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Geachte heer 't Hart, 

 

 Bij brief van 21 juli 2011 (met kenmerk-----------------) heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een boete 

opgelegd aan uw cliënte, Friesland Bank N.V. (FB) wegens overtreding van artikel 4:23, eerste lid, Wet op het 

financieel toezicht (Wft). Bij brief van 27 juli 2011 heeft u als gemachtigde van FB pro forma bezwaar 

aangetekend tegen deze boete. Het bezwaar is op 3 augustus 2011 door de AFM ontvangen. U heeft vervolgens op 

26 oktober 2011 namens FB de gronden van het bezwaar aangevuld.  

 

De AFM handhaaft het boetebesluit van 21 juli 2011 (het Boetebesluit), met aanvulling van de motivering zoals 

neergelegd in deze beslissing op bezwaar. 

 

Het onderhavige besluit is als volgt opgebouwd. Allereerst worden in paragraaf 1 de feiten weergegeven. In 

paragraaf 2 worden de gronden van bezwaar vermeld. In paragraaf 3 worden de gronden van bezwaar beoordeeld. 

In paragraaf 4 wordt bekeken of de boete die aan FB is opgelegd evenredig is, gezien de ernst en duur van de 

overtreding. Vervolgens wordt  in paragraaf 5 de publicatie op grond van artikel 1:98 Wft, bij het onherroepelijk 

worden van deze beslissing op bezwaar toegelicht. In paragraaf 6 wordt de beslissing op bezwaar weergegeven. 

Ten slotte volgt in paragraaf 7 de rechtsgangverwijzing. Het verslag van de op 21 november 2011gehouden 

hoorzitting is als bijlage 1 bijgevoegd. 

 

1. Feiten 

 

Voor een uitgebreid overzicht van de feiten tot en met 21 juli 2011 verwijst de AFM naar het Boetebesluit en het 

onderzoeksrapport van 1 maart 2011.  

 

Op 21 juli  2011 heeft de AFM een boete opgelegd van € 500.000 wegens overtreding van artikel 4:23, eerste lid, 

Wft. In het Boetebesluit komt de AFM, kort samengevat, tot de conclusie dat FB in vijf dossiers onvoldoende 

informatie heeft ingewonnen over de financiële positie, doelstellingen en risicobereidheid van haar cliënten. 
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Hiermee overtreedt FB artikel 4:23, eerste lid, onder a, Wft. Aangezien FB onvoldoende informatie heeft 

ingewonnen heeft FB in de onderzochte dossiers haar advies niet mede kunnen baseren op alle informatie die zij 

had moeten inwinnen. Hiermee overtreedt FB tevens artikel 4:23, eerste lid, onder b, Wft. 

 

Op 27 juli 2011 heeft Friesland Bank pro forma bezwaar ingediend tegen het Boetebesluit en een voorlopige 

voorziening aanhangig gemaakt bij de rechtbank te Rotterdam.   

 

De voorzieningenrechter heeft op 13 oktober 2011 het verzoek tot schorsing toegewezen, voor zover de schorsing 

ziet op vroegtijdige publicatie van het Boetebesluit. De voorzieningenrechter oordeelt, kort samengevat, dat de 

gedragingen van FB een beperkter karakter hebben en minder dan gemiddeld ernstig zijn dan de AFM heeft 

aangenomen, zodat de boete voorshands disproportioneel wordt geacht. De uitspraak van de voorzieningenrechter 

zal hierna worden aangeduid als „de Uitspraak‟.  

 

Op 26 oktober 2011 heeft FB de bezwaargronden aangevuld.  

 

Op 21 november 2011 heeft een hoorzitting plaatsgevonden. Tijdens de hoorzitting heeft FB expliciet verwezen 

naar een overzicht dat zij op 13 april 2011 heeft opgesteld en waarin FB minutieus op alle feiten uit het 

onderzoeksrapport ingaat. FB verzoekt de AFM om hier bij de beslissing op bezwaar rekening mee te houden.  

 

De AFM heeft bij brief d.d. 7 december 2011 aangegeven de beslissing op bezwaar met 6 weken op te schorten. 

De AFM heeft op 18 januari 2012, met excuses voor de vertraging, aangegeven dat de beslissing op bezwaar naar 

alle waarschijnlijkheid met één week wordt opgeschort. 

 

2. Gronden van bezwaar 

 

FB geeft aan dat in de onderhavige procedure zes relevante vragen dienen te worden beantwoord: 

 Zijn de aan het Boetebesluit ten grondslag liggende feiten correct; 

 Indien deze feiten correct zijn, is door FB de overtreding begaan; 

 Indien sprake is van een overtreding, is deze overtreding aan FB verwijtbaar; 

 Indien de overtreding verwijtbaar is, heeft de toezichthouder in redelijkheid kunnen besluiten tot het 

opleggen van een bestuurlijke boete; 

 Is de boete in strijd met het doel van het toezicht; 

 Dient het Boetebesluit gepubliceerd te worden en zo ja, op welke wijze. 

 

FB geeft aan dat deze vragen ontkennend beantwoord dienen te worden. FB geeft allereerst een omschrijving van 

de context en reikwijdte van het AFM-onderzoek en van het Boetebesluit. Vervolgens geeft FB een omschrijving 

van de werkwijze van FB. De bezwaargronden zijn in paragraaf 6 tot en met 18 neergelegd en kunnen als volgt 

worden samengevat: 

  

1. FB heeft bezwaar tegen de bevindingen van de AFM die zien op de inventarisatie van de financiële positie 

van de cliënt. Deze bezwaren vallen uiteen in twee onderdelen: 
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- De AFM stelt ten onrechte dat FB geen informatie heeft ingewonnen over een eventueel 

nabestaandenpensioen en / of een andere vorm van inkomen voor de overblijvende partner na 

overlijden van de andere partner. FB heeft door middel van het inventarisatieformulier de 

ingewonnen informatie genoegzaam gedocumenteerd. Hieruit blijkt dat expliciet navraag is gedaan 

naar het bestaan en de aard van zowel een eventuele pensioenregeling als pensioenvoorziening. 

Daartoe behoort dus ook een eventueel nabestaandenpensioen. 

- De AFM stelt ten onrechte dat uit het dossier niet blijkt of de inkomsten van het bedrijf zijn 

meegenomen bij het vaststellen van de financiële positie van de echtgenote bij het overlijden van haar 

partner. Indien en voor zover de AFM doelt op de mogelijke situatie dat de echtgenote aandelen in het 

bedrijf van haar man erft, is daar wel informatie door FB over ingewonnen. Indien daarvan sprake is 

dan worden eventuele erfenissen op het inventarisatieformulier vermeld. Het is juist dat één cliënt 

expliciet aan FB te kennen heeft gegeven dat hiermee geen rekening moet worden gehouden. 

2.  FB heeft bezwaar tegen de bevindingen van de AFM die zien op de inventarisatie van de doelstelling van 

de cliënten. De bezwaren vallen uiteen in de volgende onderdelen: 

- Ten onrechte stelt de AFM dat FB niet voldoende informatie heeft ingewonnen. Afgezien van het feit 

dat in één dossier het afsluiten van een verzekering als voorwaarde voor de hypotheek was gesteld, 

geeft FB aan dat in alle drie dossiers met cliënt is gesproken over het risico dat de overblijvende 

partner bij overlijden van de andere partner de betalingsverplichtingen uit hoofde van de hypotheek 

niet kan nakomen. Dit blijkt ook uit de verklaringen die de cliënten zelf hebben afgelegd. FB wijst 

nog op het feit dat in het dossier ---------------- de -------- zelf assurantietussenpersoon is. 

- Ten onrechte stelt de AFM dat het niet duidelijk is hoe tot de geadviseerde looptijd of het 

geadviseerde bedrag is gekomen. FB betwist dat een dergelijke onderzoeksplicht voortvloeit uit het 

(publiekrechtelijke) ken-uw-cliënt-beginsel of dat zonder deze informatie geen passend advies kan 

worden gegeven. Het enkele feit dat uit het dossier zou blijken dat bij de cliënt geen informatie over 

looptijd en hoogte is ingewonnen, betekent niet dat het advies niet zou deugen. 

- Ten onrechte stelt de AFM dat uit het dossier --------- niet is af te leiden hoe de hoogte van het 

geadviseerde bedrag zich verhoudt tot de doelstelling om drie jaar de rentelasten te kunnen betalen. 

De cliënt had twee doelstellingen. Het kunnen blijven betalen van de hypothecaire lasten voor een 

periode van drie jaar en het kunnen aflossen van de hoofdsom met de uitkering. Om deze 

doelstellingen te bereiken waren bedragen van € 90.000,-- resp. € 110.000,-- nodig. Waarom FB dit 

bedrag niet in alle redelijkheid had mogen adviseren motiveert de AFM niet. 

 

3. FB heeft bezwaar tegen de bevindingen van de AFM die zien op de inventarisatie van de risicobereidheid 

van de cliënten. De bezwaren vallen uiteen in de volgende onderdelen: 

- De AFM refereert in het Boetebesluit aan de wens van de cliënt om het risico van een gedwongen 

verkoop van de woning af te dekken. Het gaat hier de facto om dezelfde informatie als de vraag of de 

cliënt als doelstelling heeft om in de woning te blijven wonen. 

- Resteert de bevinding dat niet geïnventariseerd is of de cliënt het risico van een inkomstenterugval 

wil aanvaarden of wil afdekken. FB heeft deze informatie wel geïnventariseerd. Dit blijkt uit de 

inventarisatieformulieren. Daarin staat expliciet vermeld of en op welke wijze de cliënt dit risico 

wenst te aanvaarden of af te dekken. Daarnaast heeft FB per dossier uiteengezet waarom een 

overlijdensrisicoverzekering (“ORV”) is afgesloten. In de dossiers van ----------- en ---------- is de 
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verzekering afgesloten omdat dit als voorwaarde was gesteld voor het verstrekken van de hypotheken. 

Deze cliënten beschikten al over een ORV. Uit het dossier ------------ blijkt de risicobereidheid 

overigens bij uitstek uit het dossier. 

 

4. FB heeft bezwaar tegen het criterium dat de AFM aanlegt bij de vraag of artikel 4:23, eerste lid, Wft is 

overtreden. Het is niet de vraag of alle denkbare informatie is ingewonnen die aan (de kwaliteit van) het 

advies kan bijdragen maar of verzuimd is om informatie in te winnen zonder welke FB niet tot advisering 

had mogen overgaan. De AFM dient aan te tonen dat FB onvoldoende informatie voorhanden had om 

überhaupt tot advisering over te kunnen gaan. In het Boetebesluit wordt slechts aangegeven dat de 

ingewonnen informatie niet toereikend is. De AFM motiveert niet waarom de ingewonnen informatie niet 

toereikend zou zijn. Dit is opmerkelijk, aangezien FB minutieus in het overzicht van 13 april 2011 per 

afzonderlijke cliënt en per afzonderlijke bevinding heeft aangegeven dat de informatie is ingewonnen. 

 

5. FB geeft aan dat, voor zover de AFM van oordeel is dat bepaalde informatie ontbreekt, deze informatie 

onvoldoende relevant is dan wel dat het ontbreken van deze informatie in zeer geringe mate aan FB te 

wijten is (mede gelet op de hoeveelheid en gedetailleerdheid van de informatie die wel is ingewonnen). 

De AFM heeft haar guidance ten aanzien van de advisering over ORV‟s eerst eind december 2010 

gepubliceerd. Ook alle gepubliceerde boetebesluiten ten aanzien van de advisering van 

risicoverzekeringen dateren van na de datum waarop het onderzoek van de AFM bij FB werd beëindigd. 

Ten slotte heeft FB aan ondernemers geadviseerd en niet aan particulieren.  

 

6. De AFM suggereert, onder verwijzing naar correspondentie van FB, dat FB een organisatie is die niet 

zozeer bezig is met het klantbelang als wel met het dienen van haar eigen belangen ten koste van de klant. 

Deze beeldvorming is feitelijk niet onderbouwd, onjuist en bovendien onnodig grievend. Het afdekken 

van het eigen kredietrisico of het nastreven van cross selling is niet per definitie in strijd met het 

klantbelang. FB is niet beursgenoteerd en kent een stichting als aandeelhouder. Bij ongeveer 9% van alle 

bij FB afgesloten hypotheken wordt ook een ORV afgesloten. Dit is verhoudingsgewijs laag. De AFM 

heeft, ondanks verzoek van FB, geweigerd deze passages uit het Boetebesluit te halen. 

 

7. Het Boetebesluit had niet genomen mogen worden. Dit wordt gemotiveerd aan de hand van de volgende 

omstandigheden: 

- Allereerst is FB van oordeel dat zij voldoende informatie heeft ingewonnen om tot advisering over te 

gaan.  

