
Verantwoording

De auteur deed zijn uiterste best om van dit boek een up- to- date, volledig, praktisch bruikbaar 
en objectief boek te maken zonder de wetenschappelijke achtergrond van en studies uit de 
materie uit het oog te verliezen. Vereenvoudiging en vulgarisering hebben evenwel altijd hun 
kostprijs. De auteur noch de uitgever kunnen aansprakelijk gesteld worden voor onvolledige, 
onjuiste of ongenuanceerde verklaringen.

Dit boek is in geen enkel opzicht een advies om te beleggen in welke beleggingsvorm dan ook, 
noch om een bepaalde concrete obligatieemissie op te starten.

De auteur verklaart hierbij de afgelopen vijf jaar volledig onafhankelijk te zijn tegenover de in 
dit boek besproken volgende categorieën van:

 ¨ obligatie- emittenten,
 ¨ labellaars of certificatiediensten,
 ¨ alternatieve financieringsplatformen,
 ¨ banken of kredietinstellingen,
 ¨ advocatenkantoren.

Hij bevestigt wel een aantal punctuele tussenkomsten te hebben gedaan tegen betaling voor 
in het boek genoemde advocatenkantoren, ook inzake obligataire overenkomsten, maar kan 
omwille van afgesproken confidentialiteit rond die samenwerking de namen van advocaten 
en klanten niet onthullen. Hij verklaart volkomen objectief ter zake te zijn gebleven in eer en 
geweten.

Hij verklaart voor het overige uitdrukkelijk in die periode:
 ¨ geen stichter te zijn geweest van,
 ¨ geen aandeelhouder te zijn of geweest te zijn van,
 ¨ geen opties op aandelen te hebben of gehad te hebben in,
 ¨ geen tot klant te hebben gehad of te hebben gehad in een betalende relatie tegenover,
 ¨ geen werknemer te zijn geweest of te zijn van,
 ¨ geen bestuurder te zijn of geweest te zijn in

een van de in dit boek genoemde entiteiten.

Hij verklaart als uitzonderingen:
 ¨ in de afgelopen vijftien jaar wel organisaties/bedrijven die op zoek waren naar financiering 

geadviseerd te hebben in hun zoektocht naar een geschikt alternatief financieringsplatform, 
opstellen van hun documentatie en het adviseren bij negotiaties met het platform, maar 
werd nooit betaald door die platformen,

 ¨ in de periode voorafgaand aan de laatste vijf jaar expliciet te hebben gewerkt tegen betaling 
als werknemer of consultant of bestuurder voor partijen genoemd in het boek zoals Crelan 
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Bank, Bacob Bank (actueel deel van Belfius Bank), DVV- verzekeringen (actueel deel van 
Belfius- groep), NewB Bank, Ethibel vzw- Vigeo groep,

 ¨ in de periode voorafgaand aan de laatste vijf jaar contracten te hebben genegociëerd voor 
of kredieten te hebben beslist voor rekening van zijn werkgever en/of opdrachtgever aan 
sommig in dit boek genoemde ondernemingen,

 ¨ in de periode voorafgaand aan de laatste vijf jaar contracten te hebben genegociëerd voor 
zijn werkgever en/of opdrachtgever met verschillende financiële groepen genoemd in deze 
publicatie,

 ¨ in de periode voorafgaand aan de laatste vijf jaar jarenlang onbezoldigd vrijwilliger en onbe-
zoldigd voorzitter van verschillende werkgroepen te zijn geweest onder de auspiciën van de 
in het boek vermelde KBS of Koning Boudewijnstichting (onder andere rond Monumen-
tenzorg en Duurzaamheid),

 ¨ geïnvesteerd te hebben via een of meerdere alternatieve financieringsplatformen genoemd 
in dit boek,

 ¨ donateur te zijn (geweest) voor sommige in dit boek genoemde vzw’s, 
 ¨ geïnvesteerd te hebben als coöperant in meerdere in dit boek genoemde ondernemingen, 

waaronder ARCO en NewB.
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