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 Geachte heer Italianer, 

 

Bij besluit van 8 juli 2011 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) aan uw cliënt, MF Global UK Limited 

(MF Global), twee bestuurlijke boetes opgelegd wegens het tweemaal overtreden van artikel 5:58, eerste lid, 

aanhef en onderdeel d, van de Wet op het financieel toezicht (Wft) (het Besluit). Tegen dit boetebesluit heeft u 

namens MF Global bezwaar aangetekend.  

 

De AFM heeft besloten het Besluit in stand te laten. In deze brief legt de AFM uit hoe zij tot dit oordeel is 

gekomen. 

 

Deze beslissing op bezwaar is als volgt opgebouwd. In paragraaf 1 beschrijft de AFM de procedure van 

onderhavig bezwaar. Paragraaf 2 bevat de relevante feiten en omstandigheden. In paragraaf 3 beschrijft de AFM 

kort de gronden van bezwaar en in paragraaf 4 geeft zij een beoordeling van de bezwaargronden. In paragraaf 5 

staat het besluit. Tot slot bevat paragraaf 6 de rechtsgangverwijzing.  

 

 

1. Procedure 

 

1.1 Bij besluit van 8 juli 2011 (kenmerk: -----------------------) heeft de AFM aan MF Global twee bestuurlijke 

boetes opgelegd van elk € 192.000. Dit besluit is gebaseerd op het feit dat MF Global via haar 

medewerkers, onder wie -----------------------------------------, op 15 juli 2008 en op 15 september 2008 

informatie over Ageas N.V. (voorheen Fortis N.V., hierna Fortis) heeft verspreid waarvan een onjuist of 

misleidend signaal uitging of te duchten was, terwijl ---------------- wist of redelijkerwijs moest vermoeden 

dat die informatie onjuist of misleidend was. De gedragingen van haar medewerkers zijn aan MF Global 

toe te rekenen. 
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1.2 Bij e-mail
1
 van 15 juli 2011 heeft u namens MF Global pro forma bezwaar aangetekend tegen het Besluit. 

 

1.3 Op 15 juli 2011 heeft u namens MF Global de voorlopige voorzieningenrechter van de rechtbank 

Rotterdam verzocht een voorlopige voorziening te treffen, inhoudende een schorsing van de publicatie 

van het Besluit. 

 

1.4 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------- 

 

1.5 Bij brief van 18 juli 2011 (kenmerk: -----------------) heeft de AFM de ontvangst bevestigd van het door u 

namens MF Global ingediende pro forma bezwaarschrift. Tevens heeft de AFM u een termijn gegeven 

van twee weken na verzending van de uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam 

om de gronden van bezwaar aan te vullen. 

 

1.6 In zijn uitspraak van 23 september 2011 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam de 

verzoeken om voorlopige voorziening van MF Global ---------------- afgewezen (de Voorlopige 

voorzieningenuitspraak).
2
 

 

1.7 Op 5 oktober 2011 heeft ---------------- telefonisch contact opgenomen met de AFM en haar verzocht 

uitstel te verlenen voor het aanvullen van de gronden van bezwaar. De AFM heeft aangegeven het 

verzochte uitstel te verlenen en dit per brief te bevestigen. 

 

1.8 Bij brief van 5 oktober 2011 (kenmerk: ----------------------) heeft de AFM bevestigd uitstel te hebben 

verleend voor het aanvullen van de gronden van bezwaar tot twee weken na dagtekening van de brief. Op 

grond van artikel 7:10, tweede lid, Algemene wet bestuursrecht (Awb) heeft de AFM de beslissing op het 

bezwaar opgeschort tot de dag waarop zij de gronden van bezwaar heeft ontvangen. 

 

1.9 Op 19 oktober 2011 heeft ----------------- telefonisch contact opgenomen met de AFM en haar verzocht 

uitstel te verlenen voor het aanvullen van de gronden van bezwaar tot en met 21 oktober 2011. De AFM 

heeft aangegeven het verzochte uitstel te verlenen en dit per e-mail te bevestigen. 

 

1.10 Op 19 oktober 2011 heeft ----------------- het verleende uitstel per e-mail bevestigd. 

 

1.11 Op 19 oktober 2011 heeft tevens de AFM per e-mail het verleende uitstel bevestigd voor het aanvullen 

van de gronden van bezwaar tot en met 21 oktober 2011. 

 

1.12 Bij e-mail
3
 van 21 oktober 2011 heeft u namens MF Global de gronden van bezwaar aangevuld. 

                                                        
1
 Op 18 juli 2011 heeft de AFM deze e-mail tevens per brief ontvangen. 

2
 Rb. Rotterdam  (vzr.) 23 september 2011, LJN BT2712. 

3
 Op 21 oktober 2011 heeft de AFM deze e-mail tevens per fax ontvangen. 
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1.13 Bij brief van 25 oktober 2011 (kenmerk: --------------------) heeft de AFM de ontvangst bevestigd van het 

door u namens MF Global ingediende aanvullend bezwaarschrift. 

 

1.14 Op 24 oktober 2011 heeft u telefonisch contact opgenomen met de AFM en aangegeven dat MF Global 

afziet van haar recht om gehoord te worden. 

 

1.15 Bij e-mail van 31 oktober 2011 heeft de AFM bevestigd dat MF Global in onderhavige bezwaarprocedure 

afziet van haar recht om gehoord te worden, als bedoeld in artikel 7:2 en 7:3 Awb. 

 

1.16 Bij brief van 29 november 2011 (kenmerk: ----------------------) heeft de AFM de termijn voor de 

beslissing op het bezwaar verdaagd met zes weken.
4
 

  

 

2. Feiten en omstandigheden 

 

2.1 Deze beslissing op bezwaar is gebaseerd op de feiten zoals deze zijn opgenomen in het onderzoeksrapport 

van 14 januari 2011 met kenmerk ------------------------, dat met het boetevoornemen is verzonden. De 

feiten die daarin zijn genoemd, moeten hier, voor zover zij niet reeds zijn herhaald, als herhaald en 

ingelast worden beschouwd. 

 

2.2 Op 15 juli 2008 heeft ------------- vanuit het -------------------------- MF Global het onderstaande bericht 

verspreid via Bloomberg (bericht 1). 

 

“Fortis, EUR9.00 1 for 2 rights issue at EUR4 quite certain‟.  

„FORA NA,Mcap €23bn. 1 for 2 rights issue quite certain. Not even excluding a 1 for 1. Currently 2.3 

billion shares outstanding. Fortis is in need to strengthen it‟s balance sheet by €6-8 billion. CEO Votron 

made a deadly mistake 3 weeks only raising €1,5bn in new equity by issuing 150 new shares. He should 

have raised all the money Fortis needed by then. 

Now Fortis is a sitting duck. Forced seller of assets whilst sales of CSO‟s is currently impossible. Human 

assets are walking out of the door, whilst Fortis is forced to pay up to 5.6 percent for Dutch saving 

deposits. Brand name is deteriorating by the day. 

New interim CEO Herman Verwilst has a long history of academic achievement, but practical experience 

is thinner on the ground. More and more it looks like that both the Belgium and Dutch associations is 

calling for the removal of the total management/supervisory board. I am not so sure that is such a good 

idea during these stressful times. 

The worst thing a bank can be confronted with is risk of insolvency. On Dutch TV idea is already openly 

been discussed. Drastic action is needed. Shareholders will have to take the brunt of Fortis committing 

three deadly sins: Overpaying for a bad bank, misjudging the depth of the credit crunch, and not raising 

enough capital two months ago. Timing emergency rights issue: If smart Fortis will do it in September. 

Pricing will be €4 in a 1 for 2 exercise. Pricing will be at a 50 percent discount plus as otherwise 

investment banks will be reluctant to do the underwriting. Lastly if Fortis does not take drastic action 

                                                        
4
 Deze verdaging heeft plaatsgevonden op grond van artikel 7:10, derde lid, Awb. 
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shortly, I am not even excluding the idea, that ultimately Fortis will have to double it‟s  number of shares 

outstanding. In that scenario, Fortis shares will go to €4 levels implying still a downside of two-third. 

Good short candidate as I can not imagine in a scenario where financials bounce that Fortis wilt be an 

outperformer. Willem” 

 

Aan het bericht is de volgende disclaimer toegevoegd: 

 

“This message is issued by and on behalf of MF Global Securities Limited, which is authorised and 

regulated by the Financial Services Authority. This message is for informational purposes only and 

should not be deemed to constitute an offer or invitation to buy or sell any security or other instrument. 

No representation or warranty is made as to the accuracy or completeness of this information and 

opinions expressed may be subject to change without notice. This message is not intended for issue to 

Retail Investors. MF Global Securities Limited does not accept any liability arising out of the use of this 

message.” 

 

2.3 Op 15 juli 2008 wordt bericht 1 door medewerkers van MF Global, ----------------------------------------------

------------------------------, verder verspreid naar onder andere medewerkers van MF Global, medewerkers 

van MF Global Securities Limited, institutionele beleggers en professionele marktpartijen.  

 

2.4 Op 15 september 2008 heeft ----------------- vanuit ----------------------------- MF Global het onderstaande 

bericht verspreid via Bloomberg (bericht 2).  

 

“Fortis is toast. You only have to re-read Moody‟s downgrade from September 1st (attached). Same as 

Mr Fuld of Lehman, Fortis management has been living in a state of denial in the past 6M totally mis-

judging the gravity of the credit crunch. Especially vulnerable is Fortis €41.7bn structured credit 

portfolio. 

Selling crown jewels such as Fortis prime brokerage or trust activities will not be enough. In a realistic 

scenario Fortis is not in need of €8bn in capital (to be raised via new equity and or asset sales). Twice 

that figure is more likely. Which is almost the equivalent of current market capitalization (€19). 

Prediction: Despite of lock-up, Fortis will be forced short term to raise money via a rights issue. Exercise 

price? Answer €4/sh.”  

 

Aan het bericht is de volgende disclaimer toegevoegd: 

 

“This message is issued by and on behalf of MF Global Securities Limited, which is authorised and 

regulated by the Financial Services Authority. This message is for informational purposes only and 

should not be deemed to constitute an offer or invitation to buy or sell any security or other instrument. 

No representation or warranty is made as to the accuracy or completeness of this information and 

opinions expressed may be subject to change without notice. This message is not intended for issue to 

Retail Investors. MF Global Securities Limited does not accept any liability arising out of the use of this 

message.” 
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2.5 Op 15 september 2008 wordt bericht 2 door medewerkers van MF Global, --------------------------------------

----------------------------------- verder verspreid naar onder andere medewerkers van MF Global, 

medewerkers van MF Global Securities Limited, institutionele beleggers en professionele marktpartijen. 

 

2.6 Zowel op 15 juli 2008 als op 15 september 2008 was van kracht de ten behoeve van MF Global en MF 

Global Securities Limited opgestelde “MF Global Research practice manual”. Hierin wordt het volgende 

aangegeven met betrekking tot het door medewerkers verspreiden van notes via Bloomberg.  

 

----------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--------------- 

------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------ 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------- 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------------------- 

 

 

3. Bezwaargronden 

 

Kort en samengevat weergegeven bevat het bezwaarschrift de volgende bezwaargronden. 

