra bedrag. Dat werkt zo:  

 

Betalen wij terug in het vijfde jaar? Dan betalen wij 3% over het eerder terugbetaalde bedrag. 

Betalen wij terug in het zesde jaar? Dan betalen wij 2% over het eerder terugbetaalde bedrag. 

Betalen wij terug in het zevende jaar? Dan betalen wij 1% over het eerder terugbetaalde bedrag. 

 

Stel wij betalen € 1.000 in het vijfde jaar terug. Dan betalen wij 3% van € 1.000. Dat is € 30.  

Wij betalen dan € 30 extra. In totaal betalen wij dus € 1.030. 

 

4.5 Wanneer kunt u uw lening en rente niet meer eisen? 

Wij betalen de lening terug. Ook betalen wij rente. Wij spreken af wanneer wij de lening 

terugbetalen en wanneer wij rente betalen. Betalen wij niet terug? Dan heeft Stichting 

Obligatiehoudersbelangen 5 jaar om het bedrag dat u aan ons heeft geleend van ons te eisen.  
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Dat geldt ook voor de rente. Die periode van 5 jaar begint op de dag dat wij u hadden moeten 

betalen.   
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5 Als u obligaties wilt kopen 

 

Heeft u dit prospectus gelezen? En wilt u onze obligaties kopen? Dan leest u hieronder hoe u dat 

kunt doen.  

 

5.1 U schrijft in en u betaalt 

Om obligaties te kunnen kopen, moet u 2 dingen doen: 

 

1. U vult het inschrijfformulier in. Het inschrijfformulier staat op de website van NPEX: 

www.npex.nl/waarnederland. Heeft u uw inschrijfformulier verstuurd? Dan kunt u uw 

inschrijving niet meer veranderen. NPEX geeft uw opdracht aan ons door.  

 

NPEX moet het inschrijfformulier uiterlijk op donderdag 30 juli 2020 om 17:00 uur 

hebben ontvangen. Dan stopt de periode om in te schrijven voor deze obligaties. Wij 

kunnen deze datum veranderen. Zo kunnen wij een eerdere datum kiezen. Dat kunnen wij 

bijvoorbeeld doen als wij genoeg inschrijvingen hebben om alle obligaties te verkopen. Wij 

kunnen ook een latere datum kiezen. Dat kunnen wij doen als wij nog niet genoeg 

inschrijvingen hebben als de inschrijfdatum stopt. Veranderen wij de inschrijfdatum? Dan 

laten wij dat weten op de website van NPEX.  

 

2. U betaalt het bedrag waarvoor u obligaties wilt kopen. Dat doet u door het hele bedrag 

(inclusief inschrijfkosten) over te maken op de bankrekening van Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf. Het bankrekeningnummer van Stichting NPEX Bewaarbedrijf is  

NL59 INGB 0661 4576 72. Stichting NPEX Bewaarbedrijf betaalt ons. U moet het bedrag 

uiterlijk op donderdag 30 juli 2020 om 17:00 uur hebben betaald. Hoe eerder u betaalt, 

hoe groter de kans dat u obligaties krijgt. Dat leggen wij hieronder, onder het tijdschema, 

verder uit. 

 

Wij gebruiken het volgende tijdschema: 

 

Donderdag 30 juli 2020 om 17:00 uur 

De inschrijfperiode stopt. Op dat moment moet NPEX het inschrijfformulier en Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf de betaling van u hebben ontvangen. 

 

Maandag 3 augustus 2020  

Wij maken op de website van NPEX bekend hoeveel inschrijvingen wij hebben geaccepteerd.  
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Donderdag 6 augustus 2020 

Wij geven de obligaties uit. Dit gebeurt er allemaal op deze dag: 

 

1. Wij hebben het geld van de obligaties van de beleggers ontvangen.  

2. De beleggers krijgen de obligaties.  

3. NPEX registreert in haar administratie op hoeveel obligaties iedere belegger recht heeft. 

4. NPEX stuurt alle beleggers een bericht. Dan weet u of u obligaties heeft gekregen en zo ja, 

hoeveel obligaties u heeft gekregen.  

5. De afspraken over de obligaties gelden vanaf nu tussen u en ons.  

6. Wij betalen vanaf nu rente.  

7. Als u wilt, mag u vanaf nu de obligaties verkopen.  

 

Het kan zijn dat u minder obligaties krijgt dan u op uw inschrijfformulier heeft aangegeven.  

Of dat u geen obligaties krijgt. Bijvoorbeeld als meer personen obligaties willen kopen dan er 

worden aangeboden. Wij kijken naar het moment dat wij uw betaling hebben ontvangen.  

Wij houden daarbij de volgorde van ontvangen betalingen aan. Krijgt u minder obligaties?  

Dan krijgt u een deel van uw geld terug. Krijgt u geen obligaties? Dan krijgt u al uw geld terug.  

 

Stichting NPEX Bewaarbedrijf maakt het geld over naar de bankrekening die u heeft gebruikt om 

te betalen. Dat doet Stichting NPEX Bewaarbedrijf binnen 3 werkdagen na donderdag 6 augustus 

2020. Behalve als wij de datum om in te schrijven hebben veranderd. Dan krijgt u uw geld 3 

werkdagen na die nieuwe datum terug. Heeft u al een geldrekening bij Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf?  

 

Dan heeft Stichting NPEX Bewaarbedrijf het bedrag van uw inschrijving geblokkeerd op uw 

rekening. Stichting NPEX Bewaarbedrijf zal het bedrag dan deblokkeren. Daarna kunt u het weer 

gebruiken. 

 

5.2 Wij kunnen de aanbieding stoppen 

Wij kunnen de aanbieding van de obligaties stoppen. Dat doen wij niet zomaar. Dat kunnen wij 

doen als wij vinden dat wij niet genoeg inschrijvingen hebben ontvangen. Wij willen minimaal  

€ 500.000 lenen. Hebben wij niet genoeg inschrijvingen? Dan zullen wij de aanbieding stoppen. 

Dat mogen wij besluiten.  

 

Stoppen wij de aanbieding? Dan zetten wij een bericht op de website van NPEX 

(www.npex.nl/waarnederland). Ook stuurt NPEX u een e-mail als u al heeft ingeschreven.  

 

 

 

 

http://www.npex.nl/
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Heeft u al betaald aan Stichting NPEX Bewaarbedrijf? Dan krijgt u uw geld binnen 5 dagen terug 

na deze e-mail. Stichting NPEX Bewaarbedrijf maakt het geld over naar de bankrekening die u 

heeft gebruikt om te betalen. U krijgt in dat geval geen rente betaald. Heeft u al een geldrekening 

bij Stichting NPEX Bewaarbedrijf? Dan heeft Stichting NPEX Bewaarbedrijf het bedrag van uw 

inschrijving geblokkeerd op uw rekening. Stichting NPEX Bewaarbedrijf zal het bedrag dan 

deblokkeren. Daarna kunt u het weer gebruiken. 
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6 Als u obligaties wilt verkopen 

 

U kunt alleen verkopen aan een andere belegger bij NPEX 

Wilt u niet wachten tot wij de lening terugbetalen? Dan mag u de obligaties verkopen. U kunt de 

obligaties alleen aan een belegger verkopen die een beleggingsrekening heeft bij NPEX. U kunt 

de obligaties niet overmaken naar een andere beleggingsrekening buiten NPEX.  

 

Hoe kunt u verkopen aan een andere belegger bij NPEX via het handelsplatform??  

Hoe u de obligaties verkoopt, werkt zo:  

 

U zet een of meer obligaties te koop op het handelsplatform van NPEX. Andere beleggers kunnen 

dan bieden op uw obligaties. Die beleggers geven aan welke prijs zij willen betalen. De persoon 

die de obligaties van u koopt, heeft ook een beleggingsrekening bij NPEX. Die persoon krijgt dan 

de obligaties op zijn beleggingsrekening bij NPEX. Hoe u precies de obligaties verkoopt, spreekt 

u met NPEX af als u de beleggingsrekening opent.  

 

Verkoopt u obligaties? Dan krijgt u de prijs waarvoor u de obligatie heeft verkocht. Ook betaalt u 

kosten aan NPEX voor het verkopen van beleggingen op het handelsplatform. Welke kosten dat 

zijn, spreekt u af met NPEX. Die kosten staan ook op de website van NPEX.  
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7 Informatie over ons 

 

7.1 Wat doen wij? 

Wij zijn - samen met bedrijven uit onze groep - een bedrijf dat de verkoop van duurzame en fair 

trade producten wil stimuleren in Nederland. Wij verlenen hiervoor diensten aan andere 

bedrijven. Ook verkopen wij zelf duurzame en fair trade producten. 

 

Onze missie en visie 

Wij willen duurzame en fair trade producten toegankelijk en aantrekkelijk maken voor een breder 

publiek. Onze gedachte is: een product van WAAR is een mooi product met een mooi verhaal, 

waarmee je iets teruggeeft aan de wereld. Wij willen samen de wereld een beetje mooier maken, 

voor nu en in de toekomst. 

 

Wij streven naar sociale en ecologische impact door het leven van mensen uit 

ontwikkelingslanden te verbeteren door fair trade artikelen naar de markt te brengen, mensen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een arbeidsplaats te brengen en artikelen te leveren met 

vermindering van de footprint en zero waste. Daarnaast willen wij consumenten helpen om 

duurzamere keuzes te maken.  

 

Dit doen wij onder andere door het bieden van private label producten en door het verkopen via 

een franchiseformule voor WAARwinkels, een eigen webshop, winkelmodules (shop-in-shop) en 

het voeren van een groothandel. Ook doen wij dit door andere bedrijven te begeleiden bij het 

verkopen van duurzame en fair trade producten. 

 

Wat doen wij precies? 

Wij verlenen verschillende diensten. Het gaat om de volgende diensten: 

 Wij begeleiden de WAARwinkels. Daarbij zijn wij medevennoot. Het gaat op dit moment 

om 24 winkels. Wij leveren daarnaast de winkelinrichting van deze winkels en leveren de 

winkels turn key op. Daarmee bedoelen wij dat wij de winkels opleveren inclusief 

bouwtechnische aanpassingen (waaronder ook gevelaanpassingen) en point of sales 

materiaal. Dat is materiaal dat kan worden gebruikt voor de promotie van de producten. 

 Wij bemiddelen bij de verkoop van onze WAARproducten en andere fair trade producten 

aan de WAARwinkels, aan andere winkeliers en via distributeurs en importeurs. 

 Wij verlenen consultancydiensten aan ondernemingen die maatschappelijk verantwoord 

ondernemen (MVO). Een voorbeeld is het ontwikkelen van nieuwe formules. Zo hebben 

wij recentelijk voor wereldwinkels een nieuwe winkelformule ontwikkeld: NEWWS. Meer 

hierover leest u in hoofdstuk 7.4.  

 Wij detacheren medewerkers aan MVO ondernemingen.  
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Daarnaast verkopen wij producten voor consumenten, de WAARproducten. Wij verkopen deze 

producten op de volgende manieren: 

 Wij verkopen producten via onze groothandel (onder de handelsnaam Fair Green 

Concepts). Het gaat om fysieke winkels (inclusief grote landelijke ketens, waaronder ook 

supermarkten), grotere en kleinere webshops en shop-in-shops. 

 Wij verkopen producten aan consumenten via onze lokale webshops (ditiswaar.nl) en via 

onze landelijke webshop (WAARenhuis.com). 

 Wij verkopen producten voor de inrichting van WAARwinkels. 

 

Hieronder ziet u onze netto-omzetverdeling over 2018 en 2019:  
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Over het eerste kwartaal van 2020 (in vergelijking met het eerste kwartaal van 2019) was dit onze 

netto-omzetverdeling: 

 

 

Meer informatie over onze netto-omzet leest u in hoofdstuk 10.2 en 10.3.  

 

Onze producten 

Wij verkopen duurzame en fair trade producten voor consumenten. Naast het als distributeur 

verkopen van bestaande productmerken zoals bijvoorbeeld Dopper, Keep Leaf, Marcel’s 

Greensoap, Tony Chocolonely en Fair Trade Original via onze groothandel, hebben wij 

verschillende labels onder ons eigen merk voor onze producten: 

NatuurlijkWAAR:  verzorgingsproducten gemaakt van 100% natuurlijke ingrediënten 

ThuisWAAR:   woonaccessoires en kleinmeubelen 

MooiWAAR:  kleding en accessoires 

ZuiverWAAR:   natuurlijke schoonmaakmiddelen en huishoudelijke producten 

GroenWAAR:   duurzaam gekweekte planten en accessoires 

ReisWAAR:  diverse soorten reisproducten, zoals paraplu’s, waterflessen,  

    lunchboxen en picknickproducten 

KinderWAAR:  duurzaam speelgoed, waaronder spellen 

LekkerWAAR:  fair trade snacks 

SecondWAAR:  vintage producten uit India, Indonesië en Zuid-Amerika 

 

Onze producten zijn te koop via de WAARwinkels, diverse winkels (inclusief grote landelijke 

ketens, waaronder ook supermarkten), via onze landelijke webshop (WAARenhuis.com) en via 

diverse andere kleine en grotere webshops zoals bijvoorbeeld bol.com en amazon.com en shop-

in-shops. 
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Wij laten de producten ontwikkelen door ontwerpers in Europa. Voor de productie van de 

ontwerpen werken wij samen met verschillende producenten. Wij hebben hiervoor een goed 

internationaal netwerk. Het gaat op dit moment om ongeveer 50 producenten. Deze producenten 

zijn voornamelijk gevestigd buiten Europa. Voor 85% ziet dit op ontwikkelingslanden.  

Partijen waarmee wij voor onze producten samenwerken, moeten minimaal gecertificeerd zijn 

door Fairtrade International of World Fair Trade Organization. Wij kopen de producten in en 

houden deze producten in voorraad. Per jaar voeren wij op dit moment vier verschillende 

collecties met duurzame producten.  

 

 

Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties 

Wij dragen met onze producten en diensten bij aan Sustainable Development Goals (SDGs).  

Dat zijn doelen die door de Verenigde Naties zijn geformuleerd om te streven naar vrede en 

welvaart voor de mensen en de planeet, nu en in de toekomst. Wij dragen bij aan de volgende 12 

van de 17 SDGs: 

 

 

(bron: http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/) 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/)
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Onze grotere impact 

WAAR staat voor samen werken aan een mooiere wereld. Wij hebben daarbij een groter bereik 

en impact dan die blijkt uit onze eigen netto-omzet. De verkoopwaarde van alle producten 

waarvoor wij distributeur zijn is namelijk zo: 

 

In 2018:   € 8.769.291 

In 2019:    € 12.457.123 

Het eerste kwartaal van 2019:  € 2.809.520 

Het eerste kwartaal van 2020:  € 4.397.267  

 

Deze bedragen zijn exclusief BTW.  

 

Over onze omzet over deze verkopen leest u in hoofdstuk 10.2 en 10.3 bij de netto-omzet.  

Het gaat om de omzet over onze prestatievergoedingen die wij krijgen over handelstransacties 

(verkoopcommissie). Deze prestatievergoeding is niet over de verkoopwaarde, maar over de 

inkoopwaarde van de producten. Over 2019 was deze prestatievergoeding € 269.860 en over 

2018 was deze omzet € 168.633. 