- In de tweede plaats geldt dat het Boetebesluit onvoldoende is gemotiveerd.  

- In de derde plaats geldt dat het Boetebesluit in strijd is met het evenredigheidsbeginsel, het 

proportionaliteitsbeginsel en het subsidiariteitsbeginsel.  

- In de vierde plaats geldt dat het Boetebesluit in strijd is met het handhavingsbeleid van de AFM. 

Handhavingsmaatregelen worden eerst opgelegd indien andere middelen niet tot het gewenst effect 

kunnen leiden. FB heeft nooit een normoverdragend gesprek gehad. Daarnaast heeft FB de 

aanwijzing van de AFM opgevolgd. Het opleggen van een boete is in strijd met het beleid van de 

AFM: er is geen sprake van recidive / de overtreding is niet verwijtbaar / de cliënten van FB zijn niet 

benadeeld door de handelwijze van FB / FB heeft geen enkel significant voordeel verkregen / de duur 
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van de vermeende overtreding is kort / FB heeft medewerking verleend aan het onderzoek / de boete 

kan een negatief economisch effect hebben op FB, te meer nu in de publiciteit weinig aandacht 

bestaat voor het weergeven van de volledige feiten en het aanbrengen van de juiste nuanceringen / de 

overtreding heeft niet geleid tot marktverstoring / door de overtreding is het vertrouwen in de markt 

niet geschaad aangezien geen van de klanten van FB te kennen heeft gegeven dat het vertrouwen in 

de markt door FB is geschaad. 

 

8. De AFM heeft in strijd met het recht van hoor en wederhoor gehandeld. FB heeft de AFM verzocht om 

aan te geven wat de voorgenomen hoogte is van de eventueel op te leggen boete. De AFM heeft dit 

verzoek niet gehonoreerd. De hoogte van de boete is een essentieel onderdeel van het Boetebesluit. FB 

heeft voorafgaand aan het nemen van het Boetebesluit niet kunnen reageren op de hoogte van de boete. 

 

9. De omvang van de boete is disproportioneel.  

 

FB verwijst naar de Uitspraak waarin de rechter oordeelt dat de overtredingen een beperkter karakter 

hebben en minder dan gemiddeld ernstig zijn dan de AFM in het Boetebesluit heeft aangenomen, zodat de 

boete disproportioneel wordt geacht. Hierbij is ten eerste van belang dat het slechts gaat om een periode 

van drie maanden waarbinnen de overtredingen hebben plaatsgevonden. In de tweede plaats gaat het in 

alle dossiers om zelfstandig ondernemers met ongeveer hetzelfde inkomen en een vrijwel gelijkluidend 

klantenprofiel. Daarvan hebben twee ondernemers kennis van assurantiën waardoor het FB minder is aan 

te rekenen niet te hebben doorgevraagd. In vier van de vijf gevallen gaat het om het oversluiten van 

ORV‟s zodat het voor de hand ligt dat cliënten eerder over de risico‟s zijn bevraagd en het derhalve iets 

minder relevant is voor het advies om bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen. Voorts kan niet 

worden gezegd dat de ORV‟s werden aangepraat. Tot slot gaat het in twee van de vijf gevallen om ORV‟s 

die als voorwaarde zijn gesteld voor het verstrekken van de hypothecaire geldlening. Dat uit de door die 

betreffende cliënten ingevulde inventarisatieformulieren niet blijkt dat inlichtingen zijn ingewonnen 

omtrent de wens van de achterblijvende echtgenoot om in de woning te kunnen blijven wonen, acht de 

voorzieningenrechter geen zwaarwegend verzuim.  

 

FB stelt zich subsidiair op het standpunt dat met het oog op voornoemde overwegingen een eventuele 

boete nooit meer dan € 50.000 kan bedragen. 

 

10. De publicatie van het Boetebesluit is een punitieve sanctie. Ter onderbouwing verwijst FB naar de 

wetsgeschiedenis ter zake van het nieuwe boetestelsel. De publicatie heeft in deze zaak geen correctief 

karakter, aangezien daarvoor de aanwijzing is gegeven. 

 

11. De publicatie is in strijd met de toezichtdoelstellingen van de AFM. Ten eerste geldt dat publicatie in dit 

geval geen waarschuwend karakter kan hebben. FB heeft haar gedragslijn al aangepast, naar aanleiding 

van de aanwijzing. Het doel van de zuivere verhouding tussen marktpartijen is evenmin aan de orde. 

Hetzelfde geldt voor de ordelijke en transparante marktprocessen. De belangenafweging dient eveneens 

bij de publicatie van een Boetebesluit te worden meegenomen. Het belang van FB wordt verzwaard door 
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de omstandigheid dat de AFM zich negatief uitlaat over de attitude van de bank als organisatie die het 

eigen winstbejag boven het klantbelang stelt. 

 

12. Het publicatieregime is in strijd met de heroverwegingsplicht die geldt op grond van artikel 7:11 

Algemene wet bestuursrecht (Awb). De kern van de bezwaarprocedure is gelegen in de heroverweging 

ten aanzien van de vraag of een besluit genomen moet worden.  

 

13. Het publiceren van een boete staat haaks op en is in strijd met de geheimhoudingsplicht ex artikel 1:89 

Wft. 

 

14. In de zienswijze d.d. 21 november 2011 heeft FB betoogd dat de voorzieningenrechter de publicatie van 

het Boetebesluit heeft geschorst totdat sprake is van een onherroepelijk oordeel. Naar het oordeel van FB 

kan het besluit pas gepubliceerd worden indien sprake is van een onherroepelijk oordeel. 

 

15. In de zienswijze d.d. 21 november 2011 wijst FB nog op een aantal bijzondere omstandigheden. Deze zijn 

deels in de bovengenoemde gronden verwerkt. Resteren de volgende omstandigheden: 

 

- Het gaat hier om relatief hoge hypotheeksommen met een gemiddelde van € 843.600, -- per 

afgesloten hypotheek.  

- Alle betrokken cliënten beschikten reeds over een ORV.  

- Het afsluiten van een toereikende ORV was een voorwaarde voor het verstrekken van het 

hypothecaire krediet.  

 

3.1  Inleiding 

 

Deze paragraaf is als volgt ingedeeld: In paragraaf 3.2 is het oordeel van de AFM opgenomen over de vraag of FB 

de wet heeft overtreden. Deze paragraaf is ten aanzien van de vijf onderzochte dossiers onderverdeeld in paragraaf 

3.2.1 tot en met paragraaf 3.2.5. In iedere paragraaf wordt, aan de hand van de dossiers en aan de hand van 

hetgeen in door FB in dit dossier naar voren is gebracht, bekeken of en in hoeverre FB artikel 4:23, eerste lid, Wft 

heeft overtreden. In paragraaf 3.2.6 wordt ingegaan op de overige verweren van FB.  

 

3.2 Oordeel AFM 

In het bezwaar heeft FB naar voren gebracht dat zij minutieus alle feiten in haar overzicht van 13 april 2011 heeft 

weerlegd en dat hier in het Boetebesluit niet of nauwelijks aandacht aan is besteed. Daarnaast heeft FB nog 

verwezen naar de e-mails die zij op 20 en 21 oktober 2011 heeft verzonden aan cliënten ter completering van het 

dossier, waarin de feitelijke gang van zaken omtrent het adviesproces is bevestigd door de cliënten. 

De AFM heeft er in dit bezwaar voor gekozen om, per dossier, aan de hand van voornoemde e-mails van 20 en 21 

oktober, aan de hand van hetgeen in het bezwaar door FB is aangevoerd en aan de hand van hetgeen door FB in 
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voornoemd overzicht is aangevoerd, te bekijken of en in hoeverre de conclusies van de AFM die zijn neergelegd 

in het onderzoeksrapport en die (impliciet) zijn overgenomen in het Boetebesluit standhouden. 

3.2.1   --------------- 

 

Feiten 

Op 28 augustus 2009 hebben de ----------- en --------------- een hypotheek bij FB afgesloten ter waarde van € 

650.000 (aflossingsvrij) en een overbruggingskrediet ter waarde van € 80.000. In de hypotheekofferte is 

opgenomen dat FB als zekerheid onder meer een verpanding van de rechten, voortvloeiende uit de afgesloten 

ORV met een minimale dekkingswaarde van € 200.000 verlangt. De ------------ en ---------------- hebben op 27 

september 2009 bij ------- een ORV afgesloten met een verzekerd bedrag van € 1.000.000 en een jaarlijkse daling 

van € 100.000. 

 

Uit het dossier blijkt dat de ---------- al over een ORV beschikte met een dekking van € 500.000. Deze verzekering 

is afgesloten bij --------- en blijft, zo blijkt uit het aanvraagformulier van --------, doorlopen. De --------- heeft 

ruime tijd gewerkt bij … als ----------. In de laatste functie was de ----------------------------------------------------------

--------------- (---------------------------). Hij is in 2007 voor zichzelf begonnen. 

 

In het Boetebesluit komt de AFM tot de conclusie dat uit het dossier ---------------- niet blijkt dat FB de financiële 

positie, doelstellingen en risicobereidheid van de cliënten bij overlijden voldoende heeft geïnventariseerd. 

Hierdoor heeft FB haar advies om een ORV af te sluiten niet mede kunnen baseren op deze informatie. Naar het 

oordeel van de AFM overtreedt FB daarmee artikel 4:23, eerste lid, onder a en b, Wft. In deze beslissing op 

bezwaar zal de AFM per onderdeel bekijken of en in hoeverre voornoemde conclusies uit het Boetebesluit 

standhouden, mede aan de hand van hetgeen FB hiertegen heeft aangevoerd.  

 

Financiële positie 

In het onderzoeksrapport van 1 maart 2011 heeft de AFM aangegeven dat naar haar oordeel FB voorafgaand aan 

het advies onvoldoende informatie heeft uitgevraagd ten aanzien van de financiële positie van de cliënten bij het 

overlijden van de partner. In het document „Inventarisatieformulier´ heeft de ----------- de vraag „Heeft u een 

pensioenregeling?‟ beantwoord met „Onbekend‟. ----------------------------- heeft deze vraag niet beantwoord. 

Daarnaast is de vraag „Heeft u een pensioenvoorziening‟ door zowel de ----------- als door -------------------- niet 

beantwoord. Uit het dossier, de reacties van FB en de e-mail van 21 oktober 2010 blijkt niet dat FB zich op een 

andere wijze heeft laten informeren over een mogelijk nabestaandenpensioen of inkomen dat één van de partners 

zou ontvangen bij overlijden van de andere partner. In het Boetebesluit is dit oordeel gehandhaafd.  

 

 FB geeft in het bezwaarschrift aan dat uit het inventarisatieformulier blijkt dat expliciet navraag is gedaan 

naar het bestaan en de aard van zowel een eventuele pensioenregeling als pensioenvoorziening. Daartoe 

behoort dus ook een eventueel nabestaandenpensioen.  

 

In het inventarisatieformulier wordt gevraagd of de aanvragers beschikken over een pensioenregeling en een 

pensioenvoorziening. Allereerst blijkt uit het inventarisatieformulier niet dat vragen worden gesteld omtrent de 

aanwezigheid van een nabestaandenpensioen. De stelling „daartoe behoort dus ook een eventueel 
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nabestaandenpensioen‟ begrijpt de AFM niet. Naast een uitkering uit hoofde van de Algemene Nabestaandenwet 

(„Anw‟) is het immers zeer goed mogelijk dat sprake is van een aanvullend nabestaandenpensioen en / of een 

levensverzekering. Daarnaast hebben de -------------------------------- voornoemde vragen uit het 

inventarisatieformulier beantwoord met „onbekend‟, dan wel in het geheel niet beantwoord. Het feit dat in het 

formulier hieromtrent vragen worden gesteld ontslaat FB als adviseur niet van de plicht om, bij onduidelijkheid 

omtrent het beschikken over een pensioenregeling en / of een pensioenvoorziening, door te vragen en om 

aanvullende informatie te verlangen. 

 

 FB heeft daarnaast tijdens de hoorzitting d.d. 21 november 2011 expliciet verwezen naar een door FB op 

13 april 2011 opgesteld overzicht. In dit overzicht geeft FB aan dat FB zich wel op de hoogte heeft 

gesteld van de pensioenvoorziening van -------------------------- door zich in het bezit te stellen van de 

voorlopige jaarrekening van de onderneming van de ---------- (-------------).  