 

A. MF Global is niet verantwoordelijk voor verspreiding van de berichten 

B. Geen onjuist signaal 

C. Geen misleidend signaal: 

I  de formulering van de berichten; 

II de aard van sales commentary; 

III  de berichten bevatten voorspellingen; 

IV  openbaarmaking koersgevoelige informatie. 

D. MF Global is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de mediaberichten 

E. Koers heeft geen relatie met de berichten 

F. Geruchtvorming niet het gevolg van de berichten 

G. De AFM is tekortgeschoten in haar onderzoek en bewijsvoering 

H. Artikel 1:97 en 1:98 Wft zijn onverbindend 

I. Publicatie op grond van artikel 1:97 Wft is onrechtmatig 
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J. Geen publicatie op grond van artikel 1:98 Wft 

 

 

4. Beoordeling bezwaargronden 

 

4.1 Artikel 5:58, eerste lid, aanhef en onderdeel d, Wft bevat het verbod op informatiemanipulatie, een vorm 

van marktmanipulatie. Voornoemd artikel luidt als volgt: 

 

“1. Het is verboden om in of vanuit een in artikel 5:56, eerste lid, onderdeel a, b of d, bedoelde staat 

telkens voor zover het financiële instrumenten betreft als bedoeld in het desbetreffende onderdeel: 

(…) 

d. informatie te verspreiden waarvan een onjuist of misleidend signaal uitgaat of te duchten is met 

betrekking tot het aanbod van, de vraag naar of de koers van financiële instrumenten, terwijl de 

verspreider van die informatie weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat die informatie onjuist of 

misleidend is. 

(…)” 

 

4.2 Hieruit volgt dat er sprake is van informatiemanipulatie indien is voldaan aan de volgende vier vereisten: 

 

i. het verspreiden van informatie; 

ii. waarvan een onjuist of misleidend signaal uitgaat of te duchten was; 

iii. met betrekking tot het aanbod van, de vraag naar of de koers van financiële instrumenten; en 

iv. de verspreider van de informatie weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat die informatie onjuist of 

misleidend is. 

 

4.3 Naar het oordeel van de AFM heeft MF Global, met zowel het verspreiden van bericht 1 als bericht 2 -----

-------------, het verbod op informatiemanipulatie overtreden. De AFM licht dit hieronder toe, mede aan de 

hand van de argumenten van MF Global. 

 

A. MF Global is niet verantwoordelijk voor verspreiding van de berichten 

 

4.4 MF Global voert onder bezwaargrond A aan dat zowel zij als -------------- er niet op bedacht hoefden te 

zijn dat de berichten bij de media terecht zouden komen en door hen zouden worden geciteerd. Uit de 

wetsgeschiedenis volgt dat er, voor wat betreft het door verspreiding te duchten onjuiste of misleidende 

signaal, sprake moet zijn van “de ernstige mogelijkheid” dan wel “de sterke mogelijkheid” dat dergelijke 

verspreiding plaats zal vinden. Van een ernstige of sterke mogelijkheid was geen sprake. Allereerst zijn er 

nooit eerder berichten door cliënten aan de pers doorgespeeld. Uit het boetedossier blijkt ook niet dat de 

berichten door werknemers van MF Global aan journalisten zijn doorgespeeld. De verbaasde en bezorgde 

reacties van MF Global werknemers vormen juist een contra-indicatie voor het doorspelen van de 

berichten. Bovendien maakte de status van ---------------- als sales trader publicatie van de berichten 

onwaarschijnlijk. Ten aanzien van bericht 1 hoefde MF Global er aldus in ieder geval niet op bedacht te 

zijn dat de berichten door de media zouden worden aangehaald. 
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4.5 Ten aanzien van bericht 2 geldt dat beleggers wisten dat bericht 1 reeds door Fortis door middel van een 

persbericht was tegengesproken. Het was dan ook niet waarschijnlijk dat beleggers voor de tweede keer 

enig geloof aan de mening van ----------------- zouden hechten. Te meer nu op 15 september 2008 het 

faillissement van Lehman Brothers was aangevraagd en er een grote vloed aan mediaberichten over 

financiële instellingen overal ter wereld ontstond.  

 

4.6 In 2006 heeft de AFM de volgende beleidsregel opgesteld “Beleidsregel met betrekking tot de positie van 

onderzoek, onderzoeksrapporten, publicaties en adviezen”.
5
 Deze beleidsregel staat toe het met cliënten 

delen van de eigen meningen ten aanzien van aandelen, zelfs als deze voorwetenschap opleveren, en 

verbindt daaraan geen enkele beperking met betrekking tot een mogelijke gevoelige financieel-

economische context. Aldus meet de AFM met twee maten nu juist voor voorwetenschap strengere regels 

zouden moeten gelden dan voor sales commentary. 

 

Reactie AFM bezwaargrond A 

 

4.7 In de onder A weergegeven bezwaargrond, voert MF Global aan dat niet is voldaan aan het eerste vereiste 

van informatiemanipulatie, “het verspreiden van informatie”. De AFM heeft vastgesteld dat ----------------

----- de berichten heeft verstuurd naar collega‟s binnen de verschillende entiteiten van MF Global, aan 

diverse institutionele beleggers en aan professionele marktpartijen. Vervolgens zijn de berichten via de 

andere medewerkers van MF Global, waaronder -----------------------------------------------------------, verder 

verspreid naar verschillende personen binnen en buiten MF Global. De media hebben vervolgens diverse 

artikelen gewijd aan de berichten. Zie hiertoe bijvoorbeeld het artikel in De Tijd van 16 juli 2008,
6
 het 

artikel in De Volkskrant van 23 juli 2008
7
 en het artikel in De Telegraaf van 17 september 2008.

8
  

 

4.8 De AFM onderkent dan ook dat de medewerkers van MF Global de berichten alleen hebben verstuurd 

binnen MF Global en aan professionele marktpartijen en niet aan journalisten. Voor de beantwoording 

van de vraag of er van de berichten een onjuist of misleidend signaal uitging of te duchten was, is echter 

niet bepalend voor wie het bericht bestemd was. Bepalend is wie uiteindelijk van het bericht kennis 

hebben kunnen nemen. De AFM stelt hierbij voorop dat gelet op de gevoelige financieel-economische 

context en de focus op Fortis, het in de rede lag dat de berichten verder zouden worden verspreid en door 

de media zouden worden opgepikt en verspreid. Anders gesteld bestond er aldus een ernstige dan wel 

sterke mogelijkheid dat de berichten verder zouden worden verspreid. Dit geldt voor beide berichten, 

maar te meer voor het tweede bericht, nu bericht 1 al op een dergelijke wijze verder was verspreid. 

Anders dan MF Global stelt, was het juist voor bericht 2 te verwachten dat het verder opgepikt zou 

worden. De stelling van MF Global dat zij ook bij het tweede bericht niet bedacht hoefde te zijn op 

verdere verspreiding, getuigt van grote onachtzaamheid bij MF Global. Een ruime verspreiding lijkt 

overigens ook het doel van de medewerkers van MF Global geweest te zijn, gelet op de mate waarin zij de 

berichten onder collega‟s hebben verspreid. -------------- heeft bericht 1 gestuurd aan 32 personen 

                                                        
5
 Stcrt. 248, 2006 

6
 „Speculatie nekt Fortis-koers; Analisten sluiten nieuwe kapitaalverhoging bank-verzekeraar niet uit‟, De Tijd 16 juli 2008. 

7
 „Geruchten tegen Fortis in bankcircuit verspreid‟, De Volkskrant 23 juli 2008. 

8
 „Paniek door wankelen verzekeraar; Email-gerucht: „Fortis is toast‟‟, De Telegraaf 17 september 2008. 
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werkzaam binnen MF Global en aan 76 e-mailadressen van personen werkzaam bij verschillende 

marktpartijen. Bericht 1 is voorts door ------------------------------ gestuurd naar 89 e-mailadressen van 

diverse marktpartijen en ----------------------------- heeft bericht 1 naar 56 e-mailadressen gestuurd. Voor 

bericht 2 geldt dat deze door -------------------- is verstuurd aan 29 personen werkzaam binnen MF Global 

en aan 74 e-mailadressen van personen werkzaam bij verschillende marktpartijen. --------------------- heeft 

bericht 2 aan twintig e-mailadressen van verschillende marktpartijen verzonden. De AFM merkt hierbij op 

dat met een dergelijke ruime verspreiding wordt geaccepteerd dat de berichten verder verspreid kunnen en 

zullen worden. 

 

4.9 Naar het oordeel van de AFM kan MF Global voorts geen geslaagd beroep doen op de “Beleidsregel met 

betrekking tot de positie van onderzoek, onderzoeksrapporten, publicaties en adviezen”. Uit deze 

beleidsregel volgt dat er in de regel in het geval van analistenrapporten geen sprake is van 

voorwetenschap, indien uitsluitend gebruik gemaakt wordt van openbare informatie. Hetzelfde geldt niet 

noodzakelijkerwijs voor de conclusies of aanbevelingen die het rapport aan de analyses verbindt. Indien 

aan de conclusies of aanbevelingen gelet op hun aard en strekking een zelfstandige betekenis moet 

worden toegekend, kan namelijk niet uitgesloten worden dat de rechter in omstandigheden zou kunnen 

concluderen dat er sprake is van voorwetenschap. Anders dan MF Global betoogt, staat het de instelling 

alleen vrij om haar bevindingen te verspreiden, in het geval dat er géén sprake is van voorwetenschap. Het 

staat een instelling dus niet vrij voorwetenschap mede te delen aan cliënten. De AFM ziet ook niet 

waarom aan het verspreiden van bijvoorbeeld onderzoeksrapporten beperkingen in het kader van een 

gevoelige financieel-economische context gesteld moet worden. Ten overvloede merkt de AFM hierover 

op dat zij een gevoelige financieel-economische context niet ziet als een beperking om een mening te 

geven, maar als een relevante omstandigheid bij het bepalen van de impact van de door de AFM 

geconstateerde overtredingen.  

 

4.10 De AFM blijft dan ook bij haar stelling dat het misleidende signaal dat uitging of te duchten was van de 

berichten, werd versterkt door de gevoelige financieel-economische context ten tijde van de berichten en 

het feit dat Fortis op 26 juni 2008 een voor de markt onverwachte emissie had aangekondigd.
9
 Deze 

aankondiging was zeer negatief ontvangen en had voornamelijk vanwege de verwatering die de emissie 

tot gevolg had, veel stof doen opwaaien. Bericht 1, met daarin specifieke details van wederom een 

noodclaimemissie kan door de gemiddelde belegger als aannemelijk worden beschouwd in de context van 

de eerdere onverwachte aankondigingen van Fortis. Het lag dan ook in de lijn der verwachtingen dat de 

markt sterk zou reageren op de berichten. Ter onderbouwing hiervan verwijst de AFM naar een 

Bloomberg chat tussen ------------------- van MF Global en ----------------------- van ------------------  op 16 

juli 2008 vanaf 11:41 uur. In de conversatie geeft --------------------- aan: “wat een call van ons gisteren in 

fortis, de eerste, moet je toegeven”. --------------------- geeft hierop aan: “ja heel mooi, ik denk niet dat 

jullie gelijk hebben, maar dat doet er niet toe want de timing is briljant en met een beetje geluk wordt het 

een selffulfilling prophecy of zoiets”. Voor wat betreft bericht 2 geldt dat ten opzichte van de 

verschijningsdatum van bericht 1, de financieel-economische context verder was verslechterd. Op 15 

september 2008, voorafgaand aan de verzending van bericht 2, doet Lehman Brothers een beroep op 

chapter 11 van de Amerikaanse faillissementswetgeving. De AFM acht het aannemelijk dat de financiële 

                                                        
9
 Zie in dezelfde zin de Voorlopige voorzieningenuitspraak, r.o. 2.6.6. 
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markten extra gevoelig waren voor het bericht dat ------------------ vervolgens heeft verspreid. Voorts werd 

de betrouwbaarheid dan wel de aannemelijkheid van de berichten versterkt door het feit dat deze 

afkomstig waren van MF Global; een grote, professionele en wereldwijd opererende financiële instelling. 