 

Verder hebben wij een grotere impact door onze samenwerkingen. Wij zijn onder andere de 

volgende allianties aangegaan: 

 

FAIRFORWARD 

Wij werken samen met FairForward en ondersteunen haar exclusief op het gebied van 

productontwikkeling, verkoop, importprocessen en distributie. FairForward verkoopt 

hoofdzakelijk fair trade gecertificeerde producten (via de World Fair Trade Organization) en is 

ontstaan uit FairTrade Original.  

 

FairForward heeft een samenwerkingsmodel met fair trade gecertificeerde producenten, 

Wereldwinkels en importeurs. Wij leveren aan 1.200 verkooppunten in Nederland, België, 

Frankrijk, Denemarken, Italië en Duitsland. 

 

WERELD NATUUR FONDS  

Het Wereld Natuur Fonds wil de relatie tussen mens en natuur herstellen naar één wereld, waarin 

beide kunnen groeien en bloeien. De missie van het Wereld Natuur Fonds sluit goed aan bij onze 

missie. Daarom werken wij samen op het gebied van producten, media en marketing. 

 

SAMENYES! 

SamenYES! is een platform waar duurzame producten, diensten, initiatieven en organisaties met 

het publiek worden verbonden. Het gaat om een one-stop-shop voor vraag & aanbod en acties. 

Wij zijn - samen met onder andere NS, Unilever, het Wereld Natuur Fonds, Eneco, Rabobank, 
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Solidaridad, Stichting Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking en Milieu 

Centraal - founding partners van Samen YES. 

 

7.2 Hoe ziet ons bedrijf er uit? 

Wij maken onderdeel uit van een groep van bedrijven. Hieronder ziet u welke bedrijven dat zijn: 

 

 

Wij hebben vijf aandeelhouders: 

1. Social Business Group B.V.  

2. ABN AMRO Social Impact Fund B.V. 

3. Stichting Business 4 Impact 

4. Stichting Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking 

5. Kasals Holding B.V. 

 

Meer over onze aandeelhouders leest u in hoofdstuk 7.8. Hieronder geven wij u een korte 

beschrijving van alle bedrijven uit onze groep. 

 

Wij hebben zelf verschillende activiteiten: 

 Wij houden 100% van de aandelen van onze drie dochtervennootschappen. Dat zijn Fair-

Green Creatives B.V., Fairtrade Product Facilities B.V. en WAARWINKELFONDS B.V. 

 Wij voeren het bestuur over onze drie dochtervennootschappen.  

 Wij adviseren andere bedrijven over duurzaam ondernemen. Zo begeleiden wij het 

aanvragen van certificeringen of subsidies of bij het ontwikkelen van marketing en 

productconcepten). 

 Wij ontwikkelen onze eigen WAARproducten en concepten (zoals NatuurlijkWAAR, 

ThuisWAAR, MooiWAAR, ZuiverWAAR, KinderWAAR, LekkerWAAR). 

 Wij voeren een webshop. 

 Wij houden de intellectuele eigendomsrechten van WAAR. Hierover leest u ook in 

hoofdstuk 7.7.  
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Hierna beschrijven wij de activiteiten van de bedrijven uit onze groep: 

 

Fair-Green Creatives B.V. is verantwoordelijk voor het opleveren van WAARwinkels en sluit 

de franchisecontracten voor de WAARwinkel met de WAAR vennootschappen onder firma.  

 

Fairtrade Product Facilities B.V. is verantwoordelijk voor het voeren van de regie over 

bestaande en nieuwe handelsketens, het bieden van inkoopfaciliteiten aan zakelijke klanten 

(zoals het voeren van onderhandelingen en het geven van verdere begeleiding daarbij) en het 

ontwikkelen van producten en het verkopen van de WAARproducten aan zakelijke klanten (via 

shop-in shop en groothandel). Fairtrade Product Facilities B.V. gebruikt ook de handelsnaam 

Fair Green Concepts. Onder deze handelsnaam voert Fairtrade Product Facilities B.V. hiervoor 

genoemde groothandel. Daarbij treedt Fairtrade Product Facilities B.V. op als distributeur van 

onze eigen WAAR producten, maar ook van andere producten zoals Dopper, Tony Chocolonely, 

Fairtrade Original, Marcel’s Green Soap, Retulp, Fair Squared, Eco Collection, FairForward en 

Keep Leaf. De bijbehorende website is fairgreenconcepts.nl.  

 

Daarnaast zijn wij van plan om in het laatste kwartaal van 2020 te starten met het 

WAARWINKELFONDS B.V. Deze vennootschap hebben wij al opgericht. Met deze 

vennootschap willen wij een deel van de financieringsbehoefte van WAAR vennootschappen 

onder firma vennootschappen financieren. Het gaat hierbij om korte termijn financieringen voor 

de seizoensinvloeden. 

 

Het Goed Smaaklokaal B.V. exploiteert lunchrooms bij Het Goed kringloopwinkels.  

Wij hebben 50% van de aandelen in deze vennootschap. Wij willen deze activiteit afbouwen. 

Daarom zullen wij onze aandelen medio 2020 overdragen aan de andere aandeelhouder,  

Het Goed Franchise Management B.V. 

 

BsaB Retail B.V. exploiteert winkels met producten van het merk BsaB. Wij hebben 50% van 

de aandelen in deze vennootschap. In deze vennootschap vinden geen activiteiten meer plaats. 

Deze vennootschap wordt in 2020 geliquideerd. Het besluit tot ontbinding is genomen op 23 

december 2019. 

 

Verder zijn wij medevennoot in de WAAR vennootschappen onder firma. Wij exploiteren 

samen met de ondernemer een winkel die producten verkoopt met een sociale claim of keurmerk 

(zoals: gerecycled, fair trade, biologisch, gemaakt in sociale werkplaatsen, gebruikt en 

hergebruikt, no waste). Hierover leest u meer in hoofdstuk 7.4. 
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7.3 Belangrijkste markten 

Wij begeven ons op de markt van duurzame consumentenproducten in Nederland.  

Daarmee bedoelen wij producten die voldoen aan de eisen van Fairtrade International of World 

Fair Trade Organization, EKO, BIO, ECOCERT, Recycling, TUV, FSC, Cradle to Cradle.  

 

Wij zien dat de aandacht voor producten met een duurzame claim in Nederland de laatste jaren 

is toegenomen (bron: https://www.places.nl/nieuws/ontwikkelingen-in-de-markt/vraag-naar-duurzameproducten-

neemt-toe-onder-de-consumenten/). In 2019 gaf meer dan de helft van de Nederlanders (53%) aan 

duurzame of maatschappelijk verantwoordelijke aspecten belangrijk te vinden bij de aanschaf 

van producten en diensten. De groep consumenten met een positieve basishouding ten aanzien 

van duurzaamheid is ook in omvang toegenomen blijkt in 2019. Van alle consumenten vindt 75% 

dat bedrijven een positieve bijdrage moeten leveren aan maatschappij, milieu en welzijn van 

mensen (bron: https://b-open.nl/dossier-duurzaam/). Consumenten zijn bewuster geworden van de 

impact die hun keuzes hebben op milieu, dier, mens en maatschappij. Consumenten willen 

zonder schuldgevoel consumeren en bijdragen aan een betere wereld. Voor de retailer, 

distributeur en producent betekent dit dat verantwoord ondernemen niet langer telt als een nice-

to-have, maar steeds meer geldt als een must-have. Er is vraag naar verantwoorde producten en 

daarmee ook naar transparantie over de gehele productieketen. (bron: 

https://www.inretail.nl/Uploaded_files/Artikeldownload/duurzaam-richting-2030.d4c2b2.pdf). 

 

7.4 Belangrijkste contracten 

Wij hebben - samen met de bedrijven uit de groep - geen contracten die ertoe kunnen leiden dat 

wij de afspraken over deze obligaties niet kunnen nakomen. Wel hebben wij voor ons bedrijf in 

het kader van onze normale bedrijfsuitoefening contracten gesloten. Wij zullen enkele van deze 

contracten hieronder kort beschrijven. 

Wij hebben contracten voor de WAAR vennootschappen onder firma. Het gaat nu om 22 

contracten (voor 24 winkels). Deze contracten hebben geen einddatum. De opzegtermijn is 2 

maanden. Dit zijn onze WAAR vennootschappen onder firma: 

 

 

https://b-open.nl/dossier-duurzaam/
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Verder hebben wij 4 huurcontracten gesloten voor WAARwinkels voor panden die wij graag 

behouden. Daarbij hebben wij 4 huurcontracten voor onderverhuur gesloten. Dit betekent 

dat wij verplichtingen hebben uit het huurcontract ten opzichte van de eigenaar van het pand, 

zoals het betalen van de huur en het betalen van een waarborgsom. Wij hebben dezelfde 

verplichtingen opgelegd aan de onderhuurders. Dat zijn de WAAR vennootschappen onder firma 

die die winkels voeren. Deze contracten hebben ook dezelfde looptijd als ons huurcontract.  

De looptijd is meestal 5 jaar, waarbij een eenmalige beëindiging mogelijk is na 2 jaar. 

 

Wij sluiten franchisecontracten. Deze contracten sluiten wij met WAAR vennootschappen 

onder firma. Hierin staan de afspraken over de franchising van de winkelformule. Wij spreken 

een franchisevergoeding af. Die vergoeding is 7% van de netto-omzet van de winkel. Dit wordt 

achteraf per maand berekend. Daarnaast spreken wij af dat een entreevergoeding van € 15.000 

(exclusief BTW) wordt betaald. Ook spreken wij af dat verplicht 95% van de collectie bestaat uit 

WAAR producten. Verder spreken wij af dat het formulehandboek wordt gevolgd voor de 

bedrijfsvoering. Dit handboek gaat bijvoorbeeld over de inrichting, het personeel en de 

prijsvoering. Het contract heeft geen einddatum. Het contract stopt als de WAAR vennootschap 

onder firma stopt.  

 

Naast onze winkelformule heeft Fair-Green Creatives B.V. een nieuwe winkelformule in opdracht 

van wereldwinkels ontwikkeld onder de naam NEWWS. De winkelformule NEWWS is een 

nieuw gemengd winkelconcept met producten en diensten op basis van franchising. Daarnaast is 

NEWWS een plaats waar lokale sociaal maatschappelijke initiatieven een podium kunnen 

krijgen. Het aanbod van producten bestaat uit producten met een duurzame claim.  

Ongeveer 60% van die producten ziet op de WAARproducten of de andere producten die wij 

verkopen. Het overige deel ziet op producten van lokale aanbieders.  

Op 12 februari 2020 is de eerste pilot gestart in Utrecht. De franchisenemer van deze 

winkelformule is een lokale stichting. Bij gebleken succes wordt deze nieuwe winkelformule 

landelijk uitgerold. 

 

Wij werken samen met Truvalu.trade (Social BrandHouse B.V.). Truvalu.trade importeert 

meer dan 75% van de producten uit het buitenland die wij verkopen of waarvoor wij bemiddelen. 

Wij kopen onze producten rechtstreeks van Truvalu.trade of via de distributeur die deze 

producten koopt van Truvalu.trade. Voor onze bemiddeling hebben wij een contract met 

Truvalu.trade. Het gaat om de bemiddeling bij de verkoop van onze producten en andere fair 

trade producten aan de WAARwinkels, aan andere winkeliers en via distributeurs. Dit contract 

heeft een looptijd van 1 jaar en wordt ieder jaar per 1 januari automatisch verlengd voor dezelfde 

periode. Wij hebben voor 2020 afgesproken per maand een voorschot in rekening te kunnen 

brengen op basis van de door ons te verwachte omzet over 2020.  
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7.5 Belangrijke investeringen 

Wij hebben enkele belangrijke investeringen gedaan sinds 1 januari 2020. Het gaat om de 

volgende investeringen: 

 

  Winkelinrichting en turn key opleveren van 5 winkels € 114.561 

  Optimaliseren van ons IT-systeem   €  45.142 

 

7.6 Wij hebben leningen 

Wij hebben - samen met de bedrijven uit onze groep - leningen. Dat betekent dat wij niet alleen 

rente betalen voor de obligaties en deze obligaties moeten terugbetalen. Ook moeten wij betalen 

voor deze andere leningen. Per 31 december 2019 ging het om een bedrag van € 2.546.799 (het 

openstaande bedrag van de lening en nog te betalen rente). In april 2020 hebben wij een nieuwe 

lening afgesloten met ABN AMRO Social Impact Fund B.V. Hierover leest u hieronder. In mei 

2020 is een deel van de leningen van onze aandeelhouders omgezet naar cumulatief preferente 

aandelen. Het gaat om een bedrag van € 790.000. Meer over deze omzetting leest u in hoofdstuk 

7.8. 

 

Hieronder leest u meer over de 10 leningen die wij nu hebben. 

 

Leningen Triodos Bank N.V. 

Wij hebben twee leningen van Triodos Bank N.V. voor ieder een bedrag van € 200.000.  

Deze leningen zijn afgesloten op 1 november 2016. Op 31 december 2019 was het openstaande 

bedrag € 350.000. De rente van deze leningen is 4,58%. De rente staat vast. De rente betalen wij 

ieder jaar achteraf. Vanaf 1 januari 2021 betalen wij de leningen iedere maand terug met een 

bedrag van € 5.000 per lening. De einddatum van de leningen is 1 januari 2024.  

 

De volgende zekerheden gelden voor deze leningen: 

 de Borgstelling MKB Kredieten (BMKB) regeling is van toepassing. De Staat der 

Nederlanden staat daarmee borg voor deze leningen. Betalen wij deze leningen niet op 

tijd terug? Dan betaalt de Staat der Nederlanden maximaal € 200.000 (afhankelijk van 

het openstaande bedrag). 

 een borgstelling van onze bestuurder in privé van maximaal € 50.000 euro. 

 een borgstelling van onze aandeelhouder Stichting Interkerkelijke Organisatie voor 

Ontwikkelingssamenwerking voor het bedrag van maximaal € 110.000.  

 een pandrecht op de huidige en toekomstige bedrijfsvoorraden, inventaris, goederen, 

machines, installaties en vervoermiddelen. 

 een pandrecht op alle huidige en toekomstige rechten en vorderingen.  
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Leningen van Capitalcircle B.V. 

Wij hebben twee leningen van Capitalcircle B.V. Het gaat om de volgende leningen: 

 

  Wij hebben een lening voor een bedrag van € 250.000. Deze lening is afgesloten op 3 

oktober 2017. Op 31 december 2019 was het openstaande bedrag € 76.389. De rente van 

deze lening is 7,5%. De rente staat vast. De rente betalen wij iedere maand.  

Wij betalen ook de lening iedere maand terug met een bedrag van € 6.944,44.  

De einddatum van de lening is 1 november 2020. 

 

  Wij hebben een lening voor een bedrag van € 200.000. Deze lening is afgesloten op 18 

april 2018. Op 31 december 2019 was het openstaande bedrag € 120.833. De rente van 

deze lening is 8%. De rente staat vast. De rente betalen wij iedere maand.  

Wij betalen de lening iedere maand terug met een bedrag van € 4,166,67. De einddatum 

van de lening is 1 mei 2022. 

 

Deze leningen zijn door Fair-Green Creatives B.V. afgesloten. Wij hebben als zekerheid een 

terugkoopverklaring afgegeven aan Capitalcircle B.V. Daarin hebben wij afgesproken dat wij de 

bedrijfsmiddelen die wij hebben verkocht aan Fair-Green Creatives B.V., terugkopen tegen de 

verkrijgingswaarde. Dat moeten wij doen als Fair-Green Creatives B.V. niet in staat is om een van 

de leningen of beide leningen terug te betalen.  