 

De AFM benadrukt, conform in het Boetebesluit is opgenomen, dat FB niet specificeert uit welke passages in de 

jaarrekening kan worden opgemaakt dat ------------------ niet over een pensioenvoorziening beschikt. Wanneer een 

bepaalde voorziening niet blijkt uit de jaarrekening, betekent dit nog niet dat er niet op andere wijze voorzieningen 

zijn getroffen om het inkomen na overlijden van de partner zeker te stellen, bijvoorbeeld via een ander 

vermogensopbouwproduct of door een voorziening op een spaarrekening.  

 

FB had dan ook naar het oordeel van de AFM door moeten vragen om op deze wijze te inventariseren of de --------

---------------------------- over een pensioenvoorziening of een pensioenregeling beschikken. 

 

Op grond van voorgaande overwegingen is de AFM van oordeel dat uit de dossiers niet kan worden afgeleid dat 

FB de financiële positie van de --------------- en ----------------- voldoende heeft geïnventariseerd. 

 

Doelstellingen  

In het onderzoeksrapport van 1 maart 2011 heeft de AFM aangegeven dat FB voorafgaand aan het advies 

onvoldoende informatie heeft ingewonnen ten aanzien van de doelstellingen van de cliënten. Uit het dossier, de 

reacties van FB en de e-mail van 21 oktober 2010 kan de AFM niet afleiden of de ---------- en ----------------- bij 

overlijden van de partner in de woning wensen te blijven wonen. Deze specifieke informatie over de doelstellingen 

van cliënten is nodig om vast te stellen wat het te verzekeren bedrag zou moeten zijn. In het dossier is geen 

informatie terug te vinden die het geadviseerde te verzekeren bedrag (cijfermatig) verklaart. Daarnaast heeft de 

AFM in het dossier, de reacties van FB en de e-mail van 21 oktober 2010 geen informatie aangetroffen die de 

geadviseerde looptijd van 10 jaar onderbouwt. In het Boetebesluit is dit oordeel gehandhaafd. 

 

 FB verwijst in het bezwaarschrift naar de Uitspraak, waaruit zou kunnen worden afgeleid dat de plicht om 

de doelstellingen te inventariseren minder uitgebreid hoeft te geschieden indien de kredietaanbieder in 

haar voorwaarden stelt dat in bepaalde omstandigheden een ORV dient te worden afgesloten.  

 

De AFM is het niet eens met dit uitgangspunt en is van oordeel dat deze opvatting ertoe leidt „dat het paard achter 

de wagen wordt gespannen‟ in plaats van ervoor. Het feit dat FB als kredietaanbieder in haar 

hypotheekvoorwaarden heeft opgenomen dat, uitgaande van een dekkingswaarde van 80% bij een dekkingstekort 
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een aanvullende verzekering moet worden afgesloten, disculpeert FB in haar hoedanigheid als adviseur naar het 

oordeel van de AFM niet van haar plicht om informatie omtrent de doelstelling te inventariseren teneinde te 

bekijken of een ORV in het concrete geval wel passend (en nodig) is. Indien een ORV niet nodig zou zijn 

(bijvoorbeeld omdat de cliënten over voldoende vermogen beschikken) dan had FB in haar hoedanigheid als 

adviseur bij FB als kredietaanbieder kunnen aankaarten dat in het onderhavige geval de voorwaarde zinledig zou 

zijn. Voor de consument is het dan ook, naar het oordeel van de AFM, relevant dat aan de hand van vragen 

omtrent onder meer de doelstelling wordt gekeken naar de noodzaak van het afsluiten van een ORV en daarnaast 

dat op deze wijze wordt geïnventariseerd welk type ORV dan passend is.  

 

 FB geeft voorts in het overzicht van 13 april 2011 aan dat cliënten bij het gesprek hebben aangegeven dat 

mevrouw ---------- bij het overlijden van de partner in de woning wenst te blijven wonen. 

 

De AFM heeft dit echter niet uit het dossier kunnen afleiden. In dit verband verwijst de AFM naar een aantal 

uitspraken van de voorzieningenrechter waarin nader wordt ingegaan op het argument dat wel voldoende 

inlichtingen zijn ingewonnen, maar dat dit niet altijd in het dossier naar voren komt. In deze uitspraken oordeelt 

de voorzieningenrechter dat het op de weg van de adviseur ligt om zich, mede gelet op artikel 32 van het Bgfo, 

genoegzaam te documenteren. Indien dit is nagelaten dan dienen de gevolgen voor zijn risico te komen.
1
 Nu uit 

het dossier niet kan worden afgeleid dat cliënten bij het gesprek hebben aangegeven dat mevrouw --------- bij het 

overlijden van de partner in de woning wenst te blijven wonen, laat staan dat dit aspect nader is geïnventariseerd, 

komen de gevolgen van het niet vastleggen van deze mededeling voor rekening van FB. De AFM gaat er dan ook 

vanuit dat deze informatie niet is ingewonnen. 

 

 FB geeft daarnaast in het overzicht van 13 april 2011 aan dat het advies om een ORV af te sluiten past bij 

de doelstellingen van cliënten, omdat cliënten zelf hebben aangegeven deze verzekering voor een bedrag 

van € 1 miljoen af te willen sluiten.  

 

De AFM benadrukt dat FB hiermee een onjuiste invulling geeft aan de verplichting die artikel 4:23, eerste lid, Wft 

met zich meebrengt. Kortheidshalve verwijst de AFM voor nadere motivering naar het Boetebesluit (p. 11).  

 

 FB geeft vervolgens in het bezwaarschrift aan dat in het dossier ---------------------- zelf 

assurantietussenpersoon is en dat dit relevant is voor de vraag in hoeverre informatie in de zin van artikel 

4:23, eerste lid, Wft dient te worden ingewonnen.  

 

De AFM is van oordeel dat deze factor relevant kan zijn bij de mate waarin informatie dient te worden 

ingewonnen. In dat geval dient de adviseur dan in het dossier vast te leggen op welke wijze zij rekening heeft 

gehouden met deze kennis en ervaring en welke informatie hierdoor niet of althans minder diepgaand is 

geïnventariseerd. Dit is niet gebeurd. 

 

Daarnaast is de AFM van oordeel dat het inwinnen van informatie omtrent de vraag of de --------------- en ----------

---------- bij overlijden van de partner in de woning wensen te blijven wonen (teneinde vast te stellen wat het te 

                                                        
1
 Rechtbank Rotterdam 19 december 2008, LJN:BG8136, Rechtbank Rotterdam 2 juli 2009, LJN:BJ1746 
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verzekeren bedrag zou moeten zijn) dermate basaal is doch wel zeer relevant voor het bepalen van de noodzaak en 

omvang van de ORV dat FB deze vraag niet achterwege had kunnen laten.  

 

Op grond van voorgaande overwegingen is de AFM van oordeel dat uit de dossiers niet kan worden afgeleid dat 

FB de doelstellingen van de ------------------------ voldoende heeft geïnventariseerd. 

 

Risicobereidheid 

In het onderzoeksrapport van 1 maart 2011 heeft de AFM aangegeven dat zij in het dossier, de reacties van FB en 

de e-mail van 21 oktober 2010 onvoldoende informatie heeft aangetroffen waaruit blijkt dat de risicobereidheid 

van de cliënten is ingewonnen. Voor een inventarisatie van de risicobereidheid van cliënten is het noodzakelijk om 

te weten of en in welke mate zij bereid zijn het risico van een inkomensterugval te aanvaarden en of zij dit risico 

financieel willen en kunnen dragen. Zo blijkt bijvoorbeeld niet of de ----------------------------- bij het overlijden 

van de partner het risico willen lopen dat zij de woning gedwongen dienen te verkopen of dat zij dit risico (deels) 

willen afdekken. Nu deze informatie niet voorafgaand aan het advies is ingewonnen, is ook niet duidelijk waarom 

FB een ORV met aflopende dekking heeft geadviseerd. In het Boetebesluit is dit oordeel gehandhaafd.  

 

 FB geeft in het bezwaarschrift aan dat de vraag of de ------------------------------ het risico willen lopen dat 

zij de woning gedwongen dienen te verkopen de facto hetzelfde is als de vraag of de cliënt als doelstelling 

heeft om in de woning te blijven wonen.  

 

De AFM is van oordeel dat het inventariseren van de risicobereidheid in het verlengde ligt van het inventariseren 

van de doelstelling. De doelstelling om in een woning te blijven wonen kan wijzigen of genuanceerder liggen, 

indien dit wordt afgezet tegen de kosten die hieraan verbonden zijn.  

 

 FB geeft voorts aan dat wel is geïnventariseerd of de cliënt het risico van een inkomstenterugval wil 

aanvaarden of wil afdekken. Dit blijkt uit de inventarisatieformulieren. Daarin staat expliciet vermeld of 

en op welke wijze de cliënt dit risico wenst te aanvaarden of af te dekken.  

 

De AFM is van oordeel dat ook hier FB uitgaat van een onjuiste lezing van artikel 4:23, eerste lid, Wft. Op het 

inventarisatieformulier worden bij de module „levensverzekering‟ vragen gesteld omtrent de risicobereidheid bij 

overlijden. Deze vragen luiden als volgt: 

 

- Bent u zich bewust van het feit dat u tussentijds niet vrij van kosten over het kapitaal kunt 

beschikken?; 

- Bent u zich bewust dat bij overlijden van de rekeninghouder het tot dan toe opgebouwde 

lijfrentevermogen tot uitkering komt aan de erfgenamen van de rekeninghouder? 

 

Voornoemde vragen zijn zeer beperkt van aard en zijn zeer gesloten van aard. Uit deze vragen kan niet worden 

afgeleid of en in welke mate de ----------------------------- bereid zijn het risico van een inkomensterugval te 

aanvaarden en of zij dit risico financieel willen en kunnen dragen.   
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 Ten slotte geeft FB in het bezwaarschrift aan dat in het -------------------------- de verzekering is afgesloten 

omdat dit als voorwaarde was gesteld voor het verstrekken van de hypotheken.  

 

Het feit dat FB als kredietaanbieder in haar hypotheekvoorwaarden heeft opgenomen dat, uitgaande van een 

dekkingswaarde van 80% bij een dekkingstekort een aanvullende verzekering moet worden afgesloten, disculpeert 

FB in haar hoedanigheid als adviseur naar het oordeel van de AFM niet van haar plicht om de risicobereidheid te 

inventariseren teneinde te bekijken of een ORV in het concrete geval wel passend (en nodig) is. In dit verband 

verwijst de AFM naar hetgeen zij hierboven op pagina 8 onder het kopje „doelstellingen‟ heeft aangegeven. 

 

 In het overzicht van 13 april 2011 (waarnaar in het bezwaarschrift expliciet verwezen wordt) geeft FB aan 

dat wel besproken is of de ----------------------------- bij het overlijden van de partner het risico willen lopen 

dat zij de woning gedwongen dienen te verkopen of dat zij dit risico (deels) willen afdekken.  

 

De AFM heeft dit echter niet uit het dossier kunnen afleiden. In dit verband verwijst de AFM naar een aantal 

uitspraken van de voorzieningenrechter waarin nader wordt ingegaan op het argument dat wel voldoende 

inlichtingen zijn ingewonnen, maar dat dit niet altijd in het dossier naar voren komt. In deze uitspraken oordeelt 

de rechtbank Rotterdam dat het op de weg van de adviseur ligt om zich, mede gelet op artikel 32 van het Bgfo, 

genoegzaam te documenteren. Indien dit is nagelaten dan dienen de gevolgen voor zijn risico te komen.
2
 Nu uit 

het dossier niet kan worden afgeleid dat met de ------------------------------- is besproken, laat staan dat 

geïnventariseerd is dat zij de woning gedwongen dienen te verkopen of dat zij dit risico (deels) willen afdekken 

komen de gevolgen van het niet vastleggen van deze mededeling voor rekening van FB. De AFM gaat er dan ook 

vanuit dat deze informatie niet is ingewonnen. 

 

Op grond van voorgaande overwegingen is de AFM van oordeel dat uit de dossiers niet kan worden afgeleid dat 

FB de doelstellingen van de -------------------------- voldoende heeft geïnventariseerd. 

 

 In het overzicht van 13 april 2011 geeft FB voorts nog aan dat uit de verklaring van cliënten d.d. 20 

oktober 2010 kan worden afgeleid dat besproken is waarom FB een ORV met aflopende dekking heeft 

geadviseerd. 

 

De AFM kan dit uit de verklaring van 20 oktober 2010 niet afleiden. In deze door FB opgestelde verklaring die zij 

heeft toegezonden ter completering van het dossier is het volgende opgenomen: 

 

Gezien uw eigen kennis en kunde ten aanzien van overlijdensrisico‟s heeft u ons verzocht een 

overlijdensrisicoverzekering aan te bieden van € 1.000.000 lineair dalend in 10 jaar. U heeft aangegeven dat het 

uw verwachting is dat uw inkomsten en vermogen voortvloeiend uit uw onderneming, met gelijke trend zal stijgen 

en deze aflopende dekking voor u beide voldoende is. 