Naar het oordeel van de AFM ging van de naam MF Global – in ieder geval voorafgaand aan de 

kredietcrisis – een zeker vertrouwen uit. 

 

4.11 Het verbod van informatiemanipulatie richt zich tot eenieder, dus tot zowel natuurlijke personen als 

rechtspersonen. Nu ------------------ beide berichten heeft opgesteld en verzonden, moet hij worden 

aangemerkt als overtreder van deze verbodsbepaling. De AFM persisteert in haar standpunt dat de 

verspreiding van de berichten door ---------------- en de andere medewerkers van MF Global, aan MF 

Global toegerekend kan worden.
 10

 ------------------ heeft namelijk beide berichten opgesteld en verzonden 

in zijn hoedanigheid van medewerker van MF Global, de berichten bevatten de disclaimer van MF Global 

en zijn verder verspreid door medewerkers van MF Global. Daar komt bij dat MF Global niet heeft 

voorkomen dat haar medewerkers de berichten in haar naam hebben verspreid. Hierbij is relevant dat 

binnen MF Global destijds voor het verspreiden van sales commentary geen voorafgaande goedkeuring 

behoefde te worden verkregen. Tevens zag MF Global niet toe op de naleving van de interne regelgeving 

die van toepassing was op sales medewerkers. Op grond van de „MF Global Research practice manual‟ 

werden immers eisen gesteld aan de inhoud van berichten van sales medewerkers. Deze eisen hadden 

betrekking op het maken van onderscheid tussen feiten en opinies, het geven van een volledig beeld en het 

slechts mogen opnemen van informatie afkomstig van eerder goedgekeurde documentatie. Tot slot 

stonden de gedragingen van haar medewerkers ook MF Global ten dienste, omdat deze gericht waren op 

het binnenhalen van handelsorders door MF Global. De AFM rekent het MF Global zwaar aan dat zij de 

gedragingen van haar medewerkers niet heeft voorkomen en niet heeft ingegrepen nadat de verspreiding 

van beide berichten had plaatsgevonden. 

 

4.12 Gelet op voorgaande leidt heroverweging van deze bezwaargrond niet tot een ander oordeel.  

 

B. Geen onjuist signaal 

 

4.13 MF Global voert onder bezwaargrond B aan dat van de berichten geen onjuist signaal uitging of te 

duchten was. De AFM meent dat er ten tijde van het verspreiden van de berichten geen sprake was van 

een claimemissie. De AFM onderschat hiermee echter de situatie bij Fortis in juli en september 2008. 

Zoals ook uit het verslag van het onderzoek naar Fortis N.V., bevolen door de Ondernemingskamer van 

het gerechtshof Amsterdam (het Onderzoeksrapport Fortis)
11

 volgt, waren er met ---------------- vele 

anderen in deze periode van mening dat er “iets” moest gebeuren. ---------------- vormde zich hier een 

mening over en heeft deze uitgedragen in zijn hoedanigheid als medewerker van MF Global, waarbij MF 

Global uitdrukkelijk een beroep doet op artikel 10 EVRM. Dat de mening van ---------------- niet overeen 

kwam met de besluitvorming binnen Fortis doet niet ter zake. Daar komt bij dat er in 2008 een algemene 

                                                        
10

 Zie in dezelfde zin de Voorlopige voorzieningenuitspraak, r.o. 2.8.1. 
11

 F.J.G.M. Cremers, C.E. Drion & C.J.M. Scholtes, Verslag van het onderzoek naar Fortis N.V., bevolen door het Gerechtshof Amsterdam bij 

beschikking van 24 november 2008 (200.015.810/01 OK), neergelegd ter griffie van het Gerechtshof te Amsterdam op 15 juni 2010. 
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marktperceptie bestond dat de feiten zoals door Fortis gepresenteerd niet correct waren. Gelet op de 

boetes die de AFM heeft opgelegd is dit achteraf ook gebleken.  

 

Reactie AFM bezwaargrond B 

 

4.14 MF Global voert aan dat niet is voldaan aan het tweede vereiste voor de kwalificatie van 

informatiemanipulatie, te weten “informatie waarvan een onjuist of misleidend signaal uitgaat of te 

duchten is” (zie overweging 4.2). Onder bezwaargrond B betoogt MF Global allereerst dat van de 

berichten geen onjuist signaal uitging of te duchten was. De AFM volgt deze stelling niet en licht dit 

hieronder toe aan de hand van de argumenten van MF Global. 

 

4.15 Naar het oordeel van de AFM ging vanuit beide berichten een onjuist signaal uit of was een onjuist 

signaal te duchten. Voor wat betreft bericht 1 geldt het volgende. De AFM heeft vastgesteld dat de Raad 

van Bestuur van Fortis op vrijdag 11 juli 2008 heeft vergaderd en tot de conclusie is gekomen dat zij op 

dat moment geen additionele kapitaalverhogingen voor ogen had. Dit blijkt uit de interne notulen waarin 

staat: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------- Op basis van de analyse van de interne notulen van Fortis ziet de AFM dan ook geen 

aanwijzingen dat er binnen Fortis, na de aankondiging van maatregelen ter versterking van haar 

kapitaalpositie op 26 juni 2008, sprake was van een additionele kapitaalverhoging door middel van een 

additionele emissie van aandelen. Daar komt bij dat na de op 26 juni 2008 gelanceerde emissie een lock-

up was vastgesteld voor een periode van zes maanden. Deze lock-up kon slechts met toestemming van de 

begeleidende banken worden opengebroken, te weten --------------------------------------------------------------

----------------. Het is op geen enkele wijze gebleken dat voornoemde banken zijn benaderd voor het 

opheffen van de lock-up. Tevens was het de Raad van Bestuur van Fortis slechts beperkt mogelijk om 

nieuwe aandelen uit te geven zonder toestemming van de Algemene vergadering van Aandeelhouders 

(AvA). Van enige voorbereiding van een AvA was voorts geen sprake. 

 

4.16 Ook Fortis zelf ontkent dat er ten tijde van bericht 1 en bericht 2 een nieuwe kapitaalverhoging was 

gepland. Dit volgt uit de brief van 10 juni 2010 die de AFM van Fortis heeft ontvangen: ---------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------- 

 

4.17 Ter motivering van haar stelling, verwijst MF Global naar het Onderzoeksrapport Fortis en het feit dat in 

de markt de perceptie bestond dat de feiten zoals deze door Fortis waren gepresenteerd, niet correct waren 

en dat velen van mening waren dat er “iets” moest gebeuren. Uit het Onderzoeksrapport Fortis blijkt dat 

in juli en augustus 2008 werd getwijfeld of de door Fortis genomen maatregelen voldoende waren.
12

 

Verder noemt het Onderzoeksrapport Fortis dat ------------------------- Fortis al vóór 26 juni 2008 

                                                        
12

 Onderzoeksrapport Fortis, p. 195. 
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adviseerden om een aandelenemissie van € 3 tot € 3,5 miljard te plaatsen.
13

 Dit staat ver af van de te 

verwachten emissies, zoals in de berichten genoemd. Bericht 1 noemt immers een verwachte emissie van 

€ 6 tot € 8 miljard; bericht 2 noemt een bedrag van € 19 miljard. Het rapport biedt aldus geen basis voor 

de stelling dat wat --------------------- in de berichten heeft opgenomen, achteraf juist was.  

 

4.18 Verder blijkt uit het Onderzoeksrapport Fortis geenszins dat de markt verwachtte dat de maatregelen die 

MF Global in bericht 1 en bericht 2 noemde, noodzakelijk waren. De berichten van analisten uit die tijd 

laten steeds een genuanceerd beeld zien. Het Onderzoeksrapport Fortis legt wel de nadruk op het feit dat 

Fortis in de periode waarin MF Global zijn berichten verspreidde, onvoldoende actie heeft ondernomen 

om het vertrouwen in de markt te herstellen, maar hieruit volgt niet dat de inhoud van de berichten juist 

was.
14

 Aldus was de markt niet bekend met de financiële positie waarin Fortis zich bevond en zeker niet 

met de gedetailleerde informatie die MF Global in de berichten geeft. Het Onderzoeksrapport Fortis geeft 

hierover geen ander beeld.  

 

4.19 Bovendien geldt voor bericht 2 dat een emissie niet mogelijk was, omdat bij de emissie van 26 juni 2008 

een lock-up van zes maanden was afgesproken. In het gesprek met de AFM van 29 april 2010 voegt -------

---------  hier aan toe “dat was ook de grap”. Daarnaast heeft --------------- in het betreffende gesprek met 

de AFM aangegeven dat de bedragen uit bericht 2 vrijwel willekeurig zijn gekozen. De inschatting over 

de kapitaalbehoefte bij Fortis heeft ------------------ gebaseerd op een taxatie van de omvang van de 

Troubled Assets Relief Program (TARP) in de Verenigde Staten, te weten $ 770 miljard. Voor het 

opstellen van bericht 2 heeft --------------- vervolgens 1% van $ 770 miljard “gepakt”. Hiermee kwam ----

----------------- voor Fortis uit op een additionele kapitaalbehoefte van $ 8 miljard. Hieruit volgt dat de 

onderbouwing van -------------------- niet was gebaseerd op actuele en daadwerkelijke gegevens bij Fortis. 

 

4.20 Tot slot doet MF Global een uitdrukkelijk beroep op artikel 10 EVRM, het recht op vrijheid van 

meningsuiting. Iedereen beschikt vanzelfsprekend over dit recht. Echter, zoals de AFM ook in haar 

beoordeling van bezwaargrond C aangeeft, zijn beide berichten dusdanig geformuleerd dat de mening van 

---------------- wordt gepresenteerd als een feit. Hierdoor gaat een onjuist of misleidend signaal uit of is 

een misleidend of onjuist signaal te duchten van de berichten, hetgeen een overtreding van artikel 5:58, 

eerste lid, aanhef en onderdeel d, Wft oplevert. Artikel 10 EVRM staat hier volledig los van. 

 

4.21 Gelet op voorgaande gaat zowel van bericht 1 als bericht 2 een onjuist signaal uit of is een onjuist signaal 

te duchten. Heroverweging van deze bezwaargrond leidt dan ook niet tot een ander oordeel. 