 

Leningen van Berkeldal B. V. 

Wij hebben twee leningen van Berkeldal B.V. Het gaat om de volgende leningen: 

 

  Wij hebben een lening voor een bedrag van € 250.000. Deze lening is afgesloten op 8 

juni 2017. Op 31 december 2019 was het openstaande bedrag € 200.000. De rente van 

deze lening is 8%. De rente staat vast. De rente betalen wij ieder jaar achteraf.  

Over de periode vanaf 1 januari 2018 hebben wij geen rente betaald. Op 31 december 

2019 was het openstaande bedrag van de lening samen met de rente € 232.000.  

Wij moeten de lening met opgelopen rente op 31 december 2020 terugbetalen. 

 

  Wij hebben een lening voor een bedrag van € 100.000. Deze lening is afgesloten op 27 

juni 2016. Op 31 december 2019 was het openstaande bedrag € 100.000. De rente van 

deze lening is 6%. De rente staat vast. De rente betalen wij ieder jaar achteraf.  

Over de periode vanaf 1 januari 2017 hebben wij geen rente betaald. Op 31 december 

2019 was het openstaande bedrag van de lening samen met de rente € 118.000.  

Wij moeten de lening met opgelopen rente op 31 december 2020 terugbetalen. 

 

Wij hebben geen zekerheden gegeven voor deze leningen.  
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Lening van Stichting Business 4 Impact 

Wij hebben een lening van onze aandeelhouder Stichting Business 4 Impact voor een bedrag van 

€ 355.000. Deze lening is afgesloten op 13 februari 2018. Op 31 december 2019 was het 

openstaande bedrag € 22.500. De rente van deze lening is 6%. De rente staat vast. De rente 

betalen wij ieder jaar achteraf. Over de periode vanaf 13 februari 2018 hebben wij geen rente 

betaald. Op 31 december 2019 was het openstaande bedrag van de lening samen met de rente  

€ 32.981. Wij moeten de lening met opgelopen rente op 31 december 2024 terugbetalen. 

 

Wij hebben geen zekerheden gegeven voor deze lening. 

 

Lening van Kasals Holding B.V. 

Wij hebben een lening van onze aandeelhouder Kasals Holding B.V. voor een bedrag van  

€ 300.000. Deze lening is afgesloten op 1 oktober 2019. Op 31 december 2019 was het 

openstaande bedrag € 300.000. De rente van deze lening is 6%. De rente staat vast. De rente 

betalen wij ieder jaar achteraf. Wij betalen de lening niet tussentijds terug. De einddatum van de 

lening is 1 november 2020. Over de periode vanaf 1 oktober 2019 hebben wij geen rente betaald.  

Op 31 december 2019 was het openstaande bedrag van de lening samen met de rente € 304.164.  

De bedoeling is om deze lening om te zetten in gewone aandelen. 

 

Wij hebben geen zekerheden gegeven voor deze lening. 

 

Lening van ABN AMRO Social Impact Fund B.V. 

Wij hebben een lening van onze aandeelhouder ABN AMRO Social Impact Fund B.V. voor een 

bedrag van € 300.000. Deze lening bestaat uit twee tranches van ieder € 150.000 en is afgesloten 

op 20 april 2020. De eerste tranche (inclusief de opgelopen rente) heeft een optie tot conversie 

in gewone aandelen en heeft een looptijd tot 1 oktober 2020. De tweede tranche (inclusief de 

opgelopen rente) wordt per medio juli 2020 geconverteerd naar gewone aandelen.  

De rente van beide leningen is 5%. De rente staat vast. De rente betalen wij ieder jaar achteraf. 

De bedoeling is om deze lening om te zetten in gewone aandelen op de einddatum. 

 

Wij hebben geen zekerheden gegeven voor deze leningen. 

 

Achtergestelde lening A.P. Clement Holding B.V. 

Wij hebben een achtergestelde lening van een vennootschap van onze indirecte bestuurder en 

aandeelhouder A.P. Clement Holding B.V. Het gaat om een bedrag van € 725.000. Deze lening is 

afgesloten op 1 juli 2014. Op 31 december 2019 was het openstaande bedrag € 464.281. De rente 

van deze lening is 7%. De rente staat vast. De rente betalen wij ieder jaar achteraf. De lening heeft 

geen einddatum. 

 

Wij hebben geen zekerheden gegeven voor deze lening.  
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Tijdens de looptijd van deze obligaties betalen wij deze lening niet terug. A.P. Clement Holding 

B.V. heeft aangegeven hiermee akkoord te zijn. 

 

7.7 Wij hebben intellectuele eigendomsrechten 

Wij houden alle intellectuele eigendomsrechten. Het gaat om het beeldmerk WAAR. Dit recht is 

gedeponeerd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom op 7 april 2015 met 

vervaldatum 7 april 2020. Dit is verlengd tot 7 april 2025. 

 

7.8 Informatie over onze aandelen 

Wij hebben in totaal 11.765 gewone aandelen uitgegeven met een nominale waarde van elk  

€ 0,01. Deze aandelen zijn ook geplaatst bij de aandeelhouders. Elk gewoon aandeel geeft volgens 

onze statuten recht op het uitbrengen van één stem in onze algemene vergadering.  

 

In augustus 2019 zijn er gewone aandelen uitgegeven. Dit zag op de omzetting van 3 leningen van 

onze aandeelhouders voor in totaal € 750.000. Wij hebben hiervoor in totaal 1.765 gewone 

aandelen uitgegeven.    

 

Daarnaast hebben wij in september 2015 cumulatief preferente aandelen uitgegeven. Dit zag op 

de omzetting van 3 leningen van onze aandeelhouders voor in totaal € 1.260.000. Wij hebben 

hiervoor in totaal 3 cumulatief preferente aandelen uitgegeven met een nominale waarde van elk 

€ 0,01 tot een totaalbedrag van € 1.260.000 (inclusief agio). Deze cumulatief preferente aandelen 

geven recht op een cumulatief preferent dividend van 10% (inclusief gestorte agio). In juni 2020 

wordt dit aangepast naar 6%. Dit recht prevaleert over de rechten van andere aandeelhouders. 

 

In mei 2020 hebben wij ook cumulatief preferente aandelen uitgegeven. Dit zag op de omzetting 

van 3 leningen van onze aandeelhouders voor in totaal € 790.000. Het gaat om 7.900.000.000 

cumulatief preferente aandelen van elk € 0,01. Deze cumulatief preferente aandelen geven recht 

op een cumulatief preferent dividend van 6%. Dit recht prevaleert over de rechten van andere 

aandeelhouders. 
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Hieronder leest u meer over de verdeling van onze aandelen:  

 

Aandeelhouder 

 

Aantal  

gewone 

aandelen 

 

Aantal cumulatief preferente aandelen 

 

Aandelen- 

belang 

  2015   2020   totaal  

Social Business Group B.V. 6.100 

 

1                       2.400.000.000            2.400.000.001        

 

51,85% 

ABN AMRO Social Impact 

Fund B.V.  

 

 

2.941 

 

 

1                       3.000.000.000           3.000.000.001 25,00% 

 

Stichting Business 4 Impact 782 

 

 

 

 

 

6,65% 

Stichting Interkerkelijke 

Organisatie voor 

Ontwikkelingssamenwerking 1.471 

 

 

1                       2.500.000.000            2.500.000.001   

12,50% 

Kasals Holding B.V. 471  4,00% 

Totaal 11.765 

 

3                   7.900.000.000      7.900.000.003                                  

 

100% 

 

 

7.9 Dividend voor onze aandeelhouders 

Wij zullen tijdens de looptijd van de obligaties geen winst (dividend) uitkeren aan onze 

aandeelhouders. Dat geldt ook voor de cumulatief preferente aandelen. Onze aandeelhouders 

hebben op de bijzondere vergadering van aandeelhouders van 3 december 2019 hiermee 

ingestemd.   
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8 Waarom willen wij de obligaties verkopen? 

 

8.1 Onze reden om obligaties te verkopen 

Wij willen € 2.500.000 lenen van beleggers. Wij willen met name het verkoopvolume van onze 

eigen producten verder laten groeien in Nederland. Daarom hebben wij de volgende 

doelstellingen voor 2025: 

 

- Van 24 naar 60 WAARwinkels. 

- Van 10 naar 600 winkelmodules (shop-in-shop). 

- Van 1.200 naar 2.500 zakelijke afnemers. 

- Van 1.100 producten en 20.000 unieke klanten naar een webshop met 4.500 

producten en 150.000 unieke klanten per jaar.  

- Van een collectie van 210 eigen producten naar 1.200 producten.  

 

Dit is de stand van zaken op dit moment. Met deze groeiplannen zijn wij al in 2017 gestart. 

Wij willen hier verder aan bijdragen met het geld van de obligaties. Wat wij precies willen doen 

met het geld van de obligaties zullen wij hieronder toelichten: 

 

 Versterken kwaliteit commerciële team  

Wij willen de kwaliteit van ons commerciële team versterken. Dat willen wij doen door 

nieuwe professionals uit de sector aan te nemen en door onze medewerkers trainingen en 

opleidingen te laten volgen. 

 

 Verbeteren van ons IT-systeem  

Wij willen verder investeren in ons IT-systeem. Het gaat om het opzetten en optimaliseren 

van een nieuw product informatie managementsysteem (PIM). Dit willen wij aansluiten 

op onze bestaande e-commerce software. 

 

 Verbeteren werkkapitaal voor seizoensinvloeden 

Wij willen ons werkkapitaal verbeteren om seizoensinvloeden op te vangen en te kunnen 

inspringen op kansen die zich op de korte termijn voordoen.  

 

 Financiering van onze voorraad   

Wij willen de voorraad van onze eigen WAAR producten (NatuurlijkWAAR, ThuisWAAR, 

MooiWAAR, ZuiverWAAR, KinderWAAR, LekkerWAAR) uitbreiden.  

 

 Financiering van de winkelinrichting   

Wij willen de winkelinventaris die nodig is voor het openen van 4 WAARwinkels in 2020 

alvast aanschaffen.  
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 Vergroten naamsbekendheid  

Wij willen onze naamsbekendheid vergroten via reclamecampagnes, advertenties in 

tijdschriften en een online promotiecampagne. Ook willen wij twee keer per jaar een 

lifestyle magazine uitgeven.  

 

 Productontwikkeling  

Wij willen nieuwe producten ontwikkelen onder onze labels NatuurlijkWAAR, 

ThuisWAAR, MooiWAAR, ZuiverWAAR, KinderWAAR en LekkerWAAR om vernieuwend 

genoeg te zijn en steeds een actueel aanbod te kunnen bieden. 

 

 Verbeteren van software en hardware voor orderflow management  

Wij willen ons huidige orderflow managementsysteem verbeteren en integreren in ons 

administratiesysteem.  

 

 Uitbreiden sales  

Wij willen onze zakelijke verkopen uitbreiden. Dat willen wij doen door deel te nemen aan 

beurzen en webshops voor zakelijke klanten.  

 

Hieronder ziet u hoe wij het geld van de obligaties willen besteden: 

 

Hier willen wij het geld aan 

besteden:  

Als wij € 2.500.000 

lenen, willen wij dit zo 

besteden: 

Als wij € 1.000.000 

lenen, willen wij dit zo 

besteden: 

Als wij € 500.000 

lenen, willen wij dit 

zo besteden: 

Versterken kwaliteit commerciële 

team 
€ 250.000 € 150.000 € 50.000 

 

Verbeteren van ons IT-systeem 
€ 350.000 € 175.000 € 100.000 

Verbeteren werkkapitaal € 600.000 € 200.000 € 100.000 

Financiering van onze voorraad € 500.000 € 250.000 € 125.000 

Financiering van de winkelinrichting € 300.000 € 125.000 € 75.000 

Vergroten naamsbekendheid € 250.000 € 100.000 € 50.000 

Productontwikkeling € 100.000 - - 
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Verbeteren van software en hardware 

voor orderflow management 
€ 75.000 - - 

Uitbreiden sales € 75.000 - - 

Totaal   € 2.500.000  € 1.000.000 € 500.000 

 

8.2 Onze kosten voor het aanbieden van de obligaties 

Wij hebben een schatting van onze kosten gemaakt. Het kan zijn dat de kosten hoger of lager zijn 

dan wij verwachten. Wij verwachten de volgende kosten te hebben: 

 

1. Kosten van juridisch advies. Deze kosten begroten wij op € 18.000. 

2. Kosten van financieel advies. Deze kosten begroten wij op € 10.000. 

3. Kosten voor de succes fee aan NPEX. Dit bedrag hangt af van hoeveel obligaties wij 

verkopen. Het gaat om een bedrag van maximaal € 75.000 (als wij 2.500 obligaties 

verkopen) en minimaal € 15.000 (als wij 500 obligaties verkopen). 

4. Kosten voor de set-up fee van NPEX. Het gaat om een bedrag van € 5.000.  

 

Deze kosten zijn eenmalig. In totaal gaat het om een bedrag van € 108.000 als wij 2.500 obligaties 

verkopen. Het gaat om € 48.000 als wij 500 obligaties verkopen.  

 

Wij hebben ook andere kosten die horen bij onze obligaties. Het gaat om de volgende kosten: 

 

1. Kosten voor de aansluiting op NPEX. Deze kosten begroten wij op minimaal € 10.000 per 

jaar. 

2.  Kosten van Stichting Obligatiehoudersbelangen. Het gaat om een bedrag van € 1.500 per 

jaar. Dit bedrag is voor het organiseren en voorzitten van de jaarlijkse vergadering. 

Stichting Obligatiehoudersbelangen rekent een uurtarief van € 225 voor andere 

werkzaamheden als die er zijn. Meer over Stichting Obligatiehoudersbelangen leest u in 

hoofdstuk 3.5 en in de trustakte. Die vindt u in de bijlage van dit prospectus. 

 

Al deze kosten zijn exclusief BTW. 

 
8.3 Wie hebben er belang bij de uitgifte van deze obligaties? 

Onze aandeelhouders hebben belang bij onze groei en daarmee ook belang bij het succes van deze 

aanbieding van obligaties.  
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9 Wie zijn de belangrijkste mensen in ons bedrijf?  

 

Onze medewerkers zijn belangrijk voor ons bedrijf. Dit zijn de belangrijkste leidinggevende 

personen in ons bedrijf:  

 

- onze bestuurder 

- ons management team 

 

Wij hebben per 31 december 2019 5 mensen in dienst. Verder huurden wij per 31 december 2019 

16 personen in.  

 

Wij hebben twee kantoren, namelijk aan de Energieweg 11r in (4691 SE) Tholen en aan de 

Adriaan van Diemenstraat 18A, 4104 AE, Culemborg. Al deze personen zijn werkzaam op een van 

deze kantoren. 

 

In de WAARwinkels waren per 31 december 2019 62 mensen in dienst. 

 

9.1 Onze bestuurder  

De heer A.P. Clement is (indirect, via Social Business Group B.V.) onze bestuurder. Hij is onze 

algemeen directeur. Daarnaast is hij voorzitter van Stichting Samen Yes. Dat is een stichting ter 

bevordering van gedragsverandering in lijn met de Sustainable Development Goals van de 

Verenigde Naties. Ook is hij voorzitter van Stichting SDG Management. Deze stichting adviseert 

sociaal ondernemingen op het gebied van management en bedrijfsvoering. Ook is hij bestuurslid 

van Stichting Fair Minds. Deze stichting heeft als doelstelling het bevorderen van het eerlijker en 

duurzamer maken van handelsketens. Verder is hij bestuurder van Goodstart Investments B.V. 