 

Uit voornoemde verklaring kan niet worden afgeleid dat, aan de hand van de vraag of de -------------------------------

--- bij het overlijden van de partner het risico willen lopen dat zij de woning gedwongen dienen te verkopen of dat 

                                                        
2
 Rechtbank Rotterdam 19 december 2008, LJN:BG8136, Rechtbank Rotterdam 2 juli 2009, LJN:BJ1746 
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zij dit risico (deels) willen afdekken, is geïnventariseerd waarom FB een ORV met aflopende dekking heeft 

geadviseerd. Het feit dat voornoemde is besproken met de cliënt laat onverlet dat FB zelf moet inventariseren, aan 

de hand van de risicobereidheid, of voornoemde ORV wel passend is.  

 

Op grond van voorgaande overwegingen is de AFM van oordeel dat uit de dossiers niet kan worden afgeleid dat 

FB de risicobereidheid van de ----------------------- voldoende heeft geïnventariseerd. 

 

Conclusie  

In het Boetebesluit komt de AFM tot de conclusie dat uit het dossier --------------------  niet blijkt dat FB de 

financiële positie, doelstellingen en risicobereidheid van de cliënten bij overlijden voldoende heeft 

geïnventariseerd. Hierdoor heeft FB haar advies om een ORV af te sluiten niet mede kunnen baseren op deze 

informatie. Naar het oordeel van de AFM overtreedt FB daarmee artikel 4:23, eerste lid, onder a en b, Wft. 

 

3.2.2  ---------------- 

 

Feiten 

Op 1 september 2009 hebben de heer en mevrouw --------------- een hypotheek bij FB afgesloten ter waarde van € 

1.360.000 (aflossingsvrij). In de hypotheekofferte en in het Europees Gestandaardiseerd Informatieblad  is 

opgenomen dat FB als zekerheid onder meer een verpanding van de rechten, voortvloeiende uit de afgesloten 

ORV met een minimale dekkingswaarde van € 400.000 verlangt. 

 

De ----------- beschikt al over een ORV van € 400.000. Op 24 september 2009 wordt een nieuwe ORV bij -------- 

van € 800.000 afgesloten. De ORV van € 400.000 wordt hierbij overgesloten. De ----------- houdt zich sinds jaar 

en dag bezig met projectontwikkeling en het beheren van een eigen vastgoedportefeuille.  

 

In het Boetebesluit komt de AFM tot de conclusie dat uit het dossier --------------- niet blijkt dat FB de financiële 

positie, doelstellingen en risicobereidheid van de cliënten bij overlijden voldoende heeft geïnventariseerd. 

Hierdoor heeft FB haar advies om een ORV af te sluiten niet mede kunnen baseren op deze informatie. Naar het 

oordeel van de AFM overtreedt FB daarmee artikel 4:23, eerste lid, onder a en b, Wft. In deze beslissing op 

bezwaar zal de AFM per onderdeel bekijken of en in hoeverre voornoemde conclusies uit het Boetebesluit 

standhouden, mede aan de hand van hetgeen FB hiertegen heeft aangevoerd.  

 

Financiële positie 

In het onderzoeksrapport van 1 maart 2011 is aangegeven dat uit het dossier, de reacties van FB, uit de e-mail van 

21 oktober 2010 niet blijkt dat FB voorafgaand aan  het advies informatie heeft ingewonnen over de pensioen-  of 

inkomensvoorziening, noch over het bestaan van een nabestaandenpensioen van mevrouw ------------- bij 

overlijden van de -----------. Op het inventarisatieformulier heeft de ------------- de vraag Heeft u een 

pensioenregeling beantwoord met onbekend. In het Boetebesluit is dit oordeel gehandhaafd.     

 

 FB geeft in het bezwaarschrift aan dat uit het inventarisatieformulier blijkt dat expliciet navraag is gedaan 

naar het bestaan en de aard van zowel een eventuele pensioenregeling als pensioenvoorziening. Daartoe 

behoort dus ook een eventueel nabestaandenpensioen.  
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Allereerst blijkt uit het inventarisatieformulier niet dat vragen worden gesteld omtrent de aanwezigheid van een 

nabestaandenpensioen. De stelling „daartoe behoort dus ook een eventueel nabestaandenpensioen‟ begrijpt de 

AFM niet. Naast een uitkering uit hoofde van de Anw is het immers zeer goed mogelijk dat sprake is van een 

aanvullend nabestaandenpensioen en / of een levensverzekering. Daarnaast heeft de ----------- de vraag Heeft u een 

pensioenregeling‟ beantwoord met „onbekend‟ en heeft ----------- deze vragen (die zien op de aanwezigheid van 

een pensioenregeling / pensioenvoorziening) helemaal niet ingevuld. In het inventarisatieformulier wordt gevraagd 

of de aanvragers beschikken over een pensioenregeling en een pensioenvoorziening. Het feit dat in het formulier 

hieromtrent vragen worden gesteld ontslaat FB als adviseur niet van de plicht om, bij onduidelijkheid omtrent het 

beschikken over een pensioenregeling, door te vragen en om aanvullende informatie te verlangen. 

 

 FB heeft daarnaast tijdens de hoorzitting d.d. 21 november 2011 expliciet verwezen naar een door FB op 

13 april 2011 opgesteld overzicht. In dit overzicht geeft FB aan dat zij zich wel op de hoogte heeft gesteld 

van de pensioenvoorziening van ---------------------- door zich in het bezit te stellen van de Jaarrekening----

-----------------.   

 

In de conceptjaarrekening van ----------------- is op pagina 14 (omtrent de grondslagen van de geconsolideerde 

jaarrekening) het volgende neergelegd: 

 

De pensioenvoorziening is berekend volgens de fiscale waarderingsgrondslagen inhoudende een rekenrente van 

4% overlevingstabel GBM-GBV 1995-2000 zonder leeftijdsterugstellingen, het voor-overlijdensrisico is niet in de 

verplichting opgenomen. Bij het berekenen van de pensioenverplichting zijn toekomstige stijgingen van het salaris 

en pensioenen(indexaties) niet verwerkt. 

 

De AFM kan uit voornoemde weergave niet afleiden dat FB heeft geïnventariseerd of de ------------------------------

---- over een pensioen-  of inkomensvoorziening pensioenvoorziening beschikken. Voornoemde voorziening ziet 

op de pensioenverplichting van de in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen vennootschappen jegens hun 

werknemers. De AFM begrijpt niet of en in hoeverre uit deze voorziening kan worden afgeleid dat -------------------

-------------- geen pensioenvoorziening heeft.  

 

Op grond van voorgaande overwegingen is de AFM van oordeel dat uit de dossiers niet kan worden afgeleid dat 

FB de financiële positie van de ------------------- voldoende heeft geïnventariseerd. 

 

Doelstellingen 

In het onderzoeksrapport van 1 maart 2011 heeft de AFM aangegeven dat FB voorafgaand aan het advies 

onvoldoende informatie heeft ingewonnen ten aanzien van de doelstellingen van de cliënten. Uit het dossier, de 

reacties van FB en de e-mail van 21 oktober 2010 kan de AFM niet afleiden of de ------------------------------ bij 

overlijden van de partner in de woning wensen te blijven wonen. Deze specifieke informatie over de doelstellingen 

van cliënten is nodig om vast te stellen wat het te verzekeren bedrag zou moeten zijn. In het dossier is geen 

informatie terug te vinden die het geadviseerde te verzekeren bedrag (cijfermatig) verklaren. Daarnaast heeft de 

AFM in het dossier, de reacties van FB en de e-mail van 21 oktober 2010 geen informatie aangetroffen die de 
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geadviseerde looptijd van 15,5 jaar en het geadviseerde te verzekeren bedrag (cijfermatig) verklaren. In het 

Boetebesluit is dit oordeel gehandhaafd.  

 

 FB verwijst in het bezwaarschrift naar de Uitspraak. Uit de Uitspraak zou kunnen worden afgeleid dat de 

plicht om de doelstellingen te inventariseren minder uitgebreid hoeft te geschieden indien de 

kredietaanbieder in haar voorwaarden stelt dat in bepaalde omstandigheden een ORV dient te worden 

afgesloten.  

 

De AFM is het niet eens met dit uitgangspunt en is van oordeel dat deze opvatting ertoe leidt „dat het paard achter 

de wagen wordt gespannen‟. Het feit dat FB als kredietaanbieder in haar hypotheekvoorwaarden heeft opgenomen 

dat, uitgaande van een dekkingswaarde van 80% bij een dekkingstekort een aanvullende verzekering moet worden 

afgesloten, disculpeert FB in haar hoedanigheid als adviseur naar het oordeel van de AFM niet van haar plicht om 

informatie omtrent de doelstelling te inventariseren teneinde te bekijken of een ORV in het concrete geval wel 

passend (en nodig) is. FB had dan in haar hoedanigheid als adviseur bij FB als kredietaanbieder kunnen 

aankaarten dat in het onderhavige geval de voorwaarde zinledig zou zijn (bijvoorbeeld omdat op andere wijze 

zekerheid aanwezig was, bijvoorbeeld in de vorm van opgebouwd privévermogen). Voor de consument is het dan 

ook, naar het oordeel van de AFM, relevant dat aan de hand van vragen omtrent onder meer de doelstelling wordt 

gekeken naar de noodzaak en wenselijkheid van het afsluiten van een ORV.  

 

 FB geeft in het bezwaarschrift onder „doelstelling aan‟ aan dat in het dossier --------------- wel degelijk 

informatie is ingewonnen over de bereidheid van de aanvragers om het risico te willen dragen dat de 

overblijvende partner bij overlijden van de andere partner de betalingsverplichtingen uit hoofde van de 

hypotheek niet kan nakomen. 

 

De AFM zal deze bezwaargrond hieronder, bij de paragraaf die ziet op de risicobereidheid, behandelen.  

 

 

 Vervolgens wordt in het overzicht van 13 april 2011 door FB naar voren gebracht dat het advies om een 

ORV af te sluiten past bij de doelstellingen van cliënten, omdat het bedrag op verzoek van cliënten is 

vastgesteld.  

 

De AFM benadrukt dat FB hiermee een onjuiste invulling geeft aan de verplichting die artikel 4:23, eerste lid, Wft 

met zich meebrengt. Kortheidshalve verwijst de AFM voor nadere motivering naar het Boetebesluit (pagina 11).  

 

Op grond van voorgaande overwegingen is de AFM van oordeel dat uit de dossiers niet kan worden afgeleid dat 

FB de doelstellingen van de heer en mevrouw ------------------voldoende heeft geïnventariseerd. 

 

Risicobereidheid 

In het onderzoeksrapport van 1 maart 2011 heeft de AFM aangegeven dat zij in het dossier, de reacties van FB en 

de e-mail van 21 oktober 2010 onvoldoende informatie heeft aangetroffen waaruit blijkt dat de risicobereidheid 

van de cliënten is ingewonnen. Voor een inventarisatie van de risicobereidheid van cliënten is het noodzakelijk om 

te weten of en in welke mate zij bereid zijn het risico van een inkomensterugval te aanvaarden en of zij dit risico 
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financieel willen en kunnen dragen. De AFM begrijpt niet waarom de hoogte van het bedrag van € 400.000 naar   

€ 800.000 past bij de risicobereidheid van de cliënten. In het Boetebesluit is dit oordeel gehandhaafd. 

 

 FB geeft in het bezwaarschrift aan dat de vraag of de --------------------- het risico willen lopen dat zij de 

woning gedwongen dienen te verkopen de facto hetzelfde is als de vraag of de cliënt als doelstelling heeft 

om in de woning te blijven wonen.  

 

De AFM is van oordeel dat het inventariseren van de risicobereidheid in het verlengde ligt van het inventariseren 

van de doelstelling. De doelstelling om in een woning te blijven wonen kan wijzigen of genuanceerder liggen, 

indien dit wordt afgezet tegen de kosten die hieraan verbonden zijn.  

 

 FB geeft in het bezwaarschrift voorts aan dat wel is geïnventariseerd of de cliënt het risico van een 

inkomstenterugval wil aanvaarden of wil afdekken. Dit blijkt uit de inventarisatieformulieren. Daarin staat 

expliciet vermeld of en op welke wijze de cliënt dit risico wenst te aanvaarden of af te dekken.  