 

C. Geen misleidend signaal 

 

4.22 Onder bezwaargrond C voert MF Global vervolgens aan dat vanuit beide berichten, naast geen onjuist 

signaal, tevens geen misleidend signaal uitging of te duchten was, omdat de berichten slechts de mening 

van --------------------  bevatten. Illustratief in dit verband zijn de kritische reacties in de media en op 

internet over de door de AFM opgelegde boetes. De algemene teneur van deze reacties is onbegrip. --------

                                                        
13

 Onderzoeksrapport Fortis, p. 84-85. 
14

 Onderzoeksrapport Fortis, p. 98-99. 
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------- wordt eerder gezien als iemand die het beleggend publiek gewaarschuwd heeft, dan als iemand die 

de koers heeft gemanipuleerd. Ter onderbouwing van deze stelling voert MF Global onderstaande vier 

argumenten aan.  

 

I De formulering van de berichten 

 

4.23 MF Global benadrukt dat beide berichten in hun totaliteit moeten worden bezien. In dat geval volgt uit de 

formuleringen van de berichten dat ---------------  enkel zijn mening geeft. Voor wat betreft bericht 1 blijkt 

uit het volgende dat er enkel sprake is van een mening. Allereerst volgt uit de titel dat geen enkele 

professionele belegger de indruk zou krijgen dat een nieuwe emissie vaststond. Anders had er wel gestaan 

“Fortis announces rights issue” en had Fortis de claimemissie reeds door middel van een persbericht 

aangekondigd. Omdat de essentie van de berichten in de titel staat, kan geen enkele lezer de verkeerde 

indruk hebben gekregen. Tevens maakt een combinatie van de titel en de zin “Not even excluding a 1 for 

1” duidelijk dat het om een mening gaat. -----------------  geeft immers een mogelijkheid (1 for 2), maar 

zegt daarbij dat het iets heel anders zou kunnen zijn (1 for 1). Ook blijkt de persoonlijke mening van ------

----------------  uit de volgende twee zinnen: “I am not even excluding the idea, that Fortis ultimately will 

have to double it‟s number of shares outstanding” en “Good short candidate as I can not imagine in a 

scenario where financials bounce that Fortis will be an outperformer”. Hetzelfde geldt voor de zin 

“Timing rights issue: If smart, Fortis will do it in September”.  

 

4.24 Ook uit de formuleringen in bericht 2 volgt dat er sprake is van een mening. Uit de titel “Fortis is toast” 

blijkt al direct dat sprake is van zeer persoonlijk en beeldend taalgebruik en niet van een feit. Ook de 

volgende zinnen duiden duidelijk op een selectieve perceptie: “Twice that figure is more likely” en 

“Prediction: despite the lock up, Fortis will be forced short term to raise money via a rights issue”. De 

term “Prediction” spreekt voor zich.  

 

II De aard sales commentary  

 

4.25 De berichten van ---------------- vormden “sales commentary”; een op het teweegbrengen van orders 

gerichte mening van een sales trader. Sales commentary is per definitie subjectief en bevat in de praktijk 

sterke opinies in pittig taalgebruik. Het wordt uitsluitend toegezonden aan professionele beleggers, 

meestal werknemers van grote financiële instellingen. -------------- heeft de berichten dan ook verstuurd 

aan partijen met wie hij jarenlang een relatie onderhoudt. Deze partijen kennen elkaar door en door. De 

ontvangers wisten aldus heel goed met wie ze te maken hadden en dus ook wat de insteek en positie van --

-------------- was. Hierdoor is overigens ook de discussie over de disclaimer niet meer relevant: 

professionals wisten met wie ze te maken hadden en particuliere beleggers hebben de disclaimer niet 

gezien, omdat zij de meningen slechts uit de krant vernamen.  

 

4.26 Voorgaande wordt bevestigd in het opinierapport van prof. -----------.
15

  Volgens prof. ----------  

beoordelen ervaren beleggers de opinies van analisten met terughoudendheid. Dit geldt a fortiori voor de 

opinies van sales traders. Uit het rapport volgt dat sales medewerkers, evenals kooplui op de markt, het 

                                                        
15
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hardste schreeuwen en met de origineelste aanprijzingen komen: “sitting duck”, “the story of the frog” en 

“toast”. 

 

III De berichten bevatten voorspellingen 

 

4.27 Uit de berichten blijkt voorts duidelijk dat ---------------- voorspellingen over de toekomst geeft. Bij 

claimemissies worden de ruilverhouding, de emissieprijs en de korting immers pas berekend ten opzichte 

van de laatst mogelijke koers. ---------------- kon dus onmogelijk dergelijke cijfers al kennen. Ook de zeer 

uiteenlopende scenario‟s uit bericht 1 duiden op voorspellingen en sluiten feitelijke scenario‟s uit. In 

bericht 2 noemt ---------------- alleen de prijs per aandeel. Het is echter onmogelijk om een prijs per 

aandeel vast te stellen voor een claimemissie zonder de ruilverhouding vast te stellen. Aldus kon iedereen 

uit de tekst van de berichten opmaken dat het ging om meningen en niet om feiten.  

 

IV Openbaarmaking koersgevoelige informatie 

 

4.28 Als de inhoud van de berichten van ---------------- op feiten zou berusten en er inderdaad een claimemissie 

werd voorbereid, zou ---------------- nog niet openbaar gemaakte koersgevoelige informatie naar buiten 

hebben gebracht en daarmee voorwetenschap hebben gepubliceerd. Professionele cliënten gaan er echter 

niet vanuit dat een sales trader over voorwetenschap beschikt en deze vervolgens verwerkt in zijn 

adviezen. Ook hierdoor was het helder dat in de berichten slechts de mening van ---------------- werd 

gegeven. De AFM stelt dat dit niet geldt voor particuliere beleggers. ---------------- is echter van mening 

dat uit de inhoud al voldoende bleek dat er sprake is van meningen en dat hij niet verantwoordelijk is voor 

de wijze waarop de media de berichten citeren of bespreken (zie bezwaargrond D). 

 

Reactie AFM bezwaargrond C 

 

4.29 Naar het oordeel van de AFM ging vanuit beide berichten ook een misleidend signaal uit of was een 

misleidend signaal te duchten. De AFM licht dit als volgt toe aan de hand van de argumenten van MF 

Global.  

 

I De formuleringen van de berichten 

 

4.30 MF Global voert aan dat beide berichten in hun totaliteit bezien moeten worden en dat in dat geval uit de 

formuleringen van de berichten volgt dat ---------------- enkel zijn mening geeft. De AFM stelt voorop dat 

zij de berichten in het geheel heeft beoordeeld. Het feit dat de AFM bepaalde zinnen ter illustratie en 

onderbouwing van haar standpunt gebruikt, doet daar niet aan af. De AFM is van oordeel dat in de 

berichten feiten en opinie met elkaar verweven zijn. De passages zijn stellig, concreet en gedetailleerd 

geformuleerd. Door deze wijze van formuleren wordt sterk de indruk gewekt dat de conclusies op feiten 

zijn gebaseerd, terwijl dit niet het geval is. Hierdoor wordt de indruk gewekt dat de opsteller van de 

berichten beschikt over inside informatie met betrekking tot de kapitaalbehoefte van Fortis en de wijze 

waarop zij daarin zal voorzien. 
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4.31 Voor wat betreft bericht 1 geldt het volgende. De stelligheid van het presenteren van de feiten blijkt 

bijvoorbeeld uit de volgende zinsnede 1: “Fortis is in need to strenghten it‟s balance sheet bij €6-8 

billion”. Deze zinsnede is concreet en stellig. De zinsnede is weergegeven als een feit in plaats van een 

opinie, hetgeen misleidend is. De gedetailleerdheid en stelligheid blijkt tevens uit het feit dat ---------------

- de prijs noemt: “Pricing will be €4 in a 1 for 2 exercise. Pricing will be at a 50 percent discount plus as 

otherwise investments banks will be reluctant to do the underwriting”.  Het gebruik van woorden zoals 

“quite certain” doet geen afbreuk aan de stellige boodschap dat Fortis over zal gaan tot een claimemissie 

waarbij twee claims ingewisseld kunnen worden tegen één aandeel. Zoals de AFM eerder heeft 

aangegeven, is er juist sprake van verwevenheid tussen de feiten en de opinie van ----------------. Zoals 

ook uit de Voorlopige voorzieninguitspraak volgt, ontstaat bij lezing van de berichten de indruk dat de 

auteur kennis heeft van de mate van de kapitaalbehoefte van Fortis en de ruilverhouding en de prijs van de 

aandelen.
16

 

 

4.32 Voor wat betreft bericht 2, verwijst MF Global eerst naar de titel “Fortis is toast”. Met MF Global is de 

AFM van mening dat deze titel blijk geeft van beeldend taalgebruik. Dit doet echter geen afbreuk aan het 

feit dat ---------------- in het vervolg van het bericht met stelligheid aangeeft dat Fortis een claimemissie 

zal uitbrengen. Anders dan MF Global, is de AFM dan ook van oordeel dat de zinsnede “Prediction: 

Despite of lock-up, Fortis will be forced short term to raise money via a rights issue”, juist stellig wordt 

gepresenteerd. ---------------- vervolgt in bericht 2 namelijk met “Exercise price? Answer €4/sh”. Naar het 

oordeel van de AFM is deze voorspelling weergegeven alsof het een feit was. Verder doet het gebruik van 

het woord “prediction” hier onvoldoende aan af, omdat dit niet ziet op de prijs van het aandeel, maar op 

de zinsnede “Despite of lock-up, Fortis will be forced short term to raise money via a rights issue”.
17

 

 

II Aard van sales commentary 

 

4.33 MF Global betoogt voorts dat uit de aard van de berichten, zijnde sales commentary, reeds voortvloeit dat 

er sprake is van een opinie. De AFM heeft kennisgenomen van het rapport van prof. --------. Uit het 

rapport volgt dat de “sell side analisten” vaak zo duidelijk mogelijk proberen hun mening te presenteren, 

om de aandacht van de klant te trekken. Naar het oordeel van prof. --------- komt het vaak voor dat een 

mening als een feit gepresenteerd wordt. Prof. ---------  geeft hierbij aan: “In de wetenschappelijke wereld 

is dat een doodzonde, maar in de effectensector zal een professionele belegger zich aan een dergelijk 

onderscheid weinig laten liggen”. Overigens concludeert prof. --------------  op pagina 24 onder andere: 

“Uit de mails van ----- zou mogelijk de indruk kunnen ontstaan dat het om feiten en niet om meningen 

ging. Gelet op de omstandigheden van het geval is dit een discussie over semantiek”. 

 

4.34 MF Global voert aan dat ---------------- de berichten enkel heeft verstuurd aan professionele beleggers en 

dat zij de berichten beoordelen met terughoudendheid. Zoals de AFM ook in het Besluit aangeeft, zet zij 

echter vraagtekens bij de stelling dat professionele marktpartijen de berichten wisten te relativeren. Dit 

blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat ---------------- van --------, na bekend te zijn geraakt met bericht 1, aan ---

--------------------- van MF Global de opdracht geeft om in totaal vijf miljoen aandelen Fortis te verkopen.  