Dit is een incubator en accelerator voor sociale ondernemingen.  

 

Er zijn (mogelijke) belangenconflicten tussen ons en onze bestuurder. De heer A.P. Clement is 

ook (indirect) onze aandeelhouder. Verder is hij (indirect) bestuurder van drie 

dochtervennootschappen. Daardoor kunnen er belangenconflicten ontstaan tussen de plichten 

die hij heeft jegens ons en de plichten die hij heeft ten opzichte van die dochtervennootschappen. 

Als sprake is van een belangenconflict kan dit leiden tot niet optimale beslissingen voor ons of 

voor de dochtervennootschappen. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat hij beslissingen neemt die 

gunstig zijn voor ons, maar die ongunstig zijn voor een van onze dochtervennootschappen.  

 

Ook hebben wij een achtergestelde lening van A.P. Clement Holding B.V. De heer A.P. Clement 

is bestuurder en aandeelhouder van deze vennootschap. Dat betekent dat onze bestuurder 

(indirect) recht heeft op betaling van rente en terugbetaling van de lening. Dit zou ook (mogelijk) 

tot een belangenconflict kunnen leiden.  
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Verder heeft de heer A.P. Clement zekerheden gegeven voor twee leningen. Het gaat om leningen 

van Triodos Bank N.V. Daardoor zijn er (mogelijke) belangenconflicten. Zo kan het bijvoorbeeld 

zijn dat de heer A.P. Clement beslissingen neemt die gunstig zijn voor de leningen van Triodos 

Bank N.V., maar die ongunstig zijn voor ons.  

 

9.2 Ons management team 

Naast onze bestuurder zijn dit de andere personen uit ons management team: 

 

 Mevrouw M. Kromwijk. Zij is creatief directeur en verantwoordelijk voor branding, 

communicatie en marketing. Daarnaast is zij onze woordvoerder/persvoorlichter. Zij is  

onze medevennoot van de winkels in Leiden, Tilburg en Delft. 

 

 De heer M. Sorensen. Hij is directeur retail en verantwoordelijk voor alle retail en online 

activiteiten. Hij heeft geen andere functies die voor ons relevant zijn. Er zijn geen 

(mogelijke) belangenconflicten tussen ons en deze persoon. 
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10. Onze financiële informatie 

 

10.1 Onze jaarrekening 

Wij stellen over ieder jaar een jaarrekening op. De jaarrekening over 2019 is het laatste jaar 

waarover wij een jaarrekening hebben opgesteld. Deze jaarrekening is op 25 mei 2020 door de 

algemene vergadering van aandeelhouders vastgesteld. Op 31 mei 2020 is de jaarrekening ook 

gepubliceerd. De jaarrekeningen hebben wij opgesteld volgens Dutch GAAP. 

 

Wij werken voor onze administratie en de jaarrekening samen met twee kantoren: Witlox VCS 

B.V. en Groene Cijfers.  

 

Witlox VCS B.V. heeft een samenstellingsverklaring afgegeven voor de jaarrekening over 2019.  

Het adres van Witlox VCS B.V. is Bredaseweg 131 in (4872 LA) Etten-Leur. De accountant is lid 

van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. 

 

Over 2018 heeft administratiekantoor Groene Cijfers de samenstellingsverklaring afgegeven.  

Het adres van Groene Cijfers is Langenakker 10 in (4891 NH) Rijsbergen. Groene Cijfers is lid 

van de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen.  

 

De jaarrekeningen vindt u op de website van NPEX: www.npex.nl/waarnederland. 

 

10.2 Belangrijke financiële informatie 

Hieronder geven wij een overzicht van belangrijke financiële informatie over 2018 en 2019.  

De jaarrekeningen horen ook bij dit prospectus. U leest hier meer over in hoofdstuk 16.  

Onze cijfers zien op onszelf en op Fair-Green Creatives B.V. en Fairtrade Product Facilities B.V. 

(het zijn geconsolideerde cijfers).  

 

Let op: 

Onze jaarrekening over 2019 is door een andere accountant opgesteld. Daardoor zijn verschillen 

ontstaan in de vergelijkende cijfers over 2018. Het gaat om afrondingsverschillen en om 

verschillen doordat de rubrieken zijn aangepast. Dit heeft geen materiële impact op de cijfers zelf.  
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Winst- en verliesrekening 

 

 

 

 

Netto-omzet 

De netto-omzet bestaat uit de omzet over onze producten (via onze groothandel, onze webshop 

en de vergoeding die wij ontvangen voor de winkelinrichting) en uit onze dienstverlening 

(franchisevergoedingen voor de winkels, entreevergoedingen voor de winkels, verkoopcommissie 

bij handelstransacties, consultancy en detachering). Over 2019 lag het totaal van deze netto-

omzet circa 31% boven de omzet van 2018.  

 

Ongeveer 59% (€ 923.307) van de netto-omzet over 2019 komt uit onze dienstverlening (in 2018: 

53% met € 628.678). Het overige deel van ongeveer 41% komt dus uit de verkoop van onze 

producten (via onze groothandel, onze webshop en de vergoeding die wij ontvangen voor de 

winkelinrichting) (in 2018: 47% met € 566.440). 
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De dienstverleningsomzet bestond over 2019 voor 29% uit een prestatievergoeding (€ 269.860).  

Het gaat om de prestatievergoeding die wij krijgen voor de verkoop van onze producten aan 

distributeurs en importeurs. In 2018 ging het om 27% (€ 168.632) van die omzet. Onze omzet 

over de dienstverlening is met € 101.228 gestegen door de verkoop van onze producten aan 

distributeurs en importeurs en de prestatievergoeding die wij daarover hebben ontvangen.  

 

Hieronder ziet u de verdeling van de omzet over 2018 en 2019 naar de producten en de 

dienstverlening met de bijbehorende verdere onderverdeling:  

 

Specificatie omzet in euro 2019 2018  Index   Type Afnemers /Klanten 

            

  Omzet producten 644.006 566.440 114    

  Online omzet (WAARenhuis.com) 39.205 27.481 143  Consumenten 

  Omzet groothandel 251.739 274.817 92  Zakelijke markt/ Retailers 

  Omzet winkelinrichting 353.062 264.142 134  WAARwinkels 

            

  Omzet dienstverlening 923.307 628.678 147    

  Omzet franchisevergoeding WAARwinkels 271.830 250.643 108  WAARwinkels 

  Omzet entreevergoeding WAARwinkels 120.000 45.000 267  WAARwinkels 

  
Omzet prestatievergoeding over handelstransacties 
(verkoopcommissie) 269.860 168.633 160  Importeurs/distributeurs 

  Omzet consultancy 203.617 164.403 124  MVO ondernemingen 

  Omzet detachering 58.000 0    MVO ondernemingen 

            

Totaal omzet 1.567.313 1.195.119 131    

              

 

Inkoopwaarde van de omzet 

De inkoopwaarde van de omzet bestaat uit de inkoopwaarde van de producten die wij zelf 

verkopen (via onze groothandel, via onze webshop en de winkelinrichting). Deze inkoopwaarde 

ziet op de totale verrekenprijs, dus inclusief de logistieke kosten en de assemblage kosten voor de 

te leveren inventaris. In 2019 bedroeg deze kostprijs € 376.686 ten opzichte van een 

productomzet van € 644.006. In 2018 was deze kostprijs € 329.331 ten opzichte van een 

productomzet van € 566.440.  

 

Brutomarge 

De brutomarge bestaat uit de netto-omzet minus de kostprijs van de omzet en de kosten van het 

uitbesteed werk en andere externe kosten. De brutowinstmarge op de productenomzet bedroeg 

in 2019 34,2% en in 2018 42%. Deze daling heeft met name te maken met de stijging van de 

kostprijs bij onze online verkopen. Hier worden de logistieke kosten in de verrekenprijs 

berekend. De brutowinst op de totale omzet is fors toegenomen van  
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€ 842.108 in 2018 naar € 1.156.872 in 2019. De brutowinstmarge is van 70,5% in 2018 gestegen 

naar 73,8% in 2019.   

 

Personeelskosten 

De personeelskosten zijn de grootste post van de totale bedrijfslasten en zijn gestegen van  

€ 216.692 in 2018 naar € 373.250 in 2019. Deze stijging is het gevolg van de eerste investeringen 

in het verbeteren van de kwaliteit van ons marketing en sales team. Hierbij lag de focus met name 

op persoonlijke verkoop en naamsbekendheid van het merk WAAR. Deze investering heeft direct 

geleid tot een fors hogere omzet. Daarnaast hebben wij in 2019 ook geïnvesteerd in onze IT-

systemen en in het verbeteren van onze e-commerce systemen en de integratie daarvan met de 

administratieve afdeling. 

 

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa  

De afschrijvingen bestaan uit afschrijvingen op de goodwill die betaald is voor de overname van 

een bestaand klantenbestand, geactiveerde kosten voor onderzoek en ontwikkeling en de 

afschrijving van onze vaste bedrijfsmiddelen, zoals inventaris en IT. 

 

De immateriële en materiële vaste activa worden afgeschreven op het moment van 

ingebruikname van het actief. De stijging van deze kosten van € 59.620 in 2018 naar € 220.716 

in 2019 komt doordat in 2018 een deel van de inventaris verkocht is en hier een boekwinst op is 

gemaakt. Door deze boekwinst was er in 2018 op het gebied van materiële vaste activa een 

negatieve afschrijving van € 152.516.  

 

Huisvestingskosten 

De huisvestingskosten zien op de huurkosten, de kosten voor gas, water en licht, 

onderhoudskosten, opstalverzekeringen en de huur van de kantoren en de werkplaats (in 

Nijmegen en Tholen over 2018 en Culemborg en Tholen over 2019). Deze kosten zijn in 2019  

(€ 27.524) ten opzichte van 2018 (€ 50.539) ongeveer gehalveerd door de onderverhuur van 

kantoorruimte en werkplekken aan partnerorganisaties, door de beëindiging van een 

huurcontract en doordat in 2018 een bedrag van circa € 10.000 is geïnvesteerd in onderhoud van 

het gehuurde kantoor in Tholen.  

 

Exploitatiekosten 

Dit betreft de huur van machines en is alleen in 2018 voorgekomen voor een bedrag van € 330. 

 

Verkoopkosten 

De verkoopkosten zijn in 2019 (€ 7.637) met 27% afgenomen ten opzichte van 2018 (€10.445). 

Dit heeft met name te maken met de inhuur van een aantal externe professionals (zzp’ers) op het 

gebied van sales, analytics, branding en marketing. Hierdoor zijn de algemene kosten en de 

personeelskosten toegenomen en de verkoopkosten gedaald.  
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Auto- en transportkosten 

Dit betreft voornamelijk de brandstofkosten van het gratis gebruik van een vervoermiddel van 

een partnerorganisatie en de incidentele huur van vervoersmiddelen in verband met het 

verhuizen van winkels of andere kleine logistieke diensten. Deze kosten zijn incidenteel en 

worden jaarlijks begroot op 1% van de netto-omzet. Deze kosten zijn met de omzet meegestegen 

van € 13.644 over 2018 naar € 16.736 over 2019.  

 

Kantoorkosten 

Onder deze kostenpost vallen naast de kantoorkosten ook de automatiseringskosten. In 2019 gaat 

het om een negatieve post van € -5.246 is ten opzichte van € 66.047 in 2018. Dit heeft te maken 

met een creditnota van te veel berekende bedragen over de 5 voorgaande jaren van de voormalige 

automatiseringsleverancier. Daarnaast is er een daling geweest van de kosten in 2019 door het 

opzetten van een eigen (dus interne) IT-afdeling. Hierdoor hoeven er minder mensen extern 

ingehuurd te worden voor deze werkzaamheden.  

 

Algemene kosten 

Deze kostenpost is toegenomen van € 50.992 in 2018 naar € 173.815 in 2019. Deze stijging is 

vooral veroorzaakt door de inhuur van een aantal professionals op het gebied van financieel 

management, ondersteuning bij certificeringen van leveranciers en juridische ondersteuning 

voor contractuele zaken.  

 

Bijzondere posten 

Dit betreft reorganisatiekosten en is in 2018 uitgekomen op € 56.681. In 2019 zijn dergelijke 

kosten niet meer gemaakt.  

 

Totaal van bedrijfsresultaat  

Het bedrijfsresultaat is gestegen van € 317.146 in 2018 naar € 342.440 in 2019. Deze stijging is 

het gevolg van een hogere omzet van de dienstverlening die nagenoeg geen inkoopwaarde heeft. 

Hierdoor is ook de brutomarge fors toegenomen. Het operationele resultaat exclusief 

afschrijvingen en financiële baten en lasten (EBITDA) steeg in 2019 met 49,5% van € 376.766 in 

2018 naar € 563.150 in 2019.  

 

Financiële baten en lasten 

Onder de financiële baten en lasten zijn, naast de rentelasten op de uitstaande leningen, ook de 

herstructureringskosten voor de aandeelhoudersleningen en andere aan financiering gekoppelde 

kosten zoals de inhuur van een financieel consultant opgenomen. De stijging van de financiële 

lasten in 2019 wordt met name veroorzaakt door de herstructureringskosten met betrekking tot 

de aandeelhoudersleningen ad € 80.238. 
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Aandeel in resultaat deelnemingen 

Deze post van € -77.575 over 2019 heeft betrekking op de mutatie van het aandelenkapitaal of de 

kapitaalstaat bij de WAAR vennootschap onder firma. Bij de staking van de exploitatie van de 

WAAR vennootschap onder firma gaat het in feite dus om de sluiting van een WAARwinkel.  

In 2019 zijn er 2 winkels overgegaan naar een nieuwe eigenaar en is er sprake geweest van een 

staking bij deze firma’s.  

 

Daarnaast hadden wij een exploitatie van lunchrooms samen met Het Goed B.V.  

Deze samenwerking is ook gestaakt. Dit resulteerde in een deelnemingsresultaat van € -24.971. 

 

Nettoresultaat voor en na belastingen 

Om het resultaat na belastingen te bepalen, trekken wij van het bedrijfsresultaat de financiële 

baten en lasten en het resultaat van de deelnemingen af. De eventueel te betalen belastingen zijn 

zowel in 2018 als in 2019 nihil vanwege de nog te compenseren verliezen uit de voorgaande jaren. 

In 2018 was ons resultaat voor belastingen € 157.668. In 2019 was het resultaat voor belastingen 

€ 129.582. Deze daling is deels te verklaren door de eenmalige boekwinst van € 152.516 in 2018 

(zie hiervoor bij de afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa).  
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Balans 
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ACTIVA 

 

Immateriële vaste activa 

De immateriële vaste activa zijn gedaald van € 1.302.041 over 2018 naar € 1.215.069 over 2019. 

Deze daling komt door de resultante van de afschrijving van € 170.912 op goodwill en de 

investering in intellectueel eigendomsrechten. Dit ziet met name de ontwikkeling van nieuwe 

producten en het ontwikkelen van een compleet brandboek voor onze productmerken 

NatuurlijkWAAR, ThuisWAAR, LekkerWAAR, MooiWAAR en KinderWAAR. In 2020 is tot en 

met februari de afschrijving op dezelfde voet verder voortgezet en is er niet geïnvesteerd in 

immateriële vaste activa. 
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Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa zijn gedaald van € 100.491 over 2018 naar € 63.112 over 2019 en bestaat 

voornamelijk uit bedrijfsinventaris dat in 5 jaar wordt afgeschreven. In 2019 is er voor  

€ 13.412 aan inventaris geïnvesteerd en is er voor € 49.804 afgeschreven. Per saldo is deze post 

met € 37.379 afgenomen.  