 

De AFM is van oordeel dat ook hier FB uitgaat van een onjuiste lezing van artikel 4:23, eerste lid, Wft. Op het 

inventarisatieformulier worden bij de module „levensverzekering‟ vragen gesteld omtrent de risicobereidheid bij 

overlijden. Deze vragen luiden als volgt: 

 

- Bent u zich bewust van het feit dat u tussentijds niet vrij van kosten over het kapitaal kunt 

beschikken?; 

- Bent u zich bewust dat bij overlijden van de rekeninghouder het tot dan toe opgebouwde 

lijfrentevermogen tot uitkering komt aan de erfgenamen van de rekeninghouder? 

 

Voornoemde vragen zijn zeer beperkt van aard. Uit deze vragen kan dan ook niet worden afgeleid of en in welke 

mate de -------------------------- bereid zijn het risico van een inkomensterugval te aanvaarden en of zij dit risico 

financieel willen en kunnen dragen.   

 

 FB geeft in het bezwaarschrift onder „doelstelling‟ aan dat in het dossier --------------------- wel degelijk 

informatie is ingewonnen over de bereidheid van de aanvragers om het risico te willen dragen dat de 

overblijvende partner bij overlijden van de andere partner de betalingsverplichtingen uit hoofde van de 

hypotheek niet kan nakomen. 

 

In het inventarisatieformulier wordt het volgende gevraagd: 

- Bent u zich bewust van het risico van inkomstenterugval van u en/of uw partner bijvoorbeeld door 

werkloosheid echtscheiding arbeidsongeschiktheid pensionering of overlijden in relatie tot de 

maandlasten van uw hypothecaire lening? 

- U kunt het risico van inkomstenterugval afdekken. Wilt u dit risico d.m.v. een verzekering of 

aanwezig vermogen afdekken of beperken. 

 

De AFM geeft is, zoals hiervoor al aan de orde is geweest, dat de vragen hier beperkt van aard zijn. Van een 

adviseur kan en mag verwacht worden dat de adviseur niet alleen gesloten vragen stelt, zoals hierboven is 
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omschreven, maar dat de adviseur doorvraagt en derhalve op deze wijze inventariseert of het uiteindelijk af te 

sluiten product wel passend is. In het dossier ---------------------- had dit zeker voor de hand gelegen, aangezien het 

antwoord op de hierboven geformuleerde tweede vraag luidt, dat het risico wordt afgedekt door middel van 

vermogen. Uit het dossier kan niet worden afgeleid waarom desondanks een ORV is afgesloten. Dit blijkt ook niet 

uit de nadien overgelegde verklaring van 21 oktober 2010. Kortheidshalve verwijst de AFM naar hetgeen 

hieromtrent in het Boetebesluit is opgenomen (pagina 10 en 11). 

 

 FB verwijst in het bezwaarschrift naar de Uitspraak. De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat in vier 

van de vijf gevallen het gaat om het oversluiten van ORV‟s zodat het voor de hand ligt dat cliënten eerder 

over de risico‟s zijn bevraagd en het derhalve iets minder relevant is voor het advies om bepaalde 

informatie in te winnen en vast te leggen. 

 

De AFM is van oordeel dat dit uitgangspunt te algemeen en te ongenuanceerd is. Los van het feit dat de 

voorzieningenrechter geen acht slaat op factoren als de tijdsduur die verstreken is sinds het afsluiten van het oude 

product en de beweegredenen van de consument om het product over te willen zetten, is de AFM van oordeel dat 

ook bij het oversluiten van producten moet worden geïnventariseerd wat de risicobereidheid is van de consument 

teneinde te kunnen beoordelen of het nieuw af te sluiten product (nog steeds) passend is. 

 

Op grond van voorgaande overwegingen is de AFM van oordeel dat uit de dossiers niet kan worden afgeleid dat 

FB de risicobereidheid van de ----------------------- voldoende heeft geïnventariseerd. 

 

Conclusie 

Uit het dossier ---------------------- blijkt niet dat FB de financiële positie, doelstellingen en risicobereidheid van de 

cliënten bij overlijden voldoende heeft geïnventariseerd. Hierdoor heeft FB haar advies om een ORV af te sluiten 

niet mede kunnen baseren op deze informatie. Naar het oordeel van de AFM overtreedt FB daarmee artikel 4:23, 

eerste lid, onder a en b, Wft. 

 

3.2.3 -------------- 

 

Feiten 

Op 30 oktober 2009 hebben de ------------ en ------------ een hypotheek bij FB afgesloten ter waarde van € 480.000 

(aflossingsvrij). In het overzicht van 13 april 2011 is door FB opgenomen dat de ----------------------------------------

---- al over een levensverzekering beschikten die recht gaf op een uitkering van € 128.000 bij overlijden van -------

----------------- en € 148.000 bij overlijden van de -----------------. 

 

De --------------------------------- sluiten met ingang van 1 november 2009 een ORV af bij ---------- met een dekking 

van € 300.000. 

 

In het Boetebesluit komt de AFM tot de conclusie dat uit het dossier -------------------- niet blijkt dat FB de 

financiële positie, doelstellingen en risicobereidheid van de cliënten bij overlijden voldoende heeft 

geïnventariseerd. Hierdoor heeft FB haar advies om een ORV af te sluiten niet mede kunnen baseren op deze 

informatie. Naar het oordeel van de AFM overtreedt FB daarmee artikel 4:23, eerste lid, onder a en b, Wft. In deze 
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beslissing op bezwaar zal de AFM per onderdeel bekijken of en in hoeverre voornoemde conclusies uit het 

Boetebesluit standhouden, mede aan de hand van hetgeen FB hiertegen heeft aangevoerd.  

 

De AFM benadrukt op voorhand dat het opvallend is in dit dossier dat de vragen op het inventarisatieformulier, 

die zijn aangegeven onder „module levensverzekering‟ allemaal niet zijn beantwoord, door het aankruisen van 

bepaalde vinkjes. Hieronder zal worden nagegaan of elders in het proces de benodigde informatie wel op andere 

wijze is ingewonnen. 

 

Financiële positie 

In het onderzoeksrapport van 1 maart 2011 heeft de AFM aangegeven dat uit het dossier, de reacties van FB en de 

e-mail van 21 oktober 2010 niet blijkt dat FB voorafgaand aan het advies informatie heeft ingewonnen ten aanzien 

van het mogelijk bestaan van een nabestaandenpensioen. In het inventarisatieformulier hebben de --------------------

----------- op de vraag Heeft u een pensioenregeling  geantwoord met onbekend. De vraag Heeft u een 

pensioenvoorziening  is door de -------------------------------- beantwoord met nee. Uit het dossier blijkt niet dat FB 

zich op een andere wijze heeft laten informeren over een mogelijke inkomensvoorziening of 

nabestaandenpensioen dat zij zouden ontvangen bij het overlijden van de partner. De e-mail van 21 oktober 2010 

geeft aan dat --------------------- onvoldoende inkomen zou hebben om, bij overlijden van de -----------, te voldoen 

aan de betalingsverplichtingen van de hypotheek. Het dossier, de reacties van FB en de betreffende e-mail geven 

echter geen inzicht in de hoogte van het (beschikbare) inkomen. Ten slotte kan de AFM uit de beschikbare 

gegevens niet afleiden op welke manier de inkomsten dan wel het vermogen van het bedrijf van de ----------- zijn 

meegenomen bij het vaststellen van de financiële positie van ----------------. In het Boetebesluit is dit oordeel 

gehandhaafd. 

 

 FB geeft in het bezwaarschrift aan dat uit het inventarisatieformulier blijkt dat expliciet navraag is gedaan 

naar het bestaan en de aard van zowel een eventuele pensioenregeling als pensioenvoorziening. Daartoe 

behoort dus ook een eventueel nabestaandenpensioen.  

 

Allereerst blijkt uit het inventarisatieformulier niet dat vragen worden gesteld omtrent de aanwezigheid van een 

nabestaandenpensioen. De stelling „daartoe behoort dus ook een eventueel nabestaandenpensioen‟ begrijpt de 

AFM niet. Naast een uitkering uit hoofde van de Anw is het immers zeer goed mogelijk dat sprake is van een 

aanvullend nabestaandenpensioen en / of een levensverzekering. Daarnaast hebben de ------------- en ---------------- 

de vraag of zij over een pensioenregeling beschikken beantwoord met „onbekend‟. In dat verband ligt het voor de 

hand dat de adviseur hieromtrent nader inventariseert alvorens hij tot een advies overgaat. Het feit dat in het 

formulier vragen worden gesteld ontslaat FB als adviseur niet van de plicht om, bij onduidelijkheid omtrent het 

beschikken over een pensioenregeling, door te vragen en om aanvullende informatie te verlangen. 

 

 In het overzicht van 13 april 2011 geeft FB aan dat het inkomen van ---------------- € 20.000 bedroeg en 

dat dit is vastgelegd in het inventarisatieformulier uit oktober 2009.  

 

De AFM benadrukt dat het oordeel van de AFM ziet op het beschikbare inkomen. Zoals in het Boetebesluit is 

overwogen is de AFM van oordeel dat de inkomenspositie niet reeds dan voldoende is uitgevraagd op het moment 

dat het inkomen van een cliënt bekend is. Juist bij een ORV gaat het om het inkomen waarover iemand na het 
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overlijden van zijn of haar partner kan beschikken. In dat verband is relevant of er nabestaandenpensioen of ander 

inkomen / vermogen beschikbaar komt. Deze inventarisatie heeft niet plaatsgevonden.  

 

 FB geeft in het overzicht van 13 april 2011 verder aan dat de ----------- en --------------- niet bekend waren 

met de inhoud van de door hun (voormalige) werkgever gefaciliteerde pensioenregeling en dus ook niet 

met het eventuele bestaan van een nabestaandenpensioen. 

 

De AFM is van oordeel dat FB als adviseur hier geen genoegen mee kan nemen. Zoals hierboven is aangegeven is 

het recht op een nabestaandenpensioen en de omvang hiervan bij een ORV een essentieel onderdeel voor de 

beoordeling van de passendheid van een ORV. Het betreft hier informatie die door consumenten doorgaans vrij 

gemakkelijk opgevraagd had kunnen worden bij de oude werkgever of bij de pensioenuitvoerder. De AFM is dan 

ook van oordeel dat FB als adviseur door had moeten vragen op dit punt.  

 

 FB geeft voorts in het overzicht van 13 april 2011 aan dat FB navraag heeft gedaan naar verzekeringen ter 

dekking van het WIA- en ANW-hiaat en dat verder alle beschikbare polissen in kaart zijn gebracht 

(levensverzekeringen als schadeverzekeringen). 

 

De AFM benadrukt dat ten aanzien van het WIA en ANW hiaat de -------------------------- ten aanzien van de vraag 

naar de aanwezigheid onbekend hebben aangegeven. Ook hier is derhalve niet sprake van een voldoende 

inventarisatie van de financiële positie. Dat verder alle beschikbare polissen in kaart zijn gebracht kan niet uit het 

dossier worden afgeleid. In ieder geval benadrukt de AFM dat voorgaande onverlet laat dat niet blijkt dat FB 

voorafgaand aan het advies informatie heeft ingewonnen ten aanzien van het mogelijk bestaan van een 

nabestaandenpensioen. 

 

 Ten aanzien van de opmerking van de AFM dat zij uit de beschikbare gegevens niet kan afleiden op welke 

manier de inkomsten dan wel het vermogen van het bedrijf van de ---------- zijn meegenomen bij het 

vaststellen van de financiële positie van ------------------- bij het overlijden van de ----------------- geeft FB 

(in het overzicht van 13 april 2011) nog aan dat dit op verzoek van beiden niet is meegenomen aangezien 

het vermogen van de in 2007 gestarte onderneming nog van geringe omvang is.  

 

De AFM benadrukt dat uit het dossier, noch uit de e-mail van 21 oktober 2010 kan worden afgeleid dat dit de 

feitelijke gang van zaken is geweest. De AFM gaat ervan uit dat voornoemde inventarisatie niet heeft 

plaatsgevonden. In dit verband verwijst de AFM naar een aantal uitspraken van de voorzieningenrechter waarin 

nader wordt ingegaan op het argument dat wel voldoende inlichtingen zijn ingewonnen, maar dat dit niet altijd in 

het dossier naar voren komt. In deze uitspraken oordeelt de voorzieningenrechter dat het op de weg van de 

adviseur ligt om zich, mede gelet op artikel 32 van het Bgfo, genoegzaam te documenteren. Indien dit is nagelaten 

dan dienen de gevolgen voor zijn risico te komen 

 

Wel heeft de AFM in het dossier ------------------------ terug kunnen vinden dat de cliënten in het document 

„Inventarisatieformulier‟ aangeven dat zij een mogelijke inkomstenterugval wensen af te dekken door middel van 

aanwezig vermogen. Uit het dossier kan niet worden afgeleid dat dit nader is geïnventariseerd.  
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Op grond van voorgaande overwegingen is de AFM van oordeel dat uit de dossiers niet kan worden afgeleid dat 

FB de financiële positie van de ----------- en ------------------ voldoende heeft geïnventariseerd. 