                                                        
16

 Voorlopige voorzieningenuitspraak, r.o. 2.6.1. 
17

 Zie in dezelfde zin de Voorlopige voorzieningenuitspraak, r.o. 2.6.2. 
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4.35 Zelfs voor de professionele marktpartijen was het naar het oordeel van de AFM aldus niet per definitie 

duidelijk dat de berichten alleen de opinie van ---------------- bevatten. De berichten werden door de 

ontvangers direct verder verspreid en door de media opgepikt. Hieruit volgt dat de berichten wel degelijk 

serieus werden genomen en als bijzonder werden gezien. Ook de reactie van analisten getuigt ervan dat de 

berichten van ---------------- niet werden afgedaan als „verkooppraatjes van kooplui op de markt‟, maar 

serieus werden genomen. Zie hiertoe bijvoorbeeld het bericht in De Tijd van 16 juli 2008.
18

 -----------------

----------------------- geeft hierin aan het weinig waarschijnlijk te vinden dat er een extra kapitaalverhoging 

komt. “Maar helemaal ondenkbaar is zoiets ook niet.” In dit verband verwijst de AFM tevens naar de e-

mail die ----------------  op 17 september 2008 naar aanleiding van bericht 2 naar ---------------- verstuurde. 

Hierin geeft -----------------  aan: 

 

“Ik maak me een beetje zorgen om de berichtgeving in het FD vanmorgen. Jij (of MF) worden in dezelfde 

hoek gezet als speculanten die voor eigen gewin geruchten in de markt brengen om zo een gewenst 

koersverloop te bewerkstellingen. Misschien is het raadzaam om het FD te bellen om de zaken in het 

juiste perspectief te stellen.” 

 

Hierbij merkt de AFM op dat ---------------- geen actie heeft ondernomen naar aanleiding van dit bericht.  

 

4.36 Verder merkt de AFM op dat niet de professionele belegger, maar de gemiddelde belegger het 

uitgangspunt vormt voor de verbodsbepaling. Voor zover de AFM in het Besluit dit criterium niet 

expliciet heeft toegepast, herstelt zij dit door onder de beoordeling van deze bezwaargrond uiteen te zetten 

dat de gemiddelde belegger bij het ontvangen van de berichten, bij zijn handelen mede rekening zal 

houden met de informatie in de berichten. Allereerst is het zeker (ook) voor de gemiddelde belegger 

geenszins duidelijk dat de berichten alleen de mening van ---------------- weergeven. Hierbij is illustrerend 

de reactie van ---------------- in het artikel uit de Volkskrant van 23 juli 2008.
19

 Refererend aan bericht 1, 

stelt hij: “In de mails stond exact informatie over de timing en het aantal aandelen”. Vervolgens geeft ---

-------------  aan dat dergelijke berichten door particuliere beleggers serieus genomen worden: “Op grond 

van dit soort geruchten denken particuliere aandeelhouders: laat ik maar rap mijn stukken verkopen”. 

Ook voornoemd artikel in De Tijd op 16 juli 2008 is illustrerend. Hierin staat dat het voor MF Global 

“een uitgemaakte zaak” is dat Fortis binnenkort een nieuwe kapitaalverhoging zal doorvoeren. Aldus is, 

zelfs bij De Tijd laat staan bij de gemiddelde belegger, de perceptie ontstaan dat uit bericht 1 volgt dat MF 

Global meent dat Fortis een nieuwe emissie zal doorvoeren. De AFM merkt hierbij op dat in ieder geval 

destijds van de naam MF Global een zeker vertrouwen uitging.  

 

4.37 Ten overvloede merkt de AFM op dat de disclaimer die onderaan in beide berichten is weergegeven, geen 

volledige vrijbrief kan zijn voor wederrechtelijk handelen. De disclaimer geeft weliswaar aan dat het 

bovenstaande bericht wellicht niet volledig of accuraat is, maar dat neemt niet weg dat beide berichten 

onjuist en misleidend zijn. Naar het oordeel van de AFM zijn de bedoelde disclaimers dan ook geenszins 

een vrijwaring van het naleven van de wettelijke vereisten omtrent het verspreiden van informatie. 

 

                                                        
18

 „Speculatie nekt Fortis-koers; Analisten sluiten nieuwe kapitaalverhoging bank-verzekeraar niet uit‟, De Tijd 29 juli 2008. 
19

 „Geruchten tegen Fortis in bankcircuit verspreid‟, De Volkskrant 23 juli 2008. 
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III De berichten bevatten voorspellingen 

 

4.38 Ten derde voert MF Global aan dat van de berichten geen misleidend signaal uitging of te duchten was, 

omdat de berichten duidelijk voorspellingen bevatten. Naar het oordeel van de AFM kan deze stelling niet 

slagen, juist omdat in de berichten feiten en de opinie van ---------------- met elkaar verweven zijn. Zoals 

de AFM eerder heeft aangegeven, wordt door deze wijze van formuleren sterk de indruk gewekt dat de 

opsteller van de berichten, ----------------, over inside informatie bij Fortis beschikt met betrekking tot de 

kapitaalbehoefte en de wijze waarop Fortis hierin zal voorzien. Het feit dat de definitieve ruilverhouding, 

emissieprijs en korting pas berekend zouden worden ten opzichte van de laatst mogelijke koers, doet hier 

niet aan af. Tevens volgt uit bewoordingen als “1 for 2 rights issue quite certain” en “Pricing will be €4 

in a 1 for 2 excercise one” geenszins dat er sprake is van een voorspelling. Eerder wordt gesuggereerd dat 

het hier gaat om uitlatingen van iemand die over gedetailleerde informatie beschikt.  

 

IV Openbaarmaking koersgevoelige informatie 

 

4.39 MF Global voert ten slotte aan dat als de inhoud van de berichten op feiten zou berusten, ---------------- 

voorwetenschap zou hebben gepubliceerd. Naar het oordeel van de AFM mist dit argument feitelijke 

grondslag, aangezien de berichten juist niet op feiten zijn gebaseerd.  

 

4.40 Gelet op voorgaande ging van zowel bericht 1 als bericht 2 een misleidend signaal uit of was een 

misleidend signaal te duchten. Heroverweging van deze bezwaargrond leidt dan ook niet tot een ander 

oordeel.  

 

4.41 Voordat de AFM overgaat tot het bespreken van bezwaargrond D, merkt zij op dat ook aan het derde 

vereiste voor informatiemanipulatie is voldaan, te weten “met betrekking tot het aanbod van, de vraag 

naar of de koers van financiële instrumenten”. Het onjuiste en misleidende signaal dat uitging of te 

duchten was van de berichten, heeft immers betrekking op het aanbod van het aandeel Fortis.  

 

4.42 Voor zover MF Global met de argumenten onder bezwaargrond B en C ook een beroep doet op het 

ontbreken van het vierde vereiste van informatiemanipulatie, “de verspreider van de informatie weet of 

redelijkerwijs moet vermoeden dat die informatie onjuist of misleidend is”, oordeelt de AFM als volgt. 

Allereerst waren de berichten in strijd met de ten behoeve van MF Global Securities Limited en MF 

Global opgestelde en destijds geldende „MF Global Research practice manual‟ van 15 juni 2009. Hierin is 

vermeld dat werknemers van MF Global in onder andere Bloomberg notes en e-mailberichten aan cliënten 

een onderscheid dienen te maken tussen feiten en opinies. Ook dient een volledig beeld te worden 

geschetst en mag de inhoud van de berichten slechts informatie bevatten die afkomstig is van eerder 

goedgekeurde research notes, company notes en e-mailberichten. De AFM is van mening dat ---------------

- bekend was of behoorde te zijn met deze interne regelgeving. Voor wat betreft de datum waarop de 

interne regelgeving is opgesteld, merkt de AFM op dat MF Global op 1 april 2010 in een brief aan de 

FSA heeft verklaard dat de inhoud van genoemde regeling ook in 2008 van toepassing was. In 2009 heeft 

er slechts een wijziging plaatsgevonden in een, in dit kader niet relevante, bijlage. Naar het oordeel van de 

AFM hoeft niet elke schending van interne regels automatisch te leiden tot het vermoeden dat er sprake is 

van onjuiste of misleidende informatie. In onderhavige zaak gaat het echter om een onmiskenbare 
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schending van de interne regels. Immers, de berichten waren niet gebaseerd op enige research anders dan 

de eigen inzichten, er was geen sprake van enige onderbouwing en de mening van ---------------- werd als 

een feit gepresenteerd. Voorts is uitgesloten dat ---------------- zich heeft kunnen baseren op research van 

MF Global met betrekking tot Fortis. MF Global heeft namelijk bij brief van 1 april 2010 aangegeven “at 

that time Fortis was not a stock covered by MF Global Securities Research Team”.
20

  

 

4.43 Voorts is de AFM van oordeel dat op grond van diverse uitlatingen van ---------------- het beeld naar voren 

komt dat het niet zijn bedoeling was om een genuanceerd en gemotiveerd beeld neer te zetten, maar om 

zoveel mogelijk impact te bewerkstelligen. In het gesprek met de AFM op 29 april 2010 geeft --------------

-- bijvoorbeeld aan dat de mate van succes van een bericht wordt bepaald door het feit dat een bericht 

door veel mensen wordt opgepakt en dat het er om gaat dat klanten voor je “voten” en direct orders via je 

leiden.  

 

4.44 Ten aanzien van bericht 1 geldt bovendien het volgende. Vijf dagen voor het verzenden van bericht 1, 

stuurde ---------------- een bericht aan ---------------- van -------------------------- waarin hij aangeeft dat de 

emissie door Fortis een “guess” is, terwijl hij in bericht 1 al spreekt van “quite certain”. Daarbij noemt 

hij een ruilverhouding die opvallend afwijkt van de ruilverhouding als genoemd in bericht 1: “1 for 3” op 

10 juni 2008 en “1 for 2” in bericht 1. Ook de emissieprijs wijkt sterk af: € 5 op 10 juli 2008 en € 4 in 

bericht 1. In het gesprek met de AFM op 29 april 2010 geeft ---------------- aan dat het verschil kan 

worden verklaard op basis van een “news flow” met betrekking tot Fortis in de tussenliggende periode. 

Hij kan echter niet aangeven welke “news flow” hij daarmee bedoelt. Tevens zijn geen feiten vastgesteld 

die deze aanpassingen onderbouwen. 

 

4.45 Ten aanzien van bericht 2 geldt verder het volgende. Zoals de AFM eerder heeft aangegeven, was het 

algemeen bekend dat een lock-up was afgesproken tussen Fortis en de banken die de emissie hadden 

begeleid zoals aangekondigd door Fortis op 26 juni 2008. Ook ---------------- heeft in het gesprek met de 

AFM op 29 april 2010 aangegeven bewust te zijn van de lock-up. ---------------- zegt namelijk: “Ze 

konden geen eens een emissie doen. Er zat een lock-up op. Dat was ook de grap. Er zat een lock-up op. 

Die emissie op 10, die hadden ze gedaan op voorwaarde „we gaan geen nieuw geld ophalen binnen zes 

maanden.” ---------------- geeft vervolgens aan dat de lock-up kon worden opgeheven en dat dat in het 

verleden wel had plaatsgevonden. Hij kan echter geen concrete feiten noemen waaruit blijkt dat dit bij 

Fortis aan de orde was. Ook de AFM heeft geen informatie aangetroffen waaruit blijkt dat Fortis zou 

hebben overwogen de begeleidende banken te verzoeken de lock-up op te heffen.  