 

Financiële vaste activa 

De financiële vaste activa bedroegen in 2018 € 1.966.644 en in 2019 € 2.182.678. Dit bedrag ziet 

op de deelname in de 22 WAAR vennootschappen onder firma voor de 24 WAARwinkels en een 

aantal langlopende vorderingen met een looptijd van 5 jaar op 3 WAAR vennootschappen onder 

firma en waarborgsommen voor huurcontracten ten bedrage van € 657.279. Wij investeren in 

iedere WAARwinkel om de winkel klaar te maken volgens de WAARwinkel formule.  

Hiertoe wordt met de ondernemer/ franchisenemer een WAAR vennootschap onder firma 

opgericht op basis van een 50/50 verhouding. De investering die wij hiervoor doen en de leningen 

die wij daarbij verstrekken, wordt op de kapitaalstaat van de firma bijgeschreven. In 2018 

bedroeg het totaal van de kapitaalstaten € 1.335.913 en in 2019 bedroeg dit € 1.561.375.  

Deze toename zit vooral in de toename van het aantal WAAR vennootschappen onder firma.  

De rentevergoeding die voor het uitstaand saldo op de leningen wordt betaald, bedroeg in 2019 

gemiddeld 3,2%.  

 

Voorraden 

Deze post ziet op de voorraden en het onderhanden werk. Onze voorraden bestaan uit producten 

ten behoeve van inventaris (inclusief halffabricaten) en uit producten waar we zelf de voorraden 

aanvullen en de stellingen onderhouden (shop-in-shop). Deze voorraden liggen in ons magazijn.

   

Het onderhanden werk ziet op inventaris die nog niet geheel geassembleerd was.  

Het onderhanden werk is gedaald van € 55.446 in 2018 naar € 51.343 in 2019 en de voorraad van 

de producten is € 256.286 gedaald naar € 252.571. Van de voorraad had de inventaris een waarde 

van € 166.347. Dit betreft een voorraad van ongeveer 5 winkels en 10 shop-in-shops.  

 

Vorderingen 

Het grootste gedeelte van de vorderingen bestaat uit geld dat wij tegoed hebben van onze klanten 

(handelsdebiteuren). Het uitstaande debiteurensaldo is met € 395.647 gestegen. Met name in 

december, de drukste periode van het jaar, zijn deze vorderingen fors toegenomen.  

 

De vorderingen op groepsmaatschappijen zijn van € 47.987 in 2018 gestegen naar € 70.743 in 

2019. Deze stijging ziet op een stijging van de vordering op BsaB Retail B.V.   
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De vorderingen op de overige verbonden maatschappijen zijn van € 452.720 in 2018 gedaald naar 

310.413 in 2019. Daarnaast bestaan deze vorderingen uit een aantal rekening courant posities 

met betrekking tot voorfinancieringen van handelsketens en bijvoorbeeld huurpenningen bij 

huur van nieuwe panden. Met name de daling in de voorfinanciering van handelsketens heeft in 

de daling de hoogste bijdrage gehad.  

 

De vorderingen op aandeelhouders en deelnemingen is afgenomen van € 79.557 in 2018 naar  

€ 39.194 in 2019 en betreft een vordering op Social Business Group B.V.   

 

De vordering op de Belastingdienst ten bedrage van € 44.497 van 2018 betrof een BTW teruggave. 

In 2019 was dit niet het geval.  

 

Overige vorderingen en overlopende activa bestaan uit vooruitbetaalde bedragen en nog te 

ontvangen creditnota’s. Deze vordering is in 2019 (€ 98.149) toegenomen met € 8.414 ten 

opzichte van 2018 (€ 89.735)  

 

De vorderingen zijn in zijn geheel gestegen van € 1.362.982 over 2018 naar € 1.596.228 in 2019.  

 

Liquide middelen 

De liquide middelen bestaat uit geld dat wij op onze bankrekening bij ABN AMRO N.V. en 

Coöperatieve Rabobank U.A. hebben staan. Dit is licht gestegen van € 65.618 in 2018 naar  

€ 66.726 in 2019. 

 

PASSIVA 

 

Groepsvermogen 

Het groepsvermogen bestaat uit aandelenkapitaal, agio-, wettelijke-, en algemene reserves.  

Een agioreserve ontstaat als een onderneming meer geld van aandeelhouders ontvangt dan de 

nominale waarde van de aandelen. Het groepsvermogen is toegenomen van € 1.359.652 over 

2018 naar € 2.161.668 over 2019. De stijging van het groepsvermogen is tot stand gekomen door 

een conversie in 2019 van 3 aandeelhoudersleningen van samen € 750.000 naar 3 cumulatief 

preferente aandelen.  

 

Langlopende schulden 

Langlopende schulden zijn schulden die niet binnen 1 jaar terugbetaald hoeven worden en 

bestaat uit schulden aan banken en schulden aan aandeelhouders. De langlopende schulden zijn 

gedaald van € 2.091.134 over 2018 naar € 1.690.627 in 2019. Meer over deze leningen leest u in 

hoofdstuk 7.6. De balanspost ‘overige schulden’ betreft de restantschuld aan onze aandeelhouder 

Stichting Business 4 Impact die na de conversie overgebleven is. 
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Kortlopende schulden 

Schulden zijn kortlopend als deze binnen 1 jaar moeten worden terugbetaald. Wij hebben 

kortlopende schulden aan Triodos Bank N.V., leveranciers en de Belastingdienst. Ook hebben wij 

nog een aantal overige kortlopende schulden.  

 

De schuld aan banken betreft het openstaande bedrag van het rekening courant krediet en de 

terugbetalingsverplichtingen bij Triodos Bank N.V., Capitalcircle B.V. en Berkeldal B.V.  

Deze schuld aan banken is van € 653.704 over 2018 naar € 686.275 over 2019.  

 

Onze schulden aan leveranciers is met € 69.609 gedaald van € 358.948 over 2018 naar € 289.342 

over 2019.   

 

Onze schulden aan aandeelhouders en overige verbonden partijen bedroegen gezamenlijk  

€ 108.306 over 2019 en € 434.322 over 2018. Dit is een daling van € 326.016. Deze daling komt 

door het omzetten van de aandeelhoudersleningen van ABNAMRO Social Impact Fund B.V. en 

Stichting Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking.  

 

Aan belastingen hadden wij eind 2019 een verplichting van € 106.551 die met € 81.554 was 

gestegen ten opzichte van 2018. De stijging kwam met name door de te betalen BTW over de 

omzet over het laatste kwartaal van 2019.  

 

De overige kortlopende schulden zijn gestegen met € 205.659 van € 186.750 in 2018 naar  

€ 392.409 over 2019. Dit wordt voor het grootste gedeelte verklaard door een kortlopende lening 

van € 300.000 van een van onze aandeelhouders, te weten Kasals Holding B.V., die dit bedrag 

tijdelijk (tot 1 november 2020) ter beschikking heeft gesteld voor de groeiplannen in het laatste 

kwartaal van 2019. 
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10.3 Onze tussentijdse cijfers over de periode januari tot en met maart 2020 

Hierna vindt u onze tussentijdse cijfers over het eerste kwartaal van 2020. Dit zijn interne cijfers. 

Deze zijn dus niet samengesteld door onze accountant.  

 

 

 

Netto-omzet 

In de eerste 3 maanden van 2020 bedroeg de netto-omzet op de bemiddeling bij de verkoop aan 

distributeurs en importeurs ongeveer € 105.831 euro. Dit was € 63.449 over het eerste kwartaal 

van 2019. Deze stijging is met name te danken aan de verkopen aan een aantal grote landelijke 

online warenhuizen. Een andere belangrijke stijging in de omzet is te zien bij de online 

productverkopen. Deze bedragen nu al 50% van het totale normale jaarvolume en bedragen dit 

kwartaal het dubbele in vergelijking met de omzet van vorig jaar. Dit past bij onze strategie om 

het online-kanaal (onze webshop) te laten groeien.  

 

De totale omzet is in het eerste kwartaal van 2020 met € 280.297 ongeveer 2% lager uitgekomen 

dan de omzet van het eerste kwartaal van 2019. Dit heeft met name te maken gehad met de 

opening van een 3 winkels in het eerste kwartaal in 2019 en de daarvoor ontvangen vergoedingen.    
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Specificatie omzet in euro     Index   Type Afnemers /Klanten 

   Q1 2020 Q1 2019      

  Omzet producten 51.121 76.645 67    

  Online omzet (WAARenhuis.com) 10.991 4.802 229  Consumenten 

  Omzet groothandel 26.526 31.639 84  Zakelijke markt/ Retailers 

  Omzet winkelinrichting 13.604 40.204 34  WAARwinkels 

            

  Omzet dienstverlening 228.127 209.341 109    

  Omzet franchisevergoeding WAARwinkels 79.865 60.007 133  WAARwinkels 

  Omzet entreevergoeding WAARwinkels 0 45.000 0  WAARwinkels 

  
Omzet prestatievergoeding over handelstransacties 
(verkoopcommissie) 105.831 63.449 167  Importeurs/distributeurs 

  Omzet consultancy 43.480 40.885 106  MVO ondernemingen 

  Omzet detachering 0 0    MVO ondernemingen 

            

Totaal omzet 280.297 285.986 98    

              

 

Inkoopwaarde van de omzet 

In het eerste kwartaal van 2020 bedroeg de inkoopwaarde van de omzet  

€ 29.822 tegen een productenomzet van € 51.121. In het eerste kwartaal van 2019 was deze 

inkoopwaarde € 50.226 ten opzichte van een productomzet van € 76.645. 

 

Brutomarge 

De brutowinst op de productenomzet bedroeg in het eerste kwartaal van 2019 34,5%. In 2020 

bedroeg de brutowinstmarge het eerste kwartaal 41,7%. Deze stijging heeft met name te maken 

met de verhouding van de marge op de winkelinrichting omzet ten opzichte van de marge op de 

groothandelsomzet. Deze laatste ligt namelijk een stuk hoger.  

 

Personeelskosten 

In het eerste kwartaal van 2020 zijn de personeelskosten met € 51.296 gedaald. Deze daling komt 

met name doordat er in het eerste kwartaal van vorig jaar voor ongeveer € 40.000 is geïnvesteerd 

in het transformeren van diverse e-Commerce systemen en andere IT systemen.  

 

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa  

De afschrijvingen lopen volgens de geplande afschrijvingstermijnen en bedragen in het eerste 

kwartaal van 2020 € 72.211. Dat bedroeg vorig jaar in dezelfde periode € 27.966.  

 

Huisvestingskosten 

De huisvestingskosten in het eerste kwartaal van 2020 zijn gedaald met € 5.261 naar € 6.550. 

Deze daling ten opzichte van 2019 is te verklaren door de onderverhuur van kantoorruimte dat 

in het eerste kwartaal van 2019 nog niet had plaatsgevonden.    
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Verkoopkosten 

De verkoopkosten zijn in het eerste kwartaal van 2020 (€ 5.504) met € 4.478 toegenomen ten 

opzichte van 2018 (€1.026). Dit heeft met name te maken met een aantal online commercials en 

reclamecampagnes van het productmerk NatuurlijkWAAR.  

 

Auto- en transportkosten 

Deze kosten zijn in het eerste kwartaal van 2020 (€ 2.309) met 30% afgenomen ten opzichte van 

2018 (€ 3.339) doordat er minder verhuizingen waren dan vorig jaar.   

 

Kantoorkosten 

Over het eerste kwartaal van 2020 gaat het om een negatieve post van - € 6.047. Dit heeft te 

maken met een creditnota en eindafrekening van de te veel berekende bedragen over de 

voorgaande jaren van de voormalige automatiseringsleverancier. 

 

Algemene kosten 

Deze kostenpost is afgenomen van € 33.521 in het eerste kwartaal van 2019 naar € 30.815 in 

dezelfde periode van 2020. Deze daling is vooral veroorzaakt door minder inhuur van juridische 

ondersteuning voor contractuele zaken. 

 

Totaal van bedrijfsresultaat  

De hogere brutomarge en de lagere kosten resulteerden in het eerste kwartaal in een positieve 

ontwikkeling van het bedrijfsresultaat van € 29.073 in 2019 naar € 76.433 in 2020.  

 

Het operationele resultaat exclusief afschrijvingen en financiële baten en lasten (EBITDA) is 

gestegen van € 57.039 in het eerste kwartaal van 2019 naar € 148.644 in het eerste kwartaal van 

2020. 

 

Financiële baten en lasten 

De stijging van de financiële lasten in 2020 (€ 25.561) ten opzichte van 2019 (€ 19.404) wordt 

met name veroorzaakt door de rentelasten op de kortlopende aandeelhouderslening van Kasals 

Holding B.V.  
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Geconsolideerde balans per 31 maart 2020 
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ACTIVA 

 

Immateriële vaste activa 

De immateriële vaste activa zijn gedaald van € 1.271.696 per 31 maart 2019 naar € 1.181.294 per 

31 maart 2020. Deze daling komt door de afschrijving van € 90.402. 

 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa zijn gedaald van € 100.302 per 31 maart 2019 naar € 35.987 per 31 

maart 2020 door reguliere afschrijvingen.   

 

Financiële vaste activa 

De financiële vaste activa bedroegen op 31 maart 2019 € 2.000.515 en op 31 maart 2020  

€ 2.228.684.  

 

Voorraden 

De voorraadpositie is per 31 maart 2020 met € 6.632 gestegen ten opzichte van 31 maart 2019 en 

deze mutatie heeft met name te maken met de handelsvoorraad van nieuwe producten.   
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Vorderingen 

De vorderingen zijn in zijn geheel gestegen van € 1.433.668 per 31 maart 2019 naar € 1.753.360 

per 31 maart 2020. Deze stijging heeft vooral te maken met een toename van de post 

handelsdebiteuren van 804.181 op 31 maart 2019 naar 1.109.067 per 31 maart 2020. Deze stijging 

is ontstaan in het laatste kwartaal van 2019.   

 

Liquide middelen 

Op 31 maart 2020 bedroeg het saldo op onze bankrekening bij ABN AMRO N.V. en Coöperatieve 

Rabobank U.A. € 24.008. 

 

PASSIVA 

 

Groepsvermogen 

Het groepsvermogen bedraagt per 31 maart 2020 € 2.212.545 en is toegenomen met € 858.041 

ten opzichte van 31 maart 2019 (€ 1.354.504). De stijging van het groepsvermogen is grotendeels 

tot stand gekomen door een conversie in 2019 van 3 aandeelhoudersleningen van € 750.000 naar 

aandelen en de behaalde resultaten.  

 

Langlopende schulden 

De langlopende schulden zijn gedaald van € 2.170.863 per 31 maart 2019 naar € 1.786.991 per 31 

maart 2020 door aflossingen.  

 

Kortlopende schulden 

Op 31 maart 2020 bedroeg het totale openstaande saldo € 1.541.928. Dit is een afname van  

€ 89.999 ten opzichte van 2019 (€ 1.631.927). 

 

Onze schulden aan leveranciers is met € 125.506 gedaald van € 374.696 per 31 maart 2019 naar 

€ 249.190 per 31 maart 2020. 