 

Doelstellingen 

In het onderzoeksrapport van 1 maart 2011 heeft de AFM aangegeven dat FB voorafgaand aan het advies 

onvoldoende informatie heeft ingewonnen ten aanzien van de doelstellingen van de cliënten. Uit het dossier, de 

reacties van FB en de e-mail van 21 oktober 2010 kan de AFM niet afleiden of de ----------- en ---------------------

bij overlijden van de partner in de woning wensen te blijven wonen. Deze specifieke informatie over de 

doelstellingen van cliënten is nodig om vast te stellen wat het te verzekeren bedrag zou moeten zijn. In het dossier 

is geen informatie terug te vinden die de geadviseerde looptijd van 20 jaar en het geadviseerde te verzekeren 

bedrag (cijfermatig) verklaren. In het Boetebesluit is dit oordeel gehandhaafd. 

 

 FB geeft in het bezwaarschrift onder „doelstellingen‟ aan dat in het dossier -----------------------, FB 

cliënten erop heeft gewezen dat ------------------------- de lasten niet meer zou kunnen dragen als haar 

echtgenoot zou komen te overlijden. Dit zou betekenen dat de woning verkocht moet worden. 

 

In de e-mail die FB op 20 oktober 2010 aan de ------------- ter completering van het dossier heeft verzonden geeft 

FB het volgende aan: 

 

In uw specifieke situatie hebben wij u aangegeven dat bij overlijden van u zelf uw echtgenote niet in staat is om te 

voldoen aan de betalingsverplichtingen van de hypotheek. U en uw echtgenote hebben destijds aangegeven dit 

risico af te dekken door uw eigen vermogen. Op uw verzoek is later in de tijd door ons bekeken wat een 

overlijdensrisicoverzekering zou kosten. Wij hebben u hierover per mail enkele tarieven aan u doen toekomen. U 

heeft op basis van deze email als ook een mondeling gesprek besloten tot een overlijdensrisicoverzekering met een 

dekking van € 300.000. 

 

De AFM is van oordeel dat uit deze in de e-mail geschetste gang van zaken niet kan worden afgeleid dat de --------

-------------------------------- bij overlijden in de woning wensen te blijven wonen. Uit de e-mails kan worden 

afgeleid dat wel besproken is met de------------------------------, dat ----------------- de hypotheeklasten niet meer zou 

kunnen dragen. Echter in dat geval is het aan de adviseur om dan aan de hand van de doelstellingen te 

inventariseren welke looptijd en welk verzekerd bedrag passend zijn. Conform aangegeven in het 

onderzoeksrapport ontbreekt een nadere (cijfermatige) onderbouwing die de geadviseerde looptijd van 20 jaar en 

het geadviseerde te verzekeren bedrag verklaren. In het overzicht van 13 april 2011 geeft FB zelf ook aan dat dit 

niet is vastgelegd.  

 

Op grond van voorgaande overwegingen is de AFM van oordeel dat uit de dossiers niet kan worden afgeleid dat 

FB de doelstellingen van de ---------------------------- voldoende heeft geïnventariseerd. 

 

Risicobereidheid 

In het onderzoeksrapport van 1 maart 2011 heeft de AFM aangegeven dat zij in het dossier, de reacties van FB en 

de e-mail van 21 oktober 2010 onvoldoende informatie heeft aangetroffen waaruit blijkt dat de risicobereidheid 

van de cliënten is ingewonnen. Voor een inventarisatie van de risicobereidheid van cliënten is het noodzakelijk om 
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te weten of en in welke mate zij bereid zijn het risico van een inkomensterugval te aanvaarden en of zij dit risico 

financieel willen en kunnen dragen. De AFM begrijpt niet waarom FB een verhoging tot € 300.000 van het te 

verzekeren bedrag bij overlijden van de partner heeft geadviseerd. In het Boetebesluit is dit oordeel gehandhaafd. 

 

 FB geeft in het bezwaarschrift aan dat de vraag of de -------------------------------- het risico willen lopen 

dat zij de woning gedwongen dienen te verkopen de facto hetzelfde is als de vraag of de cliënt als 

doelstelling heeft om in de woning te blijven wonen.  

 

De AFM is van oordeel dat het inventariseren van de risicobereidheid in het verlengde ligt van het inventariseren 

van de doelstelling. De doelstelling om in een woning te blijven wonen kan wijzigen of genuanceerder liggen, 

indien dit wordt afgezet tegen de kosten die hieraan verbonden zijn.  

 

 FB geeft voorts aan dat wel is geïnventariseerd of de cliënt het risico van een inkomstenterugval wil 

aanvaarden of wil afdekken. Dit blijkt uit de inventarisatieformulieren. Daarin staat expliciet vermeld of 

en op welke wijze de cliënt dit risico wenst te aanvaarden of af te dekken.  

 

De AFM is van oordeel dat ook hier FB uitgaat van een onjuiste lezing van artikel 4:23, eerste lid, Wft. Op het 

inventarisatieformulier worden bij de module „levensverzekering‟ vragen gesteld omtrent de risicobereidheid bij 

overlijden. Deze vragen luiden als volgt: 

 

- Bent u zich bewust van het feit dat u tussentijds niet vrij van kosten over het kapitaal kunt 

beschikken?; 

- Bent u zich bewust dat bij overlijden van de rekeninghouder het tot dan toe opgebouwde 

lijfrentevermogen tot uitkering komt aan de erfgenamen van de rekeninghouder? 

 

Voornoemde vragen zijn zeer beperkt van aard. Uit deze vragen kan dan ook niet worden afgeleid of en in welke 

mate de -------------------------------------- bereid zijn het risico van een inkomensterugval te aanvaarden en of zij dit 

risico financieel willen en kunnen dragen. Daarnaast hebben de -------------------------- deze vragen niet 

beantwoord. Uit het dossier kan niet worden afgeleid waarom de vragen die vermeld zijn onder de „module 

levensverzekering‟ niet alsnog zijn beantwoord toen de ------------------------------------- besloten om toch een ORV 

af te sluiten.     

 

 FB verwijst voorts naar de Uitspraak waarin de voorzieningenrechter oordeelt dat het in vier van de vijf 

gevallen gaat om het oversluiten van ORV‟s, zodat het voor de hand ligt dat cliënten eerder over de 

risico‟s zijn bevraagd en het derhalve iets minder relevant is voor het advies om bepaalde informatie in te 

winnen en vast te leggen. 

 

De AFM is van oordeel dat dit uitgangspunt te algemeen is en te ongenuanceerd is. Los van het feit dat de 

voorzieningenrechter geen acht slaat op factoren als de tijdsduur die verstreken is sinds het afsluiten van het oude 

product en de beweegredenen van de consument om het product over te willen zetten, is de AFM van oordeel dat 

ook bij het oversluiten van producten moet worden geïnventariseerd wat de risicobereidheid is van de consument 

teneinde te kunnen beoordelen of het nieuw af te sluiten product (nog steeds) passend is. 
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Op grond van voorgaande overwegingen is de AFM van oordeel dat uit de dossiers niet kan worden afgeleid dat 

FB de risicobereidheid van de ----------------------------- voldoende heeft geïnventariseerd. 

 

Conclusie 

Uit het dossier ---------------------- blijkt niet dat FB de financiële positie, doelstellingen en risicobereidheid van de 

cliënten bij overlijden voldoende heeft geïnventariseerd. Hierdoor heeft FB haar advies om een ORV af te sluiten 

niet mede kunnen baseren op deze informatie. Naar het oordeel van de AFM overtreedt FB daarmee artikel 4:23, 

eerste lid, onder a en b, Wft. 

 

3.2.4 ---------------- 

 

Op 10 oktober 2009 hebben de -------------------------- een hypotheek bij FB afgesloten ter waarde van € 700.000  

(€ 66.500 aflossingsvrij / € 443.500 aflossingsvrij / € 190.000 banksparen). Uit het dossier kan worden afgeleid dat 

de ------------------------------------- reeds over twee ORV‟s beschikten ter waarde van € 43.000. De -----------------

en ------------------ hebben op 22 maart 2010 bij ….. een nieuwe ORV afgesloten ter waarde van € 200.000. 

 

In het Europees Gestandaardiseerd Informatieblad is opgenomen dat FB als zekerheidsstelling een verpanding van 

de rechten voortvloeiende uit een door consument af te sluiten cq afgesloten ORV met een minimale 

dekkingswaarde van € 242.000 verlangt. 

 

In het Boetebesluit komt de AFM tot de conclusie dat uit het dossier --------------- niet blijkt dat FB de financiële 

positie en doelstellingen van de cliënten bij overlijden voldoende heeft geïnventariseerd. Hierdoor heeft FB haar 

advies om een ORV af te sluiten niet mede kunnen baseren op deze informatie. Naar het oordeel van de AFM 

overtreedt FB daarmee artikel 4:23, eerste lid, onder a en b, Wft. In deze beslissing op bezwaar zal de AFM per 

onderdeel bekijken of en in hoeverre voornoemde conclusies uit het Boetebesluit standhouden, mede aan de hand 

van hetgeen FB hiertegen heeft aangevoerd. 

 

Financiële positie 

In het onderzoeksrapport van 1 maart 2010 is aangegeven dat uit het dossier, de reactie van FB en de e-mail van 

21 oktober 2010 niet blijkt dat FB voldoende informatie heeft uitgevraagd over het mogelijke bestaan van een 

nabestaandenpensioen voor beide cliënten of een andere vorm van inkomen na het overlijden van de partner. In 

het document „Inventarisatieformulier‟ blijkt dat de ------------------------------ de vragen die zien op de 

aanwezigheid van een pensioenregeling of een pensioenvoorziening in het geheel niet hebben beantwoord.   

De AFM heeft uit het dossier, de reactie van FB en de e-mail van 21 oktober 2010 ook verder niet kunnen 

opmaken dat FB op een andere manier informatie heeft ingewonnen over de inkomens- of pensioenvoorziening 

van cliënten bij het overlijden van de partner. In de e-mail van 21 oktober 2010 staat slechts dat -------------

onvoldoende inkomen heeft. Het dossier, de reactie van FB en de e-mail van 21 oktober 2010 geven echter geen 

inzicht in de hoogte van het (mogelijk) beschikbare inkomen van ---------------- na overlijden van de -----------------

------. In het Boetebesluit is dit oordeel gehandhaafd. 
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 FB geeft in het bezwaarschrift aan dat uit het inventarisatieformulier blijkt dat expliciet navraag is gedaan 

naar het bestaan en de aard van zowel een eventuele pensioenregeling als pensioenvoorziening. Daartoe 

behoort dus ook een eventueel nabestaandenpensioen.  

 

Allereerst benadrukt de AFM dat de vragen die zien op het bestaan en de aard van de pensioenregeling en de 

pensioenvoorziening niet zijn ingevuld door de -------------------------------------------------. Uit het 

inventarisatieformulier blijkt voorts niet dat vragen worden gesteld omtrent de aanwezigheid van een 

nabestaandenpensioen. De stelling „daartoe behoort dus ook een eventueel nabestaandenpensioen‟ begrijpt de 

AFM niet. Naast een uitkering uit hoofde van de Anw is het immers zeer goed mogelijk dat sprake is van een 

aanvullend nabestaandenpensioen en / of een levensverzekering. 

 

 In het overzicht van 13 april 2011 heeft FB aangegeven dat de ---------------- kort in dienst is geweest bij --

---- en ---------. Het nabestaandenpensioen vindt plaats op basis van risicoverzekeringen. Bij 

uitdiensttreding vervallen deze risicoverzekeringen en geeft het nabestaandenpensioen recht op een 

percentage van het ouderdomspensioen.  Daarnaast geldt dat cliënten afstand hebben gedaan van de 

pensioenrechten. 

 

De AFM heeft gekeken naar het door FB bij de zienswijze d.d. 13 april 2011 overgelegde Curriculum Vitae van de 

-------------. Hieruit blijkt dat de -------------- vanaf 1994 tot en met 2007 in dienst is geweest bij diverse 

vennootschappen, waaronder ----- en ---------. Uit het dossier, noch uit nadien overgelegde documentatie kan 

worden afgeleid dat FB heeft geïnventariseerd dat het nabestaandenpensioen van de --------------- bij deze 

verschillende werkgevers heeft plaatsgevonden op basis van risicoverzekeringen. Nu deze informatie niet uit het 

dossier blijkt gaat de AFM ervan uit dat deze inventarisatie niet heeft plaatsgevonden.  