 

4.46 Zoals de AFM eerder heeft aangegeven, geldt ook voor bericht 2 dat ---------------- wist dat hij zich niet 

baseerde op actuele gegevens of analyses van MF Global. ---------------- baseerde de kapitaalbehoefte van 

Fortis immers op 1% van de omvang van het Amerikaanse TARP. Daarnaast wist ---------------- dat Fortis 

de informatie die was opgenomen in bericht 1, formeel had ontkend. In de zeer gevoelige context van de 

faillissementsaanvraag van Lehman Brothers kan een dergelijk bericht een grotere impact 

bewerkstelligen. Dit geldt temeer nu van het bericht een onjuist en misleidend signaal uitging of te 

duchten was. 

                                                        
20

 Met “at that time” wordt bedoeld de periode ten tijde van de verspreiding van de berichten. 
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4.47 Tot slot meent de AFM dat het feit dat ---------------- zijn handelen aanduidt als een “hatched job”
21

 zeer 

illustrerend is voor de wijze waarop hij heeft geopereerd. Op 15 juli 2008 schrijft ---------------- in een aan 

----------------------- van --------------------: “(…) vanochtend hatched job gedaan in Fortis, met succes”. 

De betekenis van de Engelse term „hatchet job‟ is blijkens de Oxford Dictionary “strong critism that is 

often unfair and is intended to harm”. In het gesprek met de AFM op 29 april 2010 heeft ---------------- 

desgevraagd aangegeven dat hij hier waarschijnlijk mee bedoelde dat hij negatief is geweest over het 

aandeel Fortis en dat hij een bericht heeft geschreven waar impact in zit. Ook hieruit volgt naar het 

oordeel van de AFM dat ---------------- wist waar hij mee bezig was.
22

 

 

4.48 Op grond van voorgaande redenen is de AFM van oordeel dat ---------------- wist of redelijkerwijs moest 

vermoeden dat de informatie in de berichten onjuist en misleidend was. Zoals de AFM eerder in 

overweging 4.11 heeft aangegeven, zijn bovenbeschreven gedragingen toe te rekenen aan MF Global. 

Aldus is voldaan aan alle vier vereisten voor informatiemanipulatie. De AFM komt tot het oordeel dat MF 

Global via haar medewerkers informatie heeft verspreid waarvan een onjuist en misleidend signaal 

uitging of te duchten was, terwijl ---------------- wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat die informatie 

onjuist of misleidend was. Derhalve heeft MF Global op 15 juli 2008 en op 15 september 2008 een 

overtreding begaan van artikel 5:58, eerste lid, aanhef en onderdeel d, Wft. 

 

D. MF Global niet verantwoordelijk voor de inhoud van de mediaberichten 

 

4.49 MF Global voert verder onder bezwaargrond D aan dat noch zij, noch ---------------- verantwoordelijk is 

voor de wijze waarop in de media de berichten van ---------------- zijn aangehaald. Dit gebeurde op diverse 

manieren door verschillende journalisten, waarbij een behoorlijk contrast te zien is tussen de 

genuanceerde berichtgeving en de ongenuanceerde berichtgeving. Een volledige lezing van bijvoorbeeld 

het artikel uit De Tijd van 16 juli 2008 laat, in tegenstelling tot wat de AFM beweert, wel een 

genuanceerd beeld zien. De stelling van de AFM dat de berichten van ---------------- bij particuliere 

beleggers terecht zijn gekomen omdat deze “in de media zonder enige nuancering of voorbehoud zijn 

overgenomen” is dan ook onjuist. Het publiek, De Tijd en de media konden wel degelijk een onderscheid 

maken tussen feiten en meningen. De altijd op sensatie beluste wijze van journalistiek van De Telegraaf 

kan MF Global niet verweten worden.  

 

4.50 Daar komt bij dat de AFM zeer selectief citeert uit de krantenberichten. In het artikel uit De Tijd van 16 

juli 2008 staat bijvoorbeeld in de kop “Analisten sluiten nieuwe kapitaalverhoging niet uit”. Niet 

uitsluiten is de mogelijkheid openlaten dat iets gebeurt. Dat is geheel anders dan wat de AFM in het 

bericht leest, namelijk dat de emissie een vaststaand feit is. 

 

                                                        
21

 Vermoedelijk is er sprake van een spelfout en wordt bedoeld „hatchet‟. 
22

 Zie in dezelfde zin de Voorlopige voorzieningenuitspraak, r.o. 2.7.2. 
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Reactie AFM bezwaargrond D 

 

4.51 De AFM stelt voorop dat zij beide berichten in hun totaliteit heeft beoordeeld op de inhoud ervan. Zoals 

de AFM ook in haar beoordeling van bezwaargrond C heeft aangegeven, doet het feit dat de AFM 

bepaalde zinnen ter illustratie en onderbouwing van haar standpunt gebruikt, daar niet aan af.  

 

4.52 Naar het oordeel van de AFM maken de artikelen die journalisten schrijven in beginsel geen onderdeel uit 

van de overtredingen die MF Global worden verweten. De overtredingen zijn immers de door de AFM 

besproken berichten die via de medewerkers van MF zijn verspreid. Gelet op de ruime verspreiding, heeft 

MF Global kennelijk geaccepteerd dat verdere verspreiding van beide berichten plaats zou vinden. Hierbij 

geldt dat MF Global niet heeft ingegrepen na verdere verspreiding. Zelfs niet na verspreiding van bericht 

2, terwijl Fortis al bij bericht 1 had moeten ingrijpen met een persbericht. De AFM rekent dit MF Global 

zwaar aan. 

 

4.53 De AFM onderkent dat in het ene artikel door een journaliste meer nuancering wordt gemaakt dan in het 

andere, maar dat neemt niet weg dat uit de artikelen blijkt dat bepaalde journalisten de berichten zonder 

nuancering hebben overgenomen, waardoor particuliere beleggers op het verkeerde been zijn gezet. Dit 

ondersteunt het standpunt van de AFM dat van beide berichten een onjuist en misleidend signaal uitging 

of te duchten was. 

 

4.54 Voor wat betreft de kop “Analisten sluiten nieuwe kapitaalverhogingen niet uit” geldt dat deze kop niet 

alleen betrekking had op de berichten van ----------------, maar ook op de mening van bijvoorbeeld ---------

----------------------------------. Uit het bericht zelf volgt immers dat het voor MF Global een uitgemaakte 

zaak is dat Fortis een nieuwe kapitaalverhoging zal doorvoeren. 

 

4.55 Gelet op voorgaande leidt heroverweging van deze bezwaargrond niet tot een ander oordeel. 

 

E. Koers heeft geen relatie met de berichten  

 

4.56 In de onder E aangevoerde stelling, betoogt MF Global dat het zeer speculatief en onvoldoende 

onderbouwd is om de koersdaling op 15 juli en 15 september 2008 “mede” toe te rekenen aan de 

berichten van ----------------. Uit het dossier blijkt dat de Nederlandse kranten pas op 23 juli 2008 

berichtten over MF Global; de koersdalingen van 15 en 16 juli 2008 waren toen alweer grotendeels 

hersteld. Ook de krantenberichten over bericht 2 zijn van na de belangrijkste koersdaling: het eerste 

krantenbericht is pas van 17 september 2008. De koers heeft dan de grote val al gemaakt. Overigens blijkt 

uit het krantenbericht uit de Volkskrant van 23 september 2008 dat ---------------------------------- ervan 

uitgaat dat de geruchten “circuleerden in het professionele circuit”.  

 

4.57 Aannemelijk is dat er op 15 juni en 15 september 2008 vele professionele cliënten van MF Global 

verkooporders hebben ingelegd. Uit het boetedossier blijkt in ieder geval niet dat de AFM heeft 

onderzocht of het, zoals zij beweert, inderdaad particuliere beleggers zijn geweest die een koersdaling 

hebben veroorzaakt. Uit het artikel in De Tijd van 16 juli 2008 blijkt overigens dat er sprake was van drie 

hardnekkige geruchten, alleen daarom valt op geen enkele wijze vast te stellen welk aandeel bericht 1 
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mogelijk had in de koersdaling die op die dag plaatsvond. Het is dan ook waarschijnlijker dat beleggers 

reageerden op andere berichten. Op 14 juli 2008 was bijvoorbeeld uitgelekt dat er mogelijk sprake zou 

zijn van een kapitaalsverhoging en blijkens het Onderzoeksrapport Fortis was er rond 13 of 14 juli 2008 

koersgevoelige informatie binnen Fortis aanwezig. Niet uit te sluiten is dat deze informatie is gelekt en 

mede heeft bijdragen aan de koersdaling. De koersdaling na het verspreiden van bericht 2 is verder 

waarschijnlijk voor een belangrijk deel veroorzaakt door de faillissementsaanvraag van Lehman Brothers, 

die een schok in de financiële wereld veroorzaakte. Ook het feit dat ---------------- en zijn collega‟s zich 

pochend uitlieten over de publiciteit die de berichten genereerde en het gebruik van de term “hatched 

job” moet in die sleutel worden geplaatst. Daarbij komt dat de koers van het aandeel Fortis al voordat 

bericht 1 werd verspreid in een neerwaartse spiraal terecht was gekomen.  

 

4.58 Verder geldt dat de AFM in het Besluit het intra-day koersverloop van het aandeel Fortis volledig negeert. 

Gelet op de tijdstippen dat de berichten verzonden zijn, konden de cliënten van MF Global van bericht 1 

op zijn vroegst kennis nemen om 11:45 uur en van bericht 2 om 13:33 uur. Het ontbreken van het noemen 

van deze tijdstippen is extra saillant nu voorafgaand aan het verspreiden van bericht 2 Lehman Brothers 

haar faillissement had aangevraagd.  

 

4.59 Overigens is af te vragen of het feitelijke koersverloop wel relevant is voor de vraag of er van (te duchten) 

misleiding in de zin van artikel 5:58 Wft sprake is of niet. De opmerkingen van de AFM over het aan -----

-----------  te wijten zijn van koersdalingen dienen dan ook geheel buiten beschouwing gelaten te worden: 

uit het koersverloop op de betreffende dagen kan zonder nader onderzoek naar het intra-day koersverloop 

en de invloed van andere gebeurtenissen op de koers geen enkele conclusie worden getrokken.  

 

Reactie AFM bezwaargrond E 

 

4.60 De AFM stelt voorop dat enig causaal verband tussen de informatie in de berichten en de koersbeweging 

van het aandeel Fortis niet noodzakelijk is om te handelen in strijd met het verbod op 

informatiemanipulatie. Dit blijkt immers op geen enkele wijze uit artikel 5:58, eerste lid, aanhef en 

onderdeel d, Wft dan wel uit artikel 1, tweede lid, aanhef en onderdeel c, van richtlijn 2003/6/EG
23

 

(Richtlijn Marktmisbruik). Voor zover de AFM in het Besluit de koersdaling van het aandeel Fortis 

noemt, ziet de AFM daarin enige steun voor haar stelling dat zowel particuliere als professionele 

beleggers de berichten van ---------------- serieus namen. De AFM heeft daarbij altijd onderkend dat er 

andere factoren zijn geweest die van invloed waren op de koers van het aandeel Fortis. De AFM rekent de 

grote koersval van het aandeel Fortis dan ook zeker niet volledig toe aan de verspreiding van de berichten 

van ---------------- 

 

4.61 Wel acht de AFM het aannemelijk dat de berichten in zekere mate hebben bijdragen aan de koersdaling 

van het aandeel Fortis. Gelet op de gevoelige financieel-economische context hebben de berichten een 

grotere impact gehad dan anders het geval zou zijn. Het feit dat er volgens De Tijd sprake was van drie 

hardnekkige geruchten, doet hieraan geen afbreuk. Dit geldt ook voor het feit dat ---------------- in een 

                                                        
23

 Richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2003 betreffende handel met voorwetenschap en marktmanipulatie 

(marktmisbruik). PbEU 2003, L 096/16. 
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krantenbericht aangeeft dat hij ervan uitgaat dat geruchten circuleerden in het professionele circuit. Uit de 

krantenberichten volgt immers reeds dat ook de media de berichten van MF Global hebben opgepikt.  