 

De posten onder deelnemingen en aandeelhouders zijn gedaald van € 434.322 per 31 maart 2019 

naar € 48.151 per 31 maart 2020. Deze daling is veroorzaakt door de omzetting van de 

aandeelhoudersleningen van ABNAMRO Social Impact Fund B.V. en Stichting Interkerkelijke 

Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking. 
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10.4 Geen belangrijke recente gebeurtenissen van invloed op onze solvabiliteit 

Onze solvabiliteit geeft de mate aan waarin wij staat zijn om op langere termijn aan onze 

verplichtingen te voldoen. De solvabiliteit berekenen wij door ons eigen vermogen te delen door 

ons balanstotaal. Dat ziet er zo uit: 

 

Groepsvermogen 
_________________ 

 
      Balanstotaal 

 

Er zijn geen belangrijke gebeurtenissen sinds 31 december 2019 die voor ons van bijzonder van 

belang zijn en die van grote betekenis zijn voor onze solvabiliteit.  

 

Hieronder vindt u meer informatie over onze solvabiliteit in 2018 en 2019: 

 

 2018 2019 2019 tot en met 31 

maart 

2020 tot en met 31 

maart 

Groepsvermogen €1.359.652  € 2.161.668 € 1.354.504 € 2.212.545 

Balanstotaal € 5.109.508 € 5.428.713 € 5.157.294 € 5.541.464 

Solvabiliteit 26,6% 39,8% 26,2% 39,9% 

 

In 2019 ten opzichte van 2018 is de solvabiliteit toegenomen door het omzetten van 

aandeelhoudersleningen naar aandelen. Het ging om een bedrag van € 750.000 aan leningen. 

Ook is de solvabiliteit toegenomen door het bijschrijven van het netto-resultaat over 2018  

(€ 157.668).  

 

10.5 Rechtszaken 

In de laatste 12 maanden zijn er geen rechtszaken, overheidsingrepen of arbitrages (met inbegrip 

van dergelijke procedures die, naar ons weten, hangende zijn of zouden kunnen zijn of kunnen 

worden ingeleid) geweest die een invloed van betekenis kunnen hebben of in een recent verleden 

hebben gehad op onze financiële positie of onze rentabiliteit of die van de groep.  

 

10.6 Onze vooruitzichten zijn niet slechter geworden 

Wij hebben op 31 maart 2020 onze laatste financiële overzicht bekend gemaakt. Sinds deze 

datum zijn er geen negatieve wijzigingen van betekenis geweest in onze vooruitzichten.  

 

Er zijn ons geen gegevens bekend waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij 

wezenlijke gevolgen hebben voor onze vooruitzichten. 
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Deze verklaring geldt ook onder de omstandigheden als gevolg van COVID-19. Wij hebben gezien 

dat wij een crisisbestendig bedrijf zijn door de spreiding van onze activiteiten over verschillende 

diensten en producten. Hierover leest u in hoofdstuk 7.1. Wel hebben wij door de door COVID-

19 ontstane vertraging van 3 maanden de groei van ons bedrijf neerwaarts bijgesteld naar 25% 

over 2020 ten opzichte van de groei van 55% die wij eind 2019 verwachtten voor 2020 (voor 

COVID-19).  

 

Wij zagen in de periode vanaf maart 2020 dat onze online verkopen boven verwachting zijn 

gegroeid. Daarom hebben wij onze plannen voor 2020 om de online omzet van onze webshop 

WAARenhuis.com te verhogen, nu versneld ingezet. 

 

10.7 Er zijn geen wijzigingen van betekenis geweest in onze financiële positie of in 

onze handelspositie 

Onze laatste verslagperiode is op 31 december 2019 geëindigd. Na het einde van deze laatste 

verslagperiode is er geen wijziging van betekenis geweest in de financiële prestaties van de groep 

van bedrijven waar wij bij horen. Sinds 31 december 2019 zijn er ook geen wijzigingen van 

betekenis geweest in de financiële positie van de groep van bedrijven waar wij bij horen, behalve 

de omzetting van een deel van onze aandeelhoudersleningen naar cumulatief preferente aandelen 

in mei 2020. Hierover leest u in hoofdstuk 7.8. 
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11. Informatie over de belastingen 

 

11.1 Beleggen in onze obligaties heeft gevolgen voor uw belastingen 

Beleggen in onze obligaties heeft gevolgen voor uw belastingen. Dit zijn de gevolgen die in het 

algemeen gelden. Het kan zijn dat deze gevolgen niet voor uw situatie gelden. Onderstaande 

informatie geldt alleen voor Nederlandse belastingplichtigen. Indien u niet in Nederland woont, 

dan zijn de onderstaande gevolgen niet van toepassing op uw situatie. Wilt u investeren in onze 

obligaties? Ga dan eerst naar een belastingadviseur. Zorg dat u weet wat de belastinggevolgen 

zijn van het kopen van onze obligaties. 

 

Het kan zijn dat de gevolgen voor belastingen veranderen. Dat kan in specifieke gevallen ook met 

terugwerkende kracht. Dat betekent dat een verandering ook geldt voor het verleden.  

Hebt u obligaties gekocht? Dan kunnen de belastingen voor u dus nog veranderen. Daarvoor zijn 

wij niet verantwoordelijk. De informatie over de belastingen geldt voor het jaar waarin het 

prospectus gepubliceerd is. Dat is in dit geval 2020. Voor toekomstige wijzigingen verwijzen wij 

u naar de website van de Belastingdienst. 

 

Voor particulieren en rechtspersonen gelden niet dezelfde belastingen. 

 

11.2 Belastingen voor als u particulier bent 

Bent u een particulier en ontvangt u een inkomen? Dan betaalt u hierover inkomstenbelasting. 

Hoeveel belasting u betaalt, hangt af van het soort inkomen dat u heeft. De inkomstenbelasting 

is in drie categorieën verdeeld. Deze worden ‘boxen’ genoemd:  

 

- In box 1 wordt het inkomen uit werk en woning belast. Met inkomen uit werk bedoelen 

wij het inkomen dat u krijgt uit loondienst, het inkomen dat u krijgt uit een onderneming 

en het inkomen dat u krijgt uit overige werkzaamheden. 

- In box 2 wordt het inkomen uit aanmerkelijk belang belast. U heeft een aanmerkelijk 

belang als u ten minste 5% van de aandelen van een B.V. of een N.V. bezit. Obligaties zijn 

geen aandelen en vallen daarom niet in box 2.  

- In box 3 wordt het inkomen uit sparen en beleggen belast. 

 

Of u voor uw obligaties in box 1 of in box 3 belasting betaalt, hangt van uw situatie af. 

 

Hieronder leest u wanneer box 1 geldt  

Heeft u een eenmanszaak? Of werkt u met anderen samen, bijvoorbeeld in een maatschap of in 

een vennootschap onder firma? Of heeft u volgens de belastingregels inkomsten uit overige 

werkzaamheden? En koopt u de obligaties vanuit deze ondernemingsactiviteiten? Dan betaalt u 

voor de obligaties belasting in box 1. Die belasting betaalt u over de rente die u van ons krijgt.  
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Heeft u de obligaties verkocht? En heeft u meer geld gekregen dan het geld dat u ons heeft 

geleend? Dan is het verschil winst voor u. Over die winst betaalt u ook belasting in box 1. Dan 

telt u die winst op bij uw inkomsten voor box 1. Verkoopt u de obligaties en heeft u minder geld 

gekregen dan het geld dat u ons heeft geleend? Dan heeft u dus verlies geleden. Dan haalt u dit 

verlies af van uw inkomsten voor box 1. 

 

De tarieven voor de inkomstenbelasting zijn afhankelijk van uw leeftijd en inkomen. Zo is het van 

belang of u de AOW leeftijd reeds bereikt hebt. De AOW leeftijd in 2020 is 66 jaar en 4 maanden. 

  

Schijf Belastbaar inkomen  Tot AOW-leeftijd  

1 tot en met € 68.507 37,35% 

2 meer dan € 68.507 49,50% 

 

Schijf Belastbaar inkomen in € Percentage vanaf AOW-leeftijd 

(geboren vóór 1 januari 1946) 

1 tot en met € 35.375 19,45% 

2 € 35.376 t/m€ 68.507 37,35% 

3 meer dan € 68.507 49,50% 

 

Schijf Belastbaar inkomen in € Percentage vanaf AOW-leeftijd 

(geboren na 1 januari 1946) 

1 tot en met € 34.712 19,45% 

2 € 34.713 t/m € 68.507 37,35% 

3 meer dan € 68.507 49,50% 

 

Hieronder leest u wanneer box 3 geldt 

In box 3 betaalt u belasting over het forfaitaire inkomen uit uw vermogen: de zogenoemde 

grondslag sparen en beleggen. Dat is de waarde van uw bezittingen minus uw schulden op 1 

januari van dat jaar.  

 

Voor iedereen geldt een algemene vrijstelling van € 30.846. Dit betekent dat u geen belasting 

betaalt in box 3 als uw bezittingen minus uw schulden minder zijn dan € 30.846. Zijn uw 

bezittingen minus uw schulden meer dan € 30.846? Dan betaalt u over het meerdere belasting.  
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In de tabel hieronder kunt u zien welke vrijstelling in het jaar 2020 voor u geldt.   

 

Voor wie geldt de vrijstelling? Het bedrag van de vrijstelling  

U bent volwassen en alleenstaand: € 30.846 

U bent volwassen en gehuwd of 

samenwonend (fiscale partner) 

€ 61.692 gezamenlijke vrijstelling 

 

In 2020 zijn er drie schijven voor het berekenen van het fictief rendement. Over het berekende 

fictieve rendement betaalt u 30% inkomstenbelasting. In de tabel hieronder ziet u hoe de schijven 

zijn opgebouwd:  

 

Schijf Uw (deel van de) grondslag sparen en 

beleggen  

Percentage 0,06%   Percentage 5,33% 

1 tot en met € 72.797 67% 33% 

2 van € 72.798 t/m € 1.005.572  21% 79% 

3 meer dan € 1.005.572 0% 100% 

 

Wat als u overlijdt? Of als u de obligaties aan iemand schenkt? 

Schenkt u de obligaties aan een ander? Of overlijdt u? En erft een ander de obligaties?  

Dan moet die ander daarover belasting betalen. Hoeveel die belasting is, hangt af van de waarde 

van de obligaties op het moment van schenking of overlijden. Er gelden verschillende tarieven. 

Het tarief dat van toepassing is, hangt af van de relatie die de ander met u heeft.  

 

Wordt er bronbelasting ingehouden? 

Nederland kent momenteel geen bronbelasting op de rentebetalingen. Wij houden dus geen 

belasting in over de rente die u krijgt van de obligaties. 

 
11.3 Belastingen voor rechtspersonen 

U bent een rechtspersoon en moet vennootschapsbelasting betalen. U betaalt 

vennootschapsbelasting over de winst die u maakt, met inbegrip van de ontvangen couponrente 

en verkoopwinsten gerealiseerd bij de verkoop van de obligaties. De rente die u van ons krijgt 

geldt ook als winst. Een eventueel geleden verlies mag u aftrekken van de winst. U betaalt in 2020 

over de eerste € 200.000 van de winst 16,5% aan belasting. Heeft u meer winst dan € 200.000? 

Dan betaalt u over het meerdere u 25% belasting.  
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12. Wie zijn verantwoordelijk voor dit prospectus?  

 

Wij, WAAR Nederland B.V. te Bergen op Zoom, zijn verantwoordelijk voor de informatie in dit 

prospectus. Wij verklaren, voor zover ons bekend, dat de gegevens in dit prospectus in 

overeenstemming zijn met de werkelijkheid en dat geen gegevens zijn weggelaten waarvan 

vermelding de strekking van dit prospectus zou wijzigen.  

 

 
  



 

- 67 - 

 

 

13. Vergaderingen voor beleggers 

 

Alle informatie over de vergadering voor beleggers staat in de trustakte. Deze trustakte vindt u in 

de bijlage van dit prospectus. Hieronder staat algemene informatie. Lees daarom ook altijd de 

trustakte.  

 

Wanneer is er een vergadering voor beleggers? 

Ieder jaar zal Stichting Obligatiehoudersbelangen een vergadering voor beleggers organiseren. 

In de vergadering geeft Stichting Obligatiehoudersbelangen of geven wij informatie over hoe het 

met ons gaat. Ook kunnen belangrijke besluiten worden genomen. Bijvoorbeeld wat er moet 

gebeuren als wij niet op tijd de rente hebben betaald.  

 

Stichting Obligatiehoudersbelangen zal extra vergaderingen organiseren als er bijzondere dingen 

gebeuren. Bijvoorbeeld als wij niet of niet op tijd betalen. Of als wij uitstel willen om te betalen.  

 

Maar ook u mag om een vergadering vragen. Voorwaarde is wel dat een deel van de beleggers 

hierom vraagt. Het moet dan gaan om beleggers die samen recht hebben op meer dan 10% van 

alle obligaties.  

 

Hoe weet ik dat er een vergadering is? 

Vergaderingen maakt Stichting Obligatiehoudersbelangen van tevoren bekend. U ontvangt via  

e-mail een bericht over de vergadering.  

 

Wat wordt er besproken op een vergadering? 

Iedere vergadering heeft een agenda. Op die agenda staan de onderwerpen waarover zal worden 

gesproken. Ook kunt u informatie krijgen die voor die vergadering belangrijk is. Kijk daarom 

altijd of u informatie kunt opvragen. Deze informatie noemen wij de agendastukken. 

 

Wie mag op de vergadering komen? 

Iedereen die onze obligaties heeft, mag op de vergadering komen. Komt u op de vergadering? 

Dan mag u ook stemmen over onderwerpen die op de agenda staan. Andere personen mogen 

alleen op de vergadering komen als Stichting Obligatiehoudersbelangen dat goed vindt. 

 

Wat mag ik doen op een vergadering? 

U mag op een vergadering het volgende doen: 

1. u mag spreken (het woord voeren). 

2. u mag stemmen als dit op de agenda staat bij bepaalde onderwerpen.  

 

De vergadering heeft een voorzitter. Deze voorzitter zorgt ervoor dat de vergadering efficiënt 

verloopt.  
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Is er een verslag van iedere vergadering? 

Van iedere vergadering maakt Stichting Obligatiehoudersbelangen een verslag (notulen).  

Dit verslag staat binnen vier weken na de vergadering op de website van NPEX.  

Alle beleggers - ook beleggers die niet op de vergadering waren - kunnen dit verslag lezen.  
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14. Heeft u een klacht? 

 

Hebt u een klacht of opmerking? Laat ons dat dan meteen weten. U kunt ons een e-mail sturen: 

info@ditiswaar.nl. U kunt ook een brief sturen naar: 

 

WAAR Nederland B.V. 

Energieweg 11r 

4691 SE Tholen 

 

Komt u er niet uit met ons? Dan is de rechter in Amsterdam bevoegd om kennis te nemen van 

het geschil.  
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15. Welk recht geldt? 