 

Wel heeft FB een intentieverklaring overgelegd waaruit blijkt dat de -------------------------------------------------------

------------------------------- op 13 oktober 2009 een samenwerkingsverband is aangegaan met VKGH. In de 

intentieverklaring is opgenomen dat de ------------------ afstand doet van zijn pensioenrechten. Op 10 oktober 2009 

is de offerte inzake de ORV opgevraagd. Op dat moment kan, zo blijkt uit voorgaande, niet uit het dossier worden 

afgeleid dat FB heeft geïnventariseerd wat de -------------- heeft opgebouwd aan nabestaandenpensioen. Dit 

betekent eveneens dat FB niet heeft geïnventariseerd wat -------------- na het overlijden van haar echtgenoot aan 

mogelijk beschikbaar inkomen heeft. 

 

Op grond van voorgaande overwegingen is de AFM van oordeel dat uit de dossiers niet kan worden afgeleid dat 

FB de financiële positie van de -------------------- voldoende heeft geïnventariseerd. 

 

Doelstellingen 

In het onderzoeksrapport van 1 maart 2011 heeft de AFM aangegeven dat de cliënten van FB in het document 

„Inventarisatieformulier‟ de vraag „Welke doelstelling heeft u met de levensverzekering?‟ hebben beantwoord met 

„Eenmalige of periodieke uitkering bij overlijden‟. Uit het dossier blijkt echter niet of het antwoord ziet op de 

bestaande dan wel de geadviseerde aanvullende ORV. Daarnaast geeft het antwoord geen inzicht in de hoogte van 

de gewenste uitkering.  
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In tegenstelling tot hetgeen in het onderzoeksrapport is gesteld hebben de -------------------------------- in het 

document „Inventarisatieformulier‟ aangegeven dat zij een mogelijke inkomstenterugval niet wensen af te dekken 

(en niet, zoals gesteld in het onderzoeksrapport) dat zij dit wensen af te dekken door middel van aanwezig 

vermogen). In het Boetebesluit is dit oordeel gehandhaafd. 

 

 FB verwijst in het bezwaarschrift naar de Uitspraak. Uit de Uitspraak zou kunnen worden afgeleid dat de 

plicht om de doelstellingen te inventariseren minder uitgebreid hoeft te geschieden indien de 

kredietaanbieder in haar voorwaarden stelt dat in bepaalde omstandigheden een ORV dient te worden 

afgesloten.  

 

De AFM is het niet eens met dit uitgangspunt en is van oordeel dat deze opvatting ertoe leidt „dat het paard achter 

de wagen wordt gespannen‟. Het feit dat FB als kredietaanbieder in haar hypotheekvoorwaarden heeft opgenomen 

dat, uitgaande van een dekkingswaarde van 80% bij een dekkingstekort een aanvullende verzekering moet worden 

afgesloten, disculpeert FB in haar hoedanigheid als adviseur naar het oordeel van de AFM niet van zijn plicht om 

informatie omtrent de doelstelling te inventariseren teneinde te bekijken of een ORV in het concrete geval wel 

passend (en nodig) is. Indien een ORV niet nodig zou zijn (bijvoorbeeld omdat de cliënten over voldoende 

vermogen beschikken) dan had FB in haar hoedanigheid als adviseur bij FB als kredietaanbieder kunnen 

aankaarten dat in het onderhavige geval de voorwaarde zinledig zou zijn. Voor de consument is het dan ook, naar 

het oordeel van de AFM, relevant dat aan de hand van vragen omtrent onder meer de doelstelling wordt gekeken 

naar de noodzaak van het afsluiten van een ORV.  

 

 FB geeft in het bezwaarschrift aan dat in het dossier ----------------------- wel degelijk informatie is 

ingewonnen over de bereidheid van de aanvragers om het risico te willen dragen dat de overblijvende 

partner bij overlijden van de andere partner de betalingsverplichtingen uit hoofde van de hypotheek niet 

kan nakomen. 

 

In het inventarisatieformulier wordt het volgende gevraagd: 

- Bent u zich bewust van het risico van inkomstenterugval van u en/of uw partner bijvoorbeeld door 

werkloosheid echtscheiding arbeidsongeschiktheid pensionering of overlijden in relatie tot de 

maandlasten van uw hypothecaire lening? 

- U kunt het risico van inkomstenterugval afdekken. Wilt u dit risico d.m.v. een verzekering of 

aanwezig vermogen afdekken of beperken. 

 

De AFM geeft aan dat de vragen hier beperkt van aard zijn. Van een adviseur kan en mag verwacht worden dat de 

adviseur niet alleen gesloten vragen stelt, zoals hierboven is omschreven, maar dat de adviseur doorvraagt en 

derhalve op deze wijze inventariseert of het uiteindelijk af te sluiten product wel passend is. In het dossier ----------

---------- had dit zeker voor de hand gelegen, aangezien het antwoord op de hierboven geformuleerde tweede vraag 

ontkennend luidt. Uit het dossier kan niet worden afgeleid waarom desondanks een ORV is afgesloten.  

 

In de verklaring van 21 oktober 2010 wordt aangegeven dat de -------------------------- tijdens het advies hebben 

aangegeven dat zij het huis willen verkopen indien de ------------- overlijdt. Gelet op het feit dat een woning 

mogelijk niet meteen kan worden verkocht en om te voorkomen dat geen geforceerde verkoop en verhuizing hoeft 
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plaats te vinden, is gekozen voor een uitkering van € 200.000. In het bezwaarschrift is aangegeven dat de eerste 

doelstelling kon worden bereikt met een uitkering van € 90.000 en dat de tweede doelstelling kon worden bereikt 

met een uitkering van € 110.000. 

 

De AFM kan deze nadere verklaring niet uit het dossier afleiden. In tegendeel. In het dossier is heel duidelijk 

aangegeven dat de --------------------- geen ORV wensen af te sluiten. Daarnaast staat deze verklaring haaks op de 

„uitgangspunten en adviessamenvatting‟ d.d. 7 oktober 2009 van FB zelf. Hierin is het volgende opgenomen: 

 

Klant heeft twee bestaande ORV polissen met een totaal kapitaal van € 43.000. Advies is een aanvullende ORV op 

leven man van € 200.000. Dan in totaal € 243.000 gedekt voor overlijden. Er moet volgens norm van de bank min. 

€ 110.000 gedekt zijn voor overlijden. Maar er is tevens een recreatiewoningfinanciering, dus € 243.000 is een 

min. vereiste.   

 

De AFM acht de nadien afgelegde bevestiging van de door FB opgestelde verklaring (ter completering van het 

dossier) van 21 oktober 2011 dan ook niet geloofwaardig. Deze verklaring is dermate specifiek dat van een goede 

adviseur verwacht had mogen worden dat deze verklaring in ieder geval in de adviessamenvatting terug te vinden 

zou zijn en niet een verklaring die hier haaks op staat. De AFM kan zich in bezwaar dan ook verenigen met het in 

het Boetebesluit ingenomen standpunt dat in dit dossier het beeld ontstaat dat FB zich in dit dossier in haar advies 

omtrent de hoogte van de afgesloten ORV‟s meer heeft laten leiden door de wens om haar eigen kredietrisico af te 

dekken dan dat FB daadwerkelijk heeft gekeken naar de betreffende cliënten en de vraag of en zo ja voor welk 

bedrag het afsluiten van een ORV geïndiceerd was.  

 

Op grond van voorgaande overwegingen is de AFM van oordeel dat uit de dossiers niet kan worden afgeleid dat 

FB de doelstellingen van de ------------------------------ voldoende heeft geïnventariseerd. 

 

Conclusie 

Uit het dossier ------------------ blijkt niet dat FB de financiële positie en doelstellingen van de cliënten bij 

overlijden voldoende heeft geïnventariseerd. Hierdoor heeft FB haar advies om een ORV af te sluiten niet mede 

kunnen baseren op deze informatie. Naar het oordeel van de AFM overtreedt FB daarmee artikel 4:23, eerste lid, 

onder a en b, Wft. 

 

3.2.5 -------------- 

 

Feiten 

De -------------------- hebben op 12 oktober 2009 een hypotheek afgesloten bij FB voor een bedrag van € 283.000 

(aflossingsvrij) en een bedrag ad € 500.000 (overbruggingskrediet). Op 30 maart 2010 hebben de --------------------

--------------- een ORV afgesloten bij -------- met een dekking van € 400.000. 

 

In het Europees Gestandaardiseerd Informatieblad, dat als bijlage bij de hypotheekofferte is gevoegd is 

aangegeven dat als zekerheidsstelling een verpanding van de rechten, voortvloeiende uit de door 

verzekeringsnemer(s) af te sluiten c.q. afgesloten ORV met een minimale dekkingswaarde van € 300.000, geldt. 
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Uit het dossier kan worden afgeleid dat de ……………………… al een levensverzekering hadden afgesloten bij --

----- met een dekking van € 400.000.  

 

In het Boetebesluit komt de AFM tot de conclusie dat uit het dossier ----------- niet blijkt dat FB de financiële 

positie en doelstellingen van de cliënten bij overlijden voldoende heeft geïnventariseerd. Hierdoor heeft FB haar 

advies om een ORV af te sluiten niet mede kunnen baseren op deze informatie. Naar het oordeel van de AFM 

overtreedt FB daarmee artikel 4:23, eerste lid, onder a en b, Wft. In deze beslissing op bezwaar zal de AFM per 

onderdeel bekijken of en in hoeverre voornoemde conclusies uit het Boetebesluit standhouden, mede aan de hand 

van hetgeen FB hiertegen heeft aangevoerd. 

 

Financiële positie 

In het onderzoeksrapport van 1 maart 2011 is aangegeven dat FB voorafgaand aan het advies onvoldoende 

informatie heeft ingewonnen ten aanzien van de financiële positie van de cliënten bij het overlijden van de partner. 

In een e-mail van 21 oktober 2010 geeft FB het volgende aan: „Wij hebben aangegeven dat de hoogte van de 

overlijdensrisicoverzekering gerelateerd dient te zijn aan de financiële positie van de overblijvende partner na 

overlijden van de andere partner‟. De AFM heeft in het dossier, de reactie van FB en de e-mail van 21 oktober 

2010 onvoldoende informatie aangetroffen die bovenstaande stelling onderbouwt. Het dossier, de reactie van FB 

en de e-mail van 21 oktober 2010 geven bovendien ook geen inzicht in de hoogte van het (mogelijk) beschikbare 

inkomen van de cliënten bij overlijden van de partner. 

 

FB heeft de financiële positie van de cliënten bij het overlijden van de partner onvoldoende inzichtelijk gemaakt. 

FB gaat in haar adviessamenvatting uit van een pensioeninkomen van 70 % van het laatst verdiende inkomen van 

de cliënten. Dit onderbouwt FB met behulp van een jaaroverzicht van ………………………. Hierin is 

weergegeven dat het bedrijf beschikt over een eigen vermogen van 11 miljoen. Uit de beschikbare informatie 

blijkt niet op welke wijze FB het vermogen van de onderneming dan wel de inkomsten van het bedrijf van de ------

---------- deel heeft laten uitmaken van het advies ten aanzien van het te verzekeren bedrag van de ORV. In het 

Boetebesluit worden deze conclusies gehandhaafd. 

 

 FB geeft in het bezwaarschrift aan dat uit het inventarisatieformulier blijkt dat expliciet navraag is gedaan 

naar het bestaan en de aard van zowel een eventuele pensioenregeling als pensioenvoorziening. Daartoe 

behoort dus ook een eventueel nabestaandenpensioen.  

 

Uit het inventarisatieformulier blijkt niet dat vragen worden gesteld omtrent de aanwezigheid van een 

nabestaandenpensioen. De stelling „daartoe behoort dus ook een eventueel nabestaandenpensioen‟ begrijpt de 

AFM niet. Naast een uitkering uit hoofde van de Algemene Nabestaandenwet („Anw‟) is het immers zeer goed 

mogelijk dat sprake is van een aanvullend nabestaandenpensioen en / of een levensverzekering. 