 

4.62 Gelet op voorgaande leidt heroverweging van deze bezwaargrond niet tot een ander oordeel. 

 

F. Geruchtvorming niet het gevolg van berichten 

 

4.63 Onder bezwaargrond F bestrijdt MF Global de stelling van de AFM dat de berichten hebben geleid tot 

geruchtvorming. De AFM miskent daarmee namelijk dat er in 2008 heel veel geruchten over Fortis 

waren. Meerdere partijen zijn dan ook in de media aangewezen als verspreider van geruchten over een 

kapitaalemissie van Fortis. Daar komt bij dat er een negatief sentiment heerste rondom Fortis en de op 16 

juni 2008 door haar aangekondigde maatregelen. Uit het Onderzoeksrapport Fortis blijkt dat er allerlei 

verschillende ideeën circuleerden over hoe Fortis haar kapitaalproblemen zou oplossen. De koppeling 

door de AFM van de berichten aan de geruchtvorming over Fortis is dan ook speculatief en niet 

onderbouwd.  

 

Reactie AFM bezwaargrond F  

 

4.64 Zoals de AFM eerder heeft aangegeven, heeft zij de berichten geplaatst in de brede context van de 

wereldwijde financiële crisis. In haar beoordeling van bezwaargrond E heeft de AFM al aangegeven dat 

ook andere factoren hebben bijgedragen aan de koersdaling van het aandeel Fortis. De AFM onderkent 

dan ook dat er ten tijde van de verspreiding van de berichten meerdere geruchten in de markt aanwezig 

waren, welke niet allemaal zijn ontstaan naar aanleiding van de berichten van MF Global. Voorgaande 

neemt echter niet weg dat de berichten wel hebben geleid tot een zekere geruchtvorming. Dit blijkt 

bijvoorbeeld uit de krantenartikelen die de AFM eerder heeft genoemd, waarin expliciet de berichten 

worden aangehaald. Hieraan voegt de AFM toe dat Fortis zich tot tweemaal toe genoodzaakt zag om een 

persbericht uit te brengen. 

 

4.65 Gelet op voorgaande leidt heroverweging van deze bezwaargrond niet tot een ander oordeel. 

 

G. De AFM is tekortgeschoten in haar onderzoek en bewijsvoering  

 

4.66 MF Global voert voorts onder bezwaargrond G aan dat de AFM tekort is geschoten in haar onderzoek en 

bewijsvoering, door na te laten de ontvangers van de berichten te benaderen met de vraag of zij zich 

misleid voelden doordat zij de inhoud van de berichten als een feit hebben geïnterpreteerd. Een dergelijk 

onderzoek heeft daarentegen wel plaatsgevonden in de zaak --------- met betrekking tot diens uitlatingen --

------------------------------. De AFM baseert haar veronderstelling dat professionele beleggers op het 

verkeerde been zijn gezet, op een aantal door ------------- geplaatste orders op 15 juli 2008. De werknemer 

die deze orders plaatste, heeft echter desgevraagd medegedeeld dat hij de inhoud van bericht 1 destijds 

heeft beschouwd als een mening. Uit de vele honderden opgevraagde berichten is er dan ook geen enkel 

bericht te vinden waarin een cliënt van MF Global zich erover beklaagt dat hij door ---------------- op het 

verkeerde been is gezet. 
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4.67 Ook op het internet is er geen enkele bevestiging te vinden voor de stellingen van de AFM; het 

boetedossier bevat dan ook geen internetberichten. Zowel de afdeling Monitoring als het team dat centraal 

toezichtsignalen verzamelt hebben kennelijk op geen enkel forum, blog of site enig materiaal gevonden 

die haar stelling zou ondersteunen dat beleggers zijn misleid.  

 

Reactie AFM bezwaargrond G 

 

4.68 In de onder bezwaargrond G aangevoerde stelling, betoogt MF Global dat de AFM tekort is geschoten in 

haar onderzoek en bewijsvoering, nu zij de ontvangers van de berichten niet heeft benaderd met de vraag 

of zij zich misleid voelden. De AFM merkt allereerst op dat zij kennis heeft genomen van het rapport van 

prof. --------------. In hoofdstuk 2 geeft dit rapport antwoord op de vraag wat in het algemeen de status, 

betekenis en context is van het soort berichten dat onder meer door ---------------- is verspreid. Daarnaast 

heeft de AFM beide berichten getoetst op de inhoud ervan en gekeken naar het signaal wat van beide 

berichten uitging dan wel te duchten was. De AFM verwijst hiertoe naar de beoordeling van 

bezwaargrond B en C. Dit onderzoek heeft uitgewezen dat (zelfs) de professionele partijen de berichten 

niet enkel als opinies zagen. In dit verband verwijst de AFM tevens naar de geruchtenvorming die is 

ontstaan na verspreiding van de berichten, de koersvorming van het aandeel Fortis en het feit dat Fortis 

zich tot tweemaal toe genoodzaakt zag een persbericht uit te brengen om de berichten tegen te spreken. 

Daarnaast spreekt De Tijd op 16 juli 2008 van “een uitgemaakte zaak”. De impact van het eerste bericht 

blijkt voorts ook uit het feit dat ---------------- spreekt van “een hatched job” en zijn directe collega, -------

-------------------------, zich tegen een cliënt uitlaat met de woorden “we hebben impact, ik zei het nog”. 

Aan het voorgaande doet niet af dat ----------------------- inmiddels, meer dan drie jaar later, stelt dat hij de 

e-mail als een mening en niet als een feit heeft beschouwd. Feit blijft dat (ook) professionele beleggers na 

ontvangst van het bericht grote verkooporders aandelen Fortis hebben geplaatst. 

 

4.69 Ook het feit dat uit e-mailcorrespondentie niet expliciet voortvloeit dat de professionele marktpartijen de 

berichten hebben beschouwd als een mening, maakt niet dat er vanuit de berichten geen misleidend en 

onjuist signaal uitging of te duchten was. Dit geldt ook voor het ontbreken van internetberichten in het 

boetedossier. Hierbij zij opgemerkt dat niet enkel van belang is welk signaal uitging naar professionele 

marktpartijen, maar juist naar de gemiddelde belegger. De AFM verwijst hiertoe naar haar beoordeling bij 

bezwaargrond C. 

 

4.70 Gelet op voorgaande leidt heroverweging van deze bezwaargrond niet tot een ander oordeel. 

 

H. Artikel 1:97 en 1:98 Wft zijn onverbindend 

 

4.71 Onder bezwaargrond H voert MF Global aan dat artikel 1:97 en 1:98 Wft onverbindend zijn en de AFM 

derhalve publicatie van het Besluit niet op deze artikelen kan baseren. Artikel 14, vierde lid, Richtlijn 

Marktmisbruik bepaalt namelijk dat “lidstaten bepalen dat de bevoegde autoriteit iedere maatregel of 

sanctie die wordt opgelegd voor schending van de bij deze richtlijn aangenomen bepalingen 

openbaarbaar mag maken, tenzij deze openbaarmaking de financiële markten ernstig in gevaar zou 

brengen of onevenredige schade zou toebrengen aan de betrokken partijen”. Nu er overeenstemming over 

bestaat dat de meeste onderdelen van Richtlijn Marktmisbruik maximaal geharmoniseerd moeten worden, 
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mag niet afgeweken worden van artikel 14, vierde lid, Richtlijn Marktmisbruik. De Nederlandse wetgever 

heeft echter voorzien in een verplichte openbaarmaking waarbij de twee prohibitieve criteria zijn 

vervangen door een ander criterium. 

 

4.72 De overwegingen van de voorzieningenrechter in de Voorlopige voorzieningenuitspraak gaan langs de 

kern van de zaak heen. Dat de publicatie waarin artikel 1:97 Wft voorziet “goed lijkt te passen” binnen 

artikel 6, zevende lid, Richtlijn Marktmisbruik neemt immers niet weg dat artikel 14, vierde lid, Richtlijn 

Marktmisbruik niet of onjuist is geïmplementeerd. Eenzelfde redenering geldt voor de overweging dat 

artikel 14, vierde lid, Richtlijn Marktmisbruik “zich in het onderhavig geval niet verzet” tegen toepassing 

van artikel 1:97 Wft. 

 

4.73 Tot slot heeft de AFM in het Besluit verzuimd de in de richtlijn verplicht gestelde afweging te maken met 

betrekking tot het optreden van onevenredige schade.  

 

Reactie AFM bezwaargrond H 

 

4.74 Naar het oordeel van de AFM leidt de discrepantie tussen artikel 14, vierde lid, Richtlijn Marktmisbruik 

en artikel 1:97 en 1:98 Wft niet tot onverbindendheid van laatst genoemde artikelen. Zoals ook de 

voorlopige voorzieningenrechter in de Voorlopige voorzieningenuitspraak oordeelt,
24

 past de door de 

Nederlandse wetgever verplicht gestelde publicatie goed binnen artikel 6, zeven lid, Richtlijn 

Marktmisbruik. Dit artikel bepaalt immers dat de bevoegde autoriteit, in onderhavige zaak de AFM, alle 

maatregelen kan nemen die nodig zijn om het publiek juist te informeren. De Nederlandse wetgever heeft 

het noodzakelijk geacht dat het publiek in een vroegtijdig stadium op de hoogte wordt gebracht van 

ernstige overtredingen van de financiële wetgeving
25

 zoals het overtreden van het verbod op 

informatiemanipulatie, zie hiertoe tevens overweging 4.83. Artikel 14, vierde lid, Richtlijn Marktmisbruik 

verzet zich dan ook niet tegen toepassing van artikel 1:97 en 1:98 Wft. Anders dan MF Global meent, gaat 

de AFM hiermee niet langs de kern van het bezwaar van MF Global.  

 

4.75 Voor zover de AFM gehouden is een afweging te maken met betrekking tot het optreden van 

onevenredige schade, oordeelt de AFM als volgt. Gelet op het belang om aan de markt kenbaar te maken 

dat de AFM handhavend optreedt bij deze ernstige overtredingen en het feit dat reputatieschade geen 

reden is om af te zien van publicatie, meent de AFM dat publicatie van het Besluit geen onevenredige 

schade heeft toegebracht of toe zal brengen aan MF Global. 

