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Creacfrte mewouw(I¡

Hierbij vezoek lk om inzage in alle documenten die.betrekking hebben op Quality lnræstnents B.V. (AD bü
de Autoriteit Financiöþ Markten (AFM). De bestuurlijke aangelegenheid ¡'s fret Oeie¡¿ lan het
bestuursorgeen, de AFM, ten aanzþn van Ql daaronder begreæn de voorbereiding en de uitvoedng eruan
dat hieronder nader wordt gespecificeerd.

ln december 2008 heefr Qt naar eþen z€ggen e€n wrgunning roor beleggingsondemoning blj de AFM
aarEewaagd (zie bijlage l). ln_de jaren daama schermde Ql ñaar belegg-ers ãn media veelñH'ig met àe
lopende rorgunningaanwa_a_g_. 

-Ditom zijn producten extna gelooñmardÉire¡o te verschaffen. ln de
vergunningaanwaag eind 2009 bij de Noonse toezkfrthouder Finanst¡lsyræt claimde el zetfs al een
vergunnlng bfnnen te hebben (zie bijlage 2, productie 29, pag. Tt12l.
9fry.zou$ kopieön krijgen van alle documenten die betrekking trábuen op de vergunningaanvraag van
Ql bij de AFM. lk doel hiô-rbij onder andere op de vergunningaañvraag zell'alþ conäponðent¡e oie-hieróp
þetrekking heeft, de notulen van alle beçrekingen over de rorgunnin-gaanvraag van Ci¡ en andermateriãål
in het kader van dit ondenüerp.

Op 2.!E 2010 publiceerde Çl voor zijn beleggers og zijn urcbsite een door de AFM afgedurongen
rectificatie. Daarln staat ondermeer 'Ats gevotg van ean ondszoek van de Autoriten-f¡nanciëte Markten
(AFM) is er een aanQl u_oy ll releu.ante punten naar voren gekomen. Hat betefr de poa1ie van de
Amerìkaanse Truú die feiteliik anders is, dan staat vermetd ln het prospecf¿s en de'parttcipatb
overaenkotnû en infqmatie over de heruerzekeraar dte in gerceitde documenten nietwerd verstekt.'
9tag. zou ik kopleën krÜg9n rlan glle documenten dþ inzicfrt geven in de aanleiding roor dit ondezoek.
Venolgens zou ik ook kopieðn krijgen van alle documenten die uit dit onderzoek {ã roorþekomen. lk doel
hpQtj onder moer op de bezoekwrslagen,. notulen van besprekingen in het kader van dit õnderzoek,
eindverslag van het ondezoek, de aanwijzingen díe Ql van AFM heefr ge¡¡egen en andsr mater'natin het
kader van dit onderwerp.

to9rz9ryr nodþ beroepik mij hieôij op de WOB. Wilt u deze zaak,geaen hetactr¡aliteitsbetang, versneld
behandelen. lk berceq.p,l !¡qtbt! op 8:52 AWB. lk hoop spoedig ran u te horen. Mochten er nog-r,ragen
ãJn, dan ben ik natuurlijk telEfonisch bereikbaar voor wrdere toe¡¡cnt¡ng.

Met vriendelijke groet,
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