 

Voor de afspraken met ons over de obligaties geldt het Nederlands recht. Ook geldt het 

Nederlandse recht voor alle informatie die u krijgt van ons over de obligaties.  
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16. Informatie die ook bij het prospectus hoort 

 

Wij verwijzen in dit prospectus naar informatie die u niet in de bijlage vindt. Wij hebben hiervan 

een lijst gemaakt. Deze informatie hoort dus ook bij dit prospectus. Hieronder vindt u de lijst: 

 

- onze akte van oprichting en statuten 

- ons uittreksel uit de Kamer van Koophandel 

- onze geconsolideerde jaarrekening met samenstellingsverklaring over 2018 en 2019 

- de statuten van Stichting Obligatiehoudersbelangen 

 

Zolang het prospectus geldig is, vindt u al deze informatie op de website van NPEX: 

www.npex.nl/waarnederland. De informatie op deze website is voor iedereen toegankelijk. In dit 

prospectus vindt u ook hyperlinks naar andere websites. De informatie op die websites maakt 

geen onderdeel uit van dit prospectus. 

 

In dit prospectus hebben wij ook informatie opgenomen van derden. Deze informatie is correct 

weergegeven en voor zover wij weten en hebben kunnen opmaken uit de door de betrokken derde 

gepubliceerde informatie, zijn er geen feiten weggelaten waardoor de weergegeven informatie 

onjuist of misleidend zou kunnen zijn.  
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Bijlage    TRUSTAKTE 

 

Partijen:   

 

1. WAAR Nederland B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

naar Nederlands recht, met statutaire zetel in Bergen op Zoom, Nederland en 

kantoorhoudende aan Energieweg 11r in (4691 SE) Tholen, ingeschreven in het register 

van de Kamer van Koophandel onder nummer 60171715 (“WAAR Nederland”),  

 

en 

 

2. Stichting Obligatiehoudersbelangen, een stichting naar Nederlands recht, met 

statutaire zetel in Amsterdam, Nederland en kantoorhoudende aan de Burgemeester 

Haspelslaan 172 (1181 NE) Amstelveen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer 

van Koophandel onder nummer 53177770 ("Stichting Obligatiehoudersbelangen"), 

 

Partijen nemen het volgende in overweging: 

 

A. WAAR Nederland geeft voor maximaal € 2.500.000 obligaties uit. De lening bestaat uit 

2.500 obligaties met een nominale waarde van € 1.000 per stuk. Deze lening wordt 

uitgegeven en terugbetaald op de datum die staat in het prospectus, of een eerdere of latere 

datum zoals staat in het prospectus.  

 

B. Stichting Obligatiehoudersbelangen behartigt de gezamenlijke belangen van de beleggers 

ten opzichte van WAAR Nederland. Daarvoor krijgt Stichting Obligatiehoudersbelangen 

op grond van een privatieve last de bevoegdheden en taken die in deze trustakte staan.  

De belangrijkste taak van Stichting Obligatiehoudersbelangen is het organiseren van de 

vergadering van beleggers.  

 
C. Stichting Obligatiehoudersbelangen behartigt niet alleen de gezamenlijke belangen van de 

beleggers in deze obligaties. Stichting Obligatiehoudersbelangen behartigt ook de 

gezamenlijke belangen van beleggers die obligaties van andere bedrijven hebben gekocht. 

 

D. De afspraken over de obligaties staan in het prospectus. Deze trustakte is een bijlage bij dit 

prospectus. De beleggers hebben zich met het inschrijfformulier gebonden aan het 

prospectus en daarmee met deze trustakte.  
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WAAR Nederland en Stichting Obligatiehoudersbelangen spreken het volgende 

met elkaar af: 

 

1. Eigenschappen van de obligaties 

 

De afspraken over de obligaties staan in het prospectus.  

 

2. WAAR Nederland heeft een schuld aan Stichting Obligatiehoudersbelangen: 

de parallelle schuld  

 

2.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen krijgt hierbij een exclusief en zelfstandig recht op 

betaling door WAAR Nederland van alle bedragen die WAAR Nederland moet betalen aan 

de beleggers op grond van de afspraken in het prospectus.  

 

2.2 De schuld die WAAR Nederland heeft aan Stichting Obligatiehoudersbelangen is gelijk aan 

de totale schuld die WAAR Nederland aan de beleggers heeft. De totale schuld is het bedrag 

van de lening en de rente die WAAR Nederland aan de beleggers moet betalen.  

De vergoeding die WAAR Nederland aan Stichting Obligatiehoudersbelangen betaalt voor 

haar werkzaamheden volgens artikel 16, telt hier niet mee. Betaalt WAAR Nederland rente 

of betaalt WAAR Nederland de lening terug aan de beleggers? Dan gaat de totale schuld 

aan de beleggers omlaag. De totale schuld die WAAR Nederland heeft aan Stichting 

Obligatiehoudersbelangen gaat dan ook automatisch met dat bedrag omlaag. 

 

2.3 Is WAAR Nederland ten opzichte van de beleggers in verzuim?  

Of is een vordering opeisbaar door de beleggers? Dan is WAAR Nederland ook in verzuim 

jegens Stichting Obligatiehoudersbelangen dan wel is de vordering van Stichting 

Obligatiehoudersbelangen op WAAR Nederland ook opeisbaar. 

 
3. WAAR Nederland moet eerst betalen aan de beleggers 

 

3.1 WAAR Nederland zal de rente en de lening rechtstreeks (terug)betalen aan de beleggers. 

Zij mag alleen in een van de volgende situaties aan Stichting Obligatiehoudersbelangen 

betalen:  

(i) als het technisch onmogelijk is om te betalen aan de beleggers; en,  

(ii) wanneer Stichting Obligatiehoudersbelangen hierom schriftelijk verzoekt.  

Dit kan alleen als WAAR Nederland de betalingsafspraken met de beleggers niet 

nakomt.  
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Dan moet WAAR Nederland aan Stichting Obligatiehoudersbelangen betalen en mag zij 

niet aan de beleggers betalen. De betalingen van dit artikel 3.1 van WAAR Nederland aan 

Stichting Obligatiehoudersbelangen gelden als een betaling aan de beleggers. 

 

3.2 Betaalt WAAR Nederland aan Stichting Obligatiehoudersbelangen? Of verzoekt Stichting 

Obligatiehoudersbelangen WAAR Nederland om rechtstreeks aan Stichting 

Obligatiehoudersbelangen te betalen? Dan moet Stichting Obligatiehoudersbelangen de 

beleggers hierover zo snel mogelijk informeren. 

 

4. Stichting Obligatiehoudersbelangen moet doorbetalen 

 

4.1 WAAR Nederland moet de beleggers rente betalen en de lening terugbetalen.  

Krijgt Stichting Obligatiehoudersbelangen hiervoor een bedrag van WAAR Nederland, die 

Stichting Obligatiehoudersbelangen moet doorbetalen aan de beleggers? Dan krijgt 

Stichting Obligatiehoudersbelangen een schuld ten opzichte van de beleggers. Die schuld 

is gelijk aan het bedrag dat Stichting Obligatiehoudersbelangen heeft ontvangen van 

WAAR Nederland. Dat geldt alleen voor bedragen waarvan vast staat dat Stichting 

Obligatiehoudersbelangen die niet hoeft terug te betalen aan WAAR Nederland. 

 

4.2 Stichting Obligatiehoudersbelangen zal de ontvangen bedragen zo snel mogelijk 

doorbetalen aan de beleggers. Stichting Obligatiehoudersbelangen gebruikt daarvoor de 

informatie die zij van WAAR Nederland heeft gekregen over de beleggers. 

 

4.3 Zijn er kosten die voor rekening komen van de beleggers? Deze kosten staan in deze 

trustakte. Dan mag Stichting Obligatiehoudersbelangen die verrekenen met gelden die zij 

ontvangt als bedoeld in artikel 4.1.  

 

4.4 Stichting Obligatiehoudersbelangen moet de ontvangen bedragen aanhouden op een 

bankrekening bij een Nederlandse bank. Die Nederlandse bank moet minimaal een A-

rating van Moody’s, Fitch of Standard & Poor’s hebben. De eventuele negatieve rente die 

op enig moment zou gelden voor deze bankrekening komt voor rekening van de beleggers. 

 

4.5 Houdt Stichting Obligatiehoudersbelangen de ontvangen bedragen aan op een 

bankrekening als bedoeld in artikel 4.4? Gaat het geld op de bankrekening dan toch voor 

een deel teniet? Dan wordt de schuld die Stichting Obligatiehoudersbelangen heeft ten 

opzichte van de beleggers even laag als dit bedrag. Dat betekent dat Stichting 

Obligatiehoudersbelangen alleen maar dit lagere bedrag hoeft te betalen aan de beleggers.  
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Gaat het geld op de bankrekening helemaal teniet? Dan heeft Stichting 

Obligatiehoudersbelangen ook helemaal geen schuld meer aan de beleggers. Dat betekent 

dat Stichting Obligatiehoudersbelangen niets meer aan de beleggers hoeft te betalen. Dit 

geldt niet als het geld op de bankrekening teniet is gegaan door grove schuld of opzet van 

Stichting Obligatiehoudersbelangen.  

 

5. Bij een conflict staat het gezamenlijk belang van de beleggers voorop  

 

5.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen handelt bij de uitoefening van haar taken en 

bevoegdheden in het gezamenlijk belang van de beleggers.  

 

5.2 Stichting Obligatiehoudersbelangen zal de beleggers in de vergadering informatie geven 

over haar taken en werkzaamheden.  

 

5.3 Heeft de vergadering gestemd over een onderwerp op de agenda? Dan wordt de uitkomst 

van de stemming geacht in het gezamenlijke belang van de beleggers te zijn. Behalve als 

naar het oordeel van Stichting Obligatiehoudersbelangen het resultaat van deze stemming 

in alle redelijkheid niet in het gezamenlijke belang van de beleggers is. In dat geval zal 

opnieuw over dit onderwerp worden gestemd. 

 

6. WAAR Nederland moet Stichting Obligatiehoudersbelangen informeren  

 

6.1 WAAR Nederland moet Stichting Obligatiehoudersbelangen dezelfde informatie geven als 

de beleggers. Welke informatie WAAR Nederland moet geven, staat in het prospectus. 

 

6.2 WAAR Nederland mag aan Stichting Obligatiehoudersbelangen meer informatie 

verstrekken dan aan de beleggers. Stichting Obligatiehoudersbelangen hoeft deze 

informatie niet door te geven aan de beleggers, behalve als dit volgens haar in het 

gezamenlijke belang is van de beleggers. 

 

7. Stichting Obligatiehoudersbelangen moet informatie geven aan de beleggers  

 

7.1 Wanneer in deze trustakte staat dat Stichting Obligatiehoudersbelangen de beleggers moet 

informeren, dan doet zij dat door de informatie per e-mail te versturen naar de beleggers.  

 

7.2 Wanneer in deze trustakte staat dat Stichting Obligatiehoudersbelangen tijdens een 

vergadering de beleggers moet informeren, dan doet Stichting Obligatiehoudersbelangen 

dat mondeling of schriftelijk tijdens de vergadering.  
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8. De afspraken over de obligaties kunnen veranderen 

 

8.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen mag met WAAR Nederland de afspraken over de 

obligaties veranderen. De beleggers zijn aan deze veranderingen gebonden als het 

volgende geldt: 

 

1. Minimaal 50% plus één van de aanwezige beleggers in de vergadering stemden voor 

de voorgenomen verandering van de afspraken over de obligaties; en  

2. Er worden geen extra verplichtingen opgelegd aan de beleggers. Hieronder valt ook 

de plicht tot gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van betalingsverplichtingen. 

 

8.2 Bij spoed mag Stichting Obligatiehoudersbelangen de afspraken over de obligaties 

veranderen zonder de vergadering van de beleggers vooraf te raadplegen.  

Er is bijvoorbeeld spoed bij een reorganisatie, dreigend faillissement of surseance van 

betaling van WAAR Nederland.  

 

Stichting Obligatiehoudersbelangen mag zelf beoordelen wanneer sprake is van spoed. 

Stichting Obligatiehoudersbelangen zal daarna zo snel mogelijk de beleggers informeren 

over de veranderingen. Ook zal Stichting Obligatiehoudersbelangen zo snel mogelijk een 

vergadering bijeenroepen om de veranderingen toe te lichten.  

 

8.3 De beleggers mogen niet zelf met WAAR Nederland de afspraken over de obligaties 

wijzigen.  

 

9. Stichting Obligatiehoudersbelangen mag maatregelen treffen als WAAR 

Nederland de afspraken niet nakomt 

 

9.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen mag nakoming van de betalingsverplichtingen over de 

obligaties en de afspraken in deze trustakte eisen van WAAR Nederland.  

Stichting Obligatiehoudersbelangen mag ook een juridische procedure starten tegen 

WAAR Nederland. Stichting Obligatiehoudersbelangen zal dit in eigen naam doen en niet 

in naam of in opdracht van de beleggers.  

 

9.2 De beleggers mogen niet zelf een juridische procedure starten tegen WAAR Nederland of 

tegen de bestuurders van WAAR Nederland, als WAAR Nederland de afspraken niet 

nakomt. De beleggers doen hierbij onherroepelijk afstand van het recht om een juridische 

procedure tegen WAAR Nederland of tegen de bestuurders van WAAR Nederland te 

starten. 
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9.3 Stichting Obligatiehoudersbelangen zal de gezamenlijke belangen behartigen van de 

beleggers in juridische procedures of officiële vergaderingen, bijvoorbeeld in een 

vergadering van crediteuren als WAAR Nederland failliet gaat.  

 

9.4 Komt WAAR Nederland de betalingsverplichtingen niet na? Dan mag Stichting 

Obligatiehoudersbelangen aan WAAR Nederland één keer een uitstel van betaling van de 

rente geven voor een periode van maximaal twee maanden. De beleggers zijn aan dit uitstel 

van betaling gebonden. Stichting Obligatiehoudersbelangen moet de beleggers hierover 

informeren.  

 

9.5 Stichting Obligatiehoudersbelangen mag aan WAAR Nederland ook uitstel van betaling 

voor langer dan 2 maanden verlenen. De beleggers zijn aan dit uitstel van betaling 

gebonden, maar alleen als is voldaan aan de volgende voorwaarden: 

 

1. Minimaal 50% plus 1 van de aanwezige beleggers in de vergadering stemden voor 

het voorgenomen uitstel; en 

 

2. Er worden geen extra verplichtingen opgelegd aan de beleggers. Hieronder valt ook 

de plicht tot gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van betalingsverplichtingen. 

 

10.   Als WAAR Nederland de verplichtingen niet nakomt 

 

10.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen mag de lening en de rente opeisen als WAAR 

Nederland in verzuim is. WAAR Nederland is in verzuim als het volgende geldt: 

 

1. WAAR Nederland heeft de lening niet of niet op tijd terugbetaald. Of WAAR 

Nederland heeft de rente niet of niet op tijd betaald, is een andere afspraak over de 

obligaties of een afspraak in deze trustakte niet nagekomen, 

 

2. Stichting Obligatiehoudersbelangen heeft WAAR Nederland hiervoor schriftelijk in 

gebreke gesteld, en 

 

3. WAAR Nederland is niet alsnog binnen 14 dagen na de ingebrekestelling de 

afspraken nagekomen. 

 

10.2 Stichting Obligatiehoudersbelangen mag de lening en de rente direct opeisen in een van 

de volgende situaties. Stichting Obligatiehoudersbelangen hoeft dan geen 

ingebrekestelling te sturen: 
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1. Als het faillissement van WAAR Nederland is aangevraagd of als WAAR Nederland 

failliet is verklaard. Of als WAAR Nederland surseance van betaling aanvraagt, of een 

stille bewindvoerder is aangesteld, of als WAAR Nederland een besluit tot ontbinding 

heeft genomen. 