 

4.76 Aldus leidt heroverweging van deze bezwaargrond niet tot een ander oordeel. 

 

I. Publicatie op grond van 1:97 Wft is onrechtmatig 

 

4.77 Indien artikel 1:97 Wft niet onverbindend is zoals onder bezwaargrond H aangevoerd, voert MF Global in 

de onder I weergegeven bezwaargrond subsidiair aan dat publicatie op grond van artikel 1:97 Wft 

                                                        
24

 De Voorlopige voorzieningenuitspraak, r.o. 2.9; Rb. Rotterdam (vzr.) 3 september 2008, LJN BF1175. 
25

 Kamerstukken II 2005/06, 29 708, nr. 41, p. 65. 
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achterwege had moeten blijven omdat dit in strijd is of zou kunnen komen met het doel van het door de 

AFM uit te oefenen toezicht op de naleving van de Wft.  

 

4.78 De algemene doelstellingen van de AFM zijn te vinden in artikel 1:25 Wft, de specifieke doelstelling is 

gelegen in de snelle waarschuwing van het publiek dat er sprake is van een overtreding en de AFM 

handhavend optreedt. MF Global betoogt dat publicatie van het Besluit aan geen van beide hiervoor 

genoemde doelstellingen kan bijdragen. De gedragingen zijn bijna drie jaar gestaakt, MF Global heeft 

haar Nederlandse operatie gesloten en verzendt derhalve vanuit Nederland in zijn geheel geen berichten 

als onderhavige meer. Voorts heeft het onderzoek naar MF Global reeds de nodige publiciteit 

gegenereerd. De publicatie kan dan ook geen zinvolle waarschuwing meer vormen.  

 

4.79 Ook uit de door de wetgever gekozen verjaringstermijn van drie jaar volgt dat de publicatie inmiddels in 

strijd is met het doel van het gedragstoezicht. Op het moment waarop de AFM tot publicatie is 

overgegaan, had vanwege de verjaringstermijn al geen boete meer opgelegd kunnen worden. Vanwege het 

tijdsverloop kan ook het publiek niet meer gewaarschuwd worden. Voor zover de AFM aan beleggers 

kenbaar wil maken dat zij optreedt tegen marktmanipulatie, geldt dat zij de naam van MF Global niet 

hoefde te noemen of had kunnen volstaan met publicatie van onherroepelijke boetes. Uit jurisprudentie
26

 

volgt overigens dat vroegtijdige openbaarmaking van een besluit niet slechts mag dienen om kenbaar te 

maken dat de AFM handhavend optreedt. Uit artikel 3:3 Awb volgt verder dat de AFM een bevoegdheid 

nimmer mag gebruiken voor een ander doel dan waarvoor deze bevoegdheid is gegeven. Uit hoofde van 

artikel 3:3 Awb diende de AFM dan ook van publicatie af te zien.  

 

4.80 Nu de AFM desondanks toch tot publicatie is overgegaan, kan de publicatie uitsluitend worden 

beschouwd als een zelfstandige punitieve sanctie. De redenen hiertoe zijn dat (i) publicatie zal leiden tot 

(reputatie)schade en (ii) het feit dat publicatie geen reparatoir doel meer kan dienen. Derhalve komt de 

publicatie in strijd met artikel 6 EVRM.  

 

Reactie AFM bezwaargrond I 

 

4.81 MF Global betoogt in de onder I aangevoerde stelling dat de publicatie van het Besluit ingevolge artikel 

1:97 Wft achterwege had moeten blijven. De AFM stelt voorop dat de publicatie van het Besluit een 

verplichting is, waarvan zij alleen kan afzien indien dit in strijd is of zou kunnen komen met het doel van 

het door de AFM uit te oefenen toezicht op de naleving van de Wft, zie hiertoe tevens de beoordeling van 

bezwaargrond H. De aan de AFM opgedragen doelstellingen zijn gericht op het bevorderen van ordelijke 

en transparante financiëlemarktprocessen, zuivere verhoudingen tussen marktpartijen en zorgvuldige 

behandeling van cliënten.
27

 Zoals ook MF Global aangeeft, is de specifieke doelstelling van artikel 1:97 

Wft gelegen in de snelle waarschuwing van het publiek. De AFM ziet echter geen strijdigheid met haar 

doelstellingen en daarom valt naar haar oordeel niet in te zien waarom zij van publicatie af had moet zien.  

 

                                                        
26

 Rb. Rotterdam (vzr.) 8 april 2010, JOR 2010, 159, zie r.o. 2.3.7. 
27

 Artikel 1:25 Wft; Rb. Rotterdam (vzr.) 30 juli 2009, LJN BJ1748.  
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4.82 Allereerst is het feit dat de gedragingen drie jaar geleden plaats hebben gevonden, geen reden om af te 

zien van publicatie. Volgens vaste rechtspraak maakt het feit dat de overtreding in het verleden heeft 

plaatsgevonden, niet dat boeteoplegging en publicatie daarvan niet langer opportuun is. Het tijdsverloop 

tussen de overtreding en het moment van publicatie is inherent aan het systeem van de Wft. Derhalve is 

dergelijk tijdsverloop door de wetgever geaccepteerd. Bovendien miskent MF Global dat het onderzoek 

naar de overtreding naar zijn aard veel tijd vergt en dat daarna nog een zienswijzeprocedure moet worden 

doorlopen. Ook de publiciteit die het onderzoek naar MF Global al teweeg heeft gebracht leidt naar het 

oordeel van de AFM niet tot strijdigheid met de toezichtdoelstellingen. Dit geldt ook voor het feit dat MF 

Global de Nederlandse operatie heeft gestaakt. Aldus ziet de AFM geen reden waarom publicatie van het 

Besluit strijdig is of zou kunnen komen met het doel van het gedragstoezicht van de AFM op de Wft.  

 

4.83 MF Global doet voorts een beroep op artikel 3:3 Awb, het verbod van détournement de pouvoir. Naar het 

oordeel van de AFM kan dit beroep niet slagen. MF Global verwijst naar een zaak waarin de AFM een 

boete had opgelegd wegens het aanbieden van beleggingsobjecten zonder te beschikken over een daartoe 

benodigde vergunning van de AFM. De voorlopige voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam 

oordeelt in deze zaak dat het enkele signaal van repressief optreden gelet op de reeds verworven 

publiciteit, onvoldoende redengevend is om tot publicatie van het boetebesluit over te gaan. Nog 

daargelaten dat de AFM het oordeel van de voorzieningenrechter in voornoemde zaak niet volgt, meent 

zij dat zij met het publiceren van het Besluit aan de markt kenbaar heeft gemaakt dat zij handhavend, door 

middel van punitieve sancties, optreedt tegen dergelijke praktijken. Daarnaast geldt dat de wetgever er 

uitdrukkelijk voor heeft gekozen om de toezichthouder te verplichten om boetes, opgelegd wegens 

specifiek bij wet vastgelegde “ernstige inbreuk[en] op de financiële toezichtwetgeving” automatisch en in 

een vroeg stadium te publiceren.
28

 Overtreding van artikel 5:58, eerste lid, aanhef en onderdeel d, Wft is 

als een dergelijke ernstige inbreuk aangemerkt. Bij deze automatische publicatie is expliciet van belang 

geacht dat in het geval van bedoelde ernstige inbreuk het belang van de publicatie prevaleert boven dat 

van de betrokken financiële onderneming.
29

 

 

4.84 Voor zover MF Global stelt dat de publicatie een punitieve sanctie vormt en derhalve in strijd is met 

artikel 6 EVRM, verwijst de AFM naar vaste jurisprudentie van de rechtbank Rotterdam. De rechtbank 

Rotterdam heeft diverse malen geoordeeld dat publicatie van een boetebesluit geen punitieve sanctie 

inhoudt.
30

 

 

4.85 Gelet op voorgaande leidt heroverweging van deze bezwaargrond niet tot een ander oordeel.  

 

                                                        
28

 Kamerstukken II 2005/06, 29 708, nr. 41, p. 65. 
29

 Kamerstukken II 2005/06, 29 708, nr. 41, p. 65. 
30

 Zie bijvoorbeeld Rb. Rotterdam (vzr.) 3 september 2008, LJN BF1175; Rb Rotterdam (vzr.) 30 juni 2009, LJN BJ1748; Rb. Rotterdam (vzr.) 4 mei 

2011, LJN BQ3528. 
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J. Geen publicatie op grond van artikel 1:98 Wft 

 

4.86 Tot slot voert MF Global in de onder J weergegeven bezwaargrond aan dat de AFM af moet zien van de 

publicatie van het Besluit op grond van artikel 1:98 Wft. Ter onderbouwing hiervan verwijst MF Global 

naar hetgeen zij onder bezwaargrond I heeft aangevoerd.  

 

Reactie AFM bezwaargrond J 

 

4.87 In haar beoordeling van bezwaargrond I heeft de AFM reeds uiteengezet waarom de publicatie op 26 

september 2011 van het Besluit niet in strijd is of zou kunnen komen met de doelen van het door de AFM 

uit te oefenen toezicht. Naar het oordeel kunnen de door MF Global aangevoerde argumenten eveneens 

niet leiden tot het achterwege blijven van publicatie ingevolge artikel 1:98 Wft, nu daarvoor dezelfde 

verplichting geldt met dezelfde uitzondering.  

 

4.88 Van openbaarmaking van het Besluit en de beslissing op bezwaar nadat het Besluit onherroepelijk is 

geworden, kan de AFM slechts afzien als die publicatie in strijd is of zou kunnen komen met het doel van 

het door de AFM uit te oefenen toezicht op de naleving van de Wft. Van dat laatste is naar het oordeel van 

de AFM geen sprake. Van openbaarmaking na het onherroepelijk worden van het Besluit kan daarom niet 

worden afgezien. Het individuele belang van MF Global kan in dit verband niet tot een andere uitkomst 

leiden. Dit argument heeft geen betrekking op de vraag of de openbaarmaking in strijd is of zou kunnen 

komen met het doel van het door de AFM uit te oefenen toezicht op de naleving van de Wft. 

 

4.89 De AFM zal na het definitief worden van het boetebesluit, aan haar verplichting tot publicatie op grond 

van artikel 1:98 Wft uitvoering geven door aan het eerdere persbericht de volgende update toe te voegen: 

 

“Update [datum waarop de update op de site verschijnt]: Het besluit van de AFM is inmiddels definitief 

geworden en kan door belanghebbenden niet meer ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.” 

 

 

5. Besluit  

 

Op grond van vorenstaande concludeert de AFM dat het Besluit op goede gronden is genomen. Om deze 

reden heeft de AFM besloten het bezwaar ongegrond te verklaren en het Besluit in stand te laten. De 

motivering van het bestreden besluit wordt aangevuld met de motivering die in deze beslissing op 

bezwaar is opgenomen. Het verzoek van MF Global om vergoeding van de kosten die zij heeft moeten 

maken in verband met de behandeling van het bezwaar, wordt om dezelfde redenen eveneens afgewezen. 

 

 

6. Rechtsgangverwijzing 

 

Iedere belanghebbende kan tegen deze beslissing op bezwaar beroep instellen door binnen zes weken na 

bekendmaking ervan een beroepschrift in te dienen bij de rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, 

Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Natuurlijke personen kunnen ook digitaal beroep instellen bij 
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genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over 

een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor 

het instellen van beroep wordt een griffierecht geheven.  

 

Hoogachtend, 

Autoriteit Financiële Markten 
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