 

 FB geeft in het overzicht van 13 april 2011 aan dat FB wel de financiële positie van cliënten heeft 

geïnventariseerd. Bij overlijden van de ----------- is het inkomen van ------------------ ontoereikend om de 

hypotheeklasten te dragen. Daarnaast heeft FB geïnventariseerd welke reeds bestaande of andere 

verzekeringen waren afgesloten door de cliënt. Ten slotte is navraag gedaan naar het pensioeninkomen. 
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De AFM is van oordeel dat de financiële positie niet reeds dan voldoende is uitgevraagd op het moment dat het 

inkomen van een cliënt bekend is en een eventuele uitkering bij overlijden van de partner. Nu FB niet heeft 

gevraagd of er een nabestaandenpensioen is geregeld of anderszins inkomen of vermogen beschikbaar komt na 

overlijden van de -----------, bijvoorbeeld uit het bedrijf van de -----------, is er naar het oordeel van de AFM 

onvoldoende informatie uitgevraagd over de financiële positie. Zeker bij een bedrijf dat beschikt over een eigen 

vermogen van € 11 miljoen ligt het voor de hand om te bekijken of er ook andere mogelijkheden bestonden om te 

kunnen voldoen aan de betalingsverplichting die voortvloeit uit de hypothecaire lening. 

 

 FB geeft verder aan dat omdat cliënten de woning wilden behouden en niet verkopen een ORV is 

afgesloten die ook toereikend is indien de echtgenote geen inkomsten uit het bedrijf van haar echtgenoot 

zal genieten, hetgeen ook geen zekere zaak is. 

 

De AFM benadrukt dat deze laatste aanname niet nader geïnventariseerd is. Zoals hierboven is aangegeven ligt het 

zeker bij een bedrijf met bovengenoemde omvang voor de hand om dit nader te inventariseren teneinde te kunnen 

beoordelen of een ORV wel passend is. 

 

Op grond van voorgaande overwegingen is de AFM van oordeel dat uit de dossiers niet kan worden afgeleid dat 

FB de financiële positie van de de ----------------------- voldoende heeft geïnventariseerd. 

 

Doelstelling 

De cliënten hebben in het document „Inventarisatieformulier‟ de vraag „Welke doelstelling heeft u met de 

levensverzekering?‟ beantwoord met „Eenmalige of periodieke uitkering bij overlijden‟. Uit het dossier blijkt 

echter niet of het antwoord ziet op de bestaande dan wel de geadviseerde aanvullende ORV. Daarnaast geeft het 

antwoord geen inzicht in de hoogte van de gewenste uitkering. De AFM heeft in het dossier terug kunnen vinden 

dat de cliënten in het document „Inventarisatieformulier‟ aangeven dat zij een mogelijke inkomstenterugval 

wensen af te dekken door middel van aanwezig vermogen. Dit is naar het oordeel van de AFM tegenstrijdig met 

het afsluiten van een aanvullende polis. In het Boetebesluit wordt dit oordeel gehandhaafd. 

 

 FB verwijst in het bezwaarschrift naar de Uitspraak. Uit de Uitspraak zou kunnen worden afgeleid dat de 

plicht om de doelstellingen te inventariseren minder uitgebreid hoeft te geschieden indien de 

kredietaanbieder in haar voorwaarden stelt dat in bepaalde omstandigheden een ORV dient te worden 

afgesloten.  

 

De AFM is het niet eens met dit uitgangspunt en is van oordeel dat deze opvatting ertoe leidt „dat het paard achter 

de wagen wordt gespannen‟. Het feit dat FB als kredietaanbieder in haar hypotheekvoorwaarden heeft opgenomen 

dat, uitgaande van een dekkingswaarde van 80% bij een dekkingstekort een aanvullende verzekering moet worden 

afgesloten, disculpeert FB in haar hoedanigheid als adviseur naar het oordeel van de AFM niet van zijn plicht om 

informatie omtrent de doelstelling te inventariseren teneinde te bekijken of een ORV in het concrete geval wel 

passend (en nodig) is. Indien een ORV niet nodig zou zijn (bijvoorbeeld omdat de cliënten over voldoende 

vermogen beschikken) dan had FB in haar hoedanigheid als adviseur bij FB als kredietaanbieder kunnen 

aankaarten dat in het onderhavige geval de voorwaarde zinledig zou zijn. Voor de consument is het dan ook, naar 



 

  

 Datum 6 februari 2012 

Ons kenmerk ------------------------- 

Pagina 27 van 37 

 

  

  

 

 

 

 

 

het oordeel van de AFM, relevant dat aan de hand van vragen omtrent onder meer de doelstelling wordt gekeken 

naar de noodzaak van het afsluiten van een ORV.  

 

 FB geeft in het overzicht van 13 april 2011 aan dat de constatering dat cliënten een mogelijke 

inkomstenterugval wensen af te dekken door middel van aanwezig vermogen onjuist is. De desbetreffende 

vraag is met „nee‟ beantwoord. Daarnaast hebben cliënten zelf aangegeven een ORV te willen afsluiten. 

Dit is expliciet vermeld onder het kopje „wensen cliënt‟.  

 

In het inventarisatieformulier zijn inderdaad twee antwoorden gegeven die haaks op elkaar staan. Op de vraag U 

kunt het risico van inkomstenterugval afdekken. Wilt u dit risico d.m.v. een verzekering of aanwezig vermogen 

afdekken of beperken  wordt geantwoord met nee. Bij de wensen van de klant is aangegeven dat de situatie bij 

overlijden wordt afgedekt met een nieuwe ORV. 

 

De AFM benadrukt allereerst dat bij de wensen van de cliënt door de adviseur veeleer een samenvatting lijkt te 

zijn opgenomen van het plan van aanpak, dan dat hieruit blijkt dat daadwerkelijk is geïnventariseerd wat de 

wensen zijn. Het volgende wordt namelijk aangegeven: 

 

Er wordt een andere woning aangekocht. Zie kredietvoorstel. Klant is in potentie behoorlijk vermogend. De 

situatie bij overlijden wordt afgedekt met een nieuwe orv. 

 

Zelfs indien ervan uit wordt gegaan dat de klant per abuis heeft ingevuld dat hij het risico door middel van 

aanwezig vermogen wenst aan te vullen, dan is de AFM nog steeds van oordeel dat de doelstellingen niet afdoende 

zijn geïnventariseerd, aangezien het antwoord geen inzicht geeft in de hoogte van de afgesloten ORV. Het enkele 

feit dat de klant een ORV wenst, ontslaat FB niet van haar plicht als adviseur om te inventariseren of en zo ja in 

welke vorm de ORV dan passend zou zijn voor de betreffende klant. 

Op grond van voorgaande overwegingen is de AFM van oordeel dat uit de dossiers niet kan worden afgeleid dat 

FB de doelstellingen van de ------------------------ voldoende heeft geïnventariseerd. 

 

Conclusie 

Uit het dossier ------------------ blijkt niet dat FB de financiële positie en doelstellingen van de cliënten bij 

overlijden voldoende heeft geïnventariseerd. Hierdoor heeft FB haar advies om een ORV af te sluiten niet mede 

kunnen baseren op deze informatie. Naar het oordeel van de AFM overtreedt FB daarmee artikel 4:23, eerste lid, 

onder a en b, Wft.   

 

3.2.6 Overige bezwaargronden 

De AFM zal, voor zover de gronden niet reeds (impliciet) bij de behandeling van de hierboven behandelde 

dossiers aan de orde zijn gekomen, de overige gronden in deze paragraaf behandelen.   

 

1. FB geeft in het bezwaarschrift aan dat niet gemotiveerd is waarom het verstrekte advies niet een advies is 

dat in alle redelijkheid en billijkheid door een adviseur gegeven had mogen worden. Het enkele feit dat uit 

het dossier niet zou blijken dat bij de cliënt geen informatie over looptijd en hoogte is ingewonnen, 

betekent niet dat het advies niet zou deugen. In het verlengde hiervan geeft FB aan dat, voor zover de 
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AFM van oordeel is dat bepaalde informatie ontbreekt, deze informatie onvoldoende relevant is dan wel 

het ontbreken van informatie in zeer geringe mate aan FB te wijten is (mede gelet op de informatie die 

wel door FB is ingewonnen). In dit verband benadrukt FB dat de guidance door de AFM pas eind 2010 is 

gepubliceerd, dat ook de gepubliceerde boetebesluiten dateren van na de datum van het onderzoek en dat 

FB aan ondernemers heeft geadviseerd en niet aan consumenten. 

 

De AFM is van oordeel dat in het Boetebesluit voldoende gemotiveerd is waarom het verstrekte advies niet een 

advies is dat in alle redelijkheid door een adviseur gegeven had mogen worden. Allereerst geeft de AFM in het 

Boetebesluit aan (op pagina 15) dat de AFM de kwaliteit van het advies niet beoordeelt. In dit verband is het 

criterium dan ook niet of het advies in alle redelijkheid door een adviseur gegeven had mogen worden, maar of de 

verplichtingen die zijn neergelegd in artikel 4:23, eerste lid, Wft zijn nageleefd.  

 

De AFM is van oordeel dat FB artikel 4:23, eerste lid, Wft heeft overtreden. Uit het Boetebesluit en ook uit de 

onderhavige beslissing op bezwaar blijkt dat FB onvoldoende maatwerk heeft toegepast bij het adviseren in 

ORV‟s. De AFM is van oordeel dat FB niet voldoende informatie heeft geïnventariseerd op, voor het afsluiten van 

een ORV, relevante punten. Zoals in voorgaande paragrafen is gebleken is de AFM van oordeel dat het enkele feit 

dat de cliënt een ORV wenst die een dekking biedt van een bepaald bedrag niet doorslaggevend dient te zijn in een 

adviesproces. Ondanks deze wens dient de adviseur aan de hand van de in voornoemde paragraaf uiteengezette 

wettelijke criteria in ieder geval te inventariseren of een ORV passend is en zo ja in welke vorm deze ORV dan 

passend is. Anders dan FB is de AFM van oordeel dat de hoogte (maar ook de looptijd) van ORV‟s één van de 

essentialia van de overeenkomst betreft. Indien hieromtrent al niet voldoende informatie is ingewonnen, dan is de 

AFM van oordeel dat hierdoor FB haar advies om een ORV af te sluiten niet heeft kunnen baseren op deze 

informatie en dat daardoor het advies niet passend kan zijn. 

 

Om de noodzaak en hoogte van de ORV te bepalen, die wordt afgesloten om ingeval van overlijden de resterende 

hypotheekaflossingen te kunnen voldoen, is naar het oordeel van de AFM bij uitstek relevant of de klanten bij 

overlijden van de partner in de woning wensen te blijven wonen. Indien de klanten aangeven in dat geval het huis 

te willen verkopen dan dient FB hier in haar advies dan ook rekening mee te houden. In het dossier -----------------

blijkt dat desondanks en ondanks de aanwezigheid van twee ORV‟s toch nog een ORV is afgesloten. 

  

De AFM is dan ook van mening dat FB op essentiële onderdelen in het adviesproces te weinig informatie heeft 

ingewonnen en dat reeds daardoor niet is gebleken dat het advies passend is. 

 

Dat FB niet aan consumenten maar ondernemers adviezen verstrekt doet hieraan niet af. Allereerst handelen de 

ondernemers in de onderhavige situatie niet in de uitoefening van het beroep of bedrijf. De ondernemers sluiten in 

hun privéhoedanigheid (en derhalve als consument) een ORV af. Daarnaast betekent het enkele feit dat een klant 

van FB eveneens een ondernemer is niet automatisch dat dan minder vergaand geïnventariseerd hoeft te worden. 

Zoals in het dossier ---------------------- is aangeven is daadwerkelijke kennis van financiële producten relevant bij 

de mate waarin informatie dient te worden ingewonnen. Bepaalde kennis mag als bekend worden verondersteld. 

De AFM is echter eveneens van oordeel, zoals hierboven uiteen is gezet, dat FB op basale maar essentiële punten 

onvoldoende informatie heeft ingewonnen en dat deze punten sowieso (ongeacht het kennisniveau van de 

betreffende consument) hadden moeten worden geïnventariseerd, alvorens advies had kunnen worden gegeven.  
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 Het gegeven dat pas eind 2010 de AFM guidance heeft gegeven ten aanzien van risicoverzekeringen is naar het 

oordeel van de AFM evenmin een reden om geen boete op te leggen. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de 

onder toezicht staande instelling om de wet na te leven, ongeacht of de AFM guidance heeft gegeven ten aanzien 

van advisering die ziet op dit type product. Dit geldt zeker voor een professionele bank. FB heeft al vanaf de 

inwerkingtreding van de Wfd een vergunning voor het bemiddelen en adviseren in een groot aantal financiële 

producten. FB mag dan ook bekend worden verondersteld met de rapporten „Kwaliteit advies en transparantie bij 

hypotheken‟ uit november 2007 en „Kwaliteit advies bij beleggingsverzekeringen‟ uit juli 2008 waarin guidance 

wordt gegeven omtrent de adviesregels en beschreven wordt hoe een goede adviespraktijk eruit zou kunnen zien.  

 

2. De AFM suggereert dat FB een organisatie is die niet zozeer bezig is met het klantbelang als