 

2. Als WAAR Nederland een vergunning nodig heeft voor haar bedrijf, maar deze 

vergunning niet heeft. Of als WAAR Nederland die vergunning verliest of niet meer 

aan de voorwaarden van de vergunning voldoet.  

 

3. Als WAAR Nederland zich niet aan de wet houdt. 

 

4. Als WAAR Nederland in strijd handelt met de wet door een lening te hebben of door 

een lening aan te gaan. 

 

5. Als WAAR Nederland een licentie nodig heeft voor haar bedrijf en deze niet heeft. 

Of als WAAR Nederland de licentie verliest of niet meer aan de voorwaarden van de 

licentie voldoet. 

 

6. Als WAAR Nederland afspraken over een andere lening niet nakomt. 

 

7. Als WAAR Nederland (mogelijk) verkeerde of misleidende informatie aan Stichting 

Obligatiehoudersbelangen of de beleggers heeft verstrekt. 

 

8. Als meer dan 50% van de geplaatste en gestorte aandelen van WAAR Nederland 

worden overgedragen aan een derde. 

 

9. Als WAAR Nederland geld leent aan een derde. Of als WAAR Nederland afspreekt 

dat zij voor een derde gaat betalen (garant stellen). Of als WAAR Nederland 

zekerheid geeft aan een derde, behalve factoringmaatschappijen en financiële 

ondernemingen als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht.  

 

10. Als WAAR Nederland de activiteiten van haar bedrijf verandert. 

Het moet dan gaan om een verandering die naar het oordeel van Stichting 

Obligatiehoudersbelangen belangrijk is voor het bedrijf. 

 

10.3 Stichting Obligatiehoudersbelangen zal een vergadering bijeenroepen als sprake is van een 

situatie als bedoeld in artikel 10.1 of 10.2. 
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11.  Wanneer wordt de vergadering gehouden? 

 

11.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen zal minimaal één keer per kalenderjaar een 

vergadering bijeenroepen. Dat zal Stichting Obligatiehoudersbelangen doen binnen vier 

maanden nadat zij de jaarrekening van WAAR Nederland heeft gekregen. WAAR 

Nederland moet Stichting Obligatiehoudersbelangen de jaarrekening binnen zes maanden 

na afloop van elk boekjaar verstrekken.  

 

11.2 Stichting Obligatiehoudersbelangen zal een vergadering bijeenroepen als beleggers die 

gezamenlijk recht hebben op meer dan 10% van de uitgegeven obligaties hierom schriftelijk 

verzoeken en daarbij een agenda meesturen. Roept Stichting Obligatiehoudersbelangen 

niet binnen twee weken na ontvangst van dit schriftelijk verzoek een vergadering bijeen? 

Dan mogen de beleggers die om de vergadering hebben verzocht, dit zelf doen.  

 

11.3 Stichting Obligatiehoudersbelangen zal een vergadering bijeenroepen als WAAR 

Nederland hier schriftelijk om verzoekt en daarbij een agenda meestuurt. Als Stichting 

Obligatiehoudersbelangen niet binnen twee weken na ontvangst van dit schriftelijke 

verzoek een vergadering bijeenroept, dan mag WAAR Nederland dit zelf doen. 

 

11.4 Stichting Obligatiehoudersbelangen zal een vergadering bijeenroepen wanneer dat in deze 

trustakte staat. De vergadering moet plaatsvinden binnen vier weken nadat de gebeurtenis 

die hiertoe aanleiding gaf, plaatsvond. Behalve als het gaat om de vergadering als bedoeld 

in artikel 11.1. 

 

11.5 Stichting Obligatiehoudersbelangen mag vaker een vergadering bijeenroepen als dit 

volgens haar oordeel in het gezamenlijke belang van de beleggers of WAAR Nederland is.  

 

12. Hoe wordt de vergadering bijeengeroepen? 

 

12.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen roept de beleggers op voor een vergadering met een e-

mail naar de beleggers.  

 

12.2 De oproeping voor de vergadering bevat de agenda met onderwerpen en het adres waar de 

vergadering wordt gehouden. Over onderwerpen die op de agenda staan, kan worden 

gestemd. Dat kan alleen als bij die onderwerpen ook staat vermeld dat hierover zal worden 

gestemd. 

 

12.3  Stichting Obligatiehoudersbelangen moet de beleggers minimaal 14 dagen voor de 

vergadering oproepen. Deze termijn mag alleen korter zijn als dit naar het oordeel van 
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Stichting Obligatiehoudersbelangen in het gezamenlijke belang is van de beleggers. 

Stichting Obligatiehoudersbelangen moet in dit geval de beleggers per e-mail oproepen. 

 

13. Hoe wordt de vergadering gehouden? 

 

13.1 De vergadering wordt gehouden op het kantoor van WAAR Nederland of op een andere 

locatie die Stichting Obligatiehoudersbelangen heeft gekozen. Ook kan Stichting 

Obligatiehoudersbelangen bepalen dat de vergadering op een andere dan een fysieke 

locatie wordt gehouden, bijvoorbeeld via internet.  

 

13.2 De vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder van Stichting 

Obligatiehoudersbelangen. Als geen bestuurder van Stichting Obligatiehoudersbelangen 

aanwezig is, kiest de vergadering zelf haar voorzitter. 

 

13.3 De notulen van de vergadering worden gemaakt door een notulist die wordt aangewezen 

door de voorzitter.  

 

13.4 De concept-notulen worden binnen vier weken na de vergadering op de website van WAAR 

Nederland geplaatst of NPEX (www.npex.nl) geplaatst. In de volgende vergadering worden 

de notulen voor goedkeuring aan de beleggers voorgelegd. De voorzitter ondertekent de 

definitieve notulen. 

 

13.5 De vergadering is toegankelijk voor de beleggers en de bestuurders van Stichting 

Obligatiehoudersbelangen. De voorzitter van de vergadering mag alle andere personen de 

toegang tot de vergadering weigeren zonder dit te hoeven motiveren en zonder hierover 

verantwoording te hoeven afleggen aan de vergadering.  

 

13.6 De beleggers hebben spreekrecht in de vergadering.  

 

14. Wie mogen er stemmen in de vergadering? 

 

14.1 De beleggers mogen stemmen in de vergadering.  

 

14.2 Elke obligatie geeft recht op één stem in de vergadering. Stemmingen gebeuren schriftelijk 

of elektronisch (bijvoorbeeld per e-mail) en altijd vertrouwelijk.  

 

14.3 Besluiten in de vergadering worden genomen met gewone meerderheid (50% +1) van de 

aanwezige beleggers. Behalve als volgens deze trustakte een andere meerderheid geldt.  

De vergadering kan tevens besluiten nemen bij acclamatie.  
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15. Volmacht 

 

15.1 Beleggers zijn aanwezig bij vergaderingen in persoon of door zich te laten 

vertegenwoordigen door een ander persoon.  

 

15.2 Beleggers kunnen zich tijdens een vergadering rechtsgeldig laten vertegenwoordigen door 

een ander persoon met een volmacht. Dat mag alleen als de volmacht volgens de voorzitter 

van de vergadering volledig en juist is. De volmacht moet de voorzitter voorafgaand aan de 

vergadering per e-mail hebben ontvangen op info@obligatiehoudersbelangen.org als 

Stichting Obligatiehoudersbelangen de vergadering voorzit.  

 

15.3 Een belegger moet zich op verzoek van de voorzitter of Stichting Obligatiehoudersbelangen 

kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs. 

 

16. Vergoeding Stichting Obligatiehoudersbelangen en kosten van juridische 

bijstand 

 

16.1 WAAR Nederland betaalt Stichting Obligatiehoudersbelangen de volgende vergoedingen: 

 

 het bedrag van € 1.500 (exclusief BTW) voor het organiseren en het voorzitten van 

de jaarlijkse vergadering. Voor dit bedrag zal Stichting Obligatiehoudersbelangen 

ieder jaar een rekening sturen. Stichting Obligatiehoudersbelangen zal de eerste 

keer de rekening sturen op de dag waarop de obligaties zijn uitgegeven. In de daarop 

volgende jaren zal zij WAAR Nederland dit bedrag in rekening brengen op de 

verjaardag van deze dag.  

 

 een bedrag, berekend op basis van een uurtarief van € 225 (exclusief BTW), voor 

alle overige werkzaamheden van Stichting Obligatiehoudersbelangen, zoals het 

veranderen van de trustakte of het organiseren en voorzitten van alle andere 

vergaderingen. Stichting Obligatiehoudersbelangen zal WAAR Nederland deze 

werkzaamheden in rekening brengen na afloop van de maand waarin zij deze heeft 

verricht. 

 

 de kosten van Stichting Obligatiehoudersbelangen voor zaalhuur en catering in 

geval een vergadering niet op het kantoor van WAAR Nederland plaatsvindt. 

 

16.2 WAAR Nederland zal rekeningen van Stichting Obligatiehoudersbelangen maximaal 30 

dagen na de datum van de rekening betalen. 
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16.3 Wil Stichting Obligatiehoudersbelangen een deskundige inschakelen om WAAR 

Nederland te onderzoeken of juridische bijstand (zoals een advocaat) inschakelen? Dan 

kan Stichting Obligatiehoudersbelangen de kosten hiervoor zelf betalen.  

 

16.4 Is het nodig om WAAR Nederland te onderzoeken met een deskundige of juridische 

bijstand in te schakelen? Betaalt Stichting Obligatiehoudersbelangen deze kosten niet zelf? 

Dan zal Stichting Obligatiehoudersbelangen de kosten ook niet vooruit betalen. Stichting 

Obligatiehoudersbelangen zal daarom een vergadering bijeenroepen. In die vergadering 

zullen de beleggers besluiten of de beleggers deze kosten zullen betalen. Ook zullen de 

beleggers besluiten hoe de beleggers de kosten vooruit zullen betalen.  

 

De beleggers zijn aan besluiten over het inschakelen van een deskundige of juridische 

bijstand gebonden, als minimaal 66% van de aanwezige beleggers in de vergadering voor 

het besluit stemden en minimaal 50% van alle beleggers op die vergadering aanwezig is.  

 

Stichting Obligatiehoudersbelangen hoeft pas een deskundige of juridische bijstand in te 

schakelen als er voldoende zekerheid is gegeven voor de betaling van de kosten door de 

beleggers.  

 

16.5 Indien Stichting Obligatiehoudersbelangen op enig moment omzetbelastingplichtig wordt, 

zal zij over bovengenoemde bedragen BTW in rekening brengen. 

   

17. Wanneer stoppen de werkzaamheden van Stichting 

Obligatiehoudersbelangen?  

 

17.1 Als WAAR Nederland alle verplichtingen uit hoofde van de lening ten opzichte van de 

beleggers helemaal is nagekomen, stoppen de werkzaamheden van Stichting 

Obligatiehoudersbelangen.  

 

17.2 Wil Stichting Obligatiehoudersbelangen haar werkzaamheden eerder stoppen?  

Dan mag dat alleen als Stichting Obligatiehoudersbelangen haar taken en bevoegdheden 

heeft overgedragen aan een vervanger.   
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Deze vervanger moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 

 De vervanger moet bereid zijn om de werkzaamheden te verrichten,  

 

 De vervanger moet over de eventueel noodzakelijke vergunningen en kwaliteiten 

beschikken, en 

 

 De vervanger moet onafhankelijk zijn ten opzichte van WAAR Nederland. 

"Onafhankelijk" betekent dat de vervanger en haar bestuurders geen obligaties of 

(direct of indirect) aandelen hebben van WAAR Nederland. Dat betekent ook dat zij 

geen bestuurder zijn van WAAR Nederland. Of van een bedrijf dat bij WAAR 

Nederland hoort (waaronder een groepsmaatschappij). 

 

17.3 Wil Stichting Obligatiehoudersbelangen haar taken overdragen aan een vervanger?  

Dan informeert Stichting Obligatiehoudersbelangen de beleggers minimaal drie maanden 

van tevoren. Stichting Obligatiehoudersbelangen zal ook de reden van de vervanging en de 

naam en kwaliteiten van de vervanger geven. Pas na deze periode mag de vervanging 

doorgaan. Deze vervanging gaat niet door als beleggers die gezamenlijk recht hebben op 

meer dan 10% van de uitgegeven obligaties, schriftelijk om een vergadering verzoeken en 

als tijdens deze vergadering meer dan 66% van de aanwezige beleggers tegen de vervanging 

stemmen. 

 

17.4 Als Stichting Obligatiehoudersbelangen haar taken niet goed uitvoert, kan in de 

vergadering een vervanger worden benoemd. Dat kan alleen als het volgende geldt: 

 

1. Beleggers die gezamenlijk recht hebben op meer dan 10% van de uitgegeven 

obligaties, hebben schriftelijk aan Stichting Obligatiehoudersbelangen aangegeven 

waarom Stichting Obligatiehoudersbelangen haar taken naar hun oordeel niet goed 

uitvoert,  

 

2. Op de vergadering stemt meer dan 66% van de aanwezige beleggers voor vervanging 

van Stichting Obligatiehoudersbelangen. Deze vergadering moet worden gehouden 

binnen drie maanden na ontvangst van de gemotiveerde klacht, en 

 

3. De beleggers hebben een vervanger voorgedragen die voldoet aan alle eisen van 

artikel 17.2.   

 

17.5 WAAR Nederland zal meewerken aan de overdracht aan een vervanger voor Stichting 

Obligatiehoudersbelangen. WAAR Nederland zal bijvoorbeeld opnieuw de trustakte 

overeenkomen.  
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18. De trustakte kan veranderen 

 

Stichting Obligatiehoudersbelangen en WAAR Nederland mogen deze trustakte 

veranderen. Elke verandering die volgens Stichting Obligatiehoudersbelangen van 

materieel belang is of de gezamenlijke belangen van de beleggers schaadt, moet Stichting 

Obligatiehoudersbelangen voorleggen aan de vergadering.  

 

De verandering gaat alleen door als 66% van de aanwezige beleggers in de vergadering voor 

deze verandering hebben gestemd en minimaal 50% van alle beleggers in de vergadering 

aanwezig was.  

 

19. Wanneer is Stichting Obligatiehoudersbelangen aansprakelijk? 

 

19.1 Stichting Obligatiehoudersbelangen is alleen aansprakelijk ten opzichte van WAAR 

Nederland en de beleggers als de schade die zij hebben komt door grove schuld of opzet 

van Stichting Obligatiehoudersbelangen. Stichting Obligatiehoudersbelangen is niet 

aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade. 

 

19.2 De aansprakelijkheid van Stichting Obligatiehoudersbelangen is nooit groter dan de 

vergoeding die Stichting Obligatiehoudersbelangen in totaal voor haar werkzaamheden 

volgens deze trustakte heeft gekregen.  

 

20. Welk recht geldt?  

 

Voor deze trustakte geldt het Nederlands recht. 

 

21. Welke rechter is bevoegd? 

 

Alle geschillen naar aanleiding van deze trustakte moeten worden voorgelegd aan de 

Rechtbank Amsterdam.   
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Opgesteld en ondertekend in tweevoud: 

 

 

 

             

Namens Stichting Obligatiehoudersbelangen  

 M.C. Olie     S.G. van de Vusse 

Voorzitter    Penningmeester 

 

  

  

 

 

        

 Namens WAAR Nederland B.V.  

 A.P. Clement (namens Social Business Group B.V.) 

 

 

 

 

  

 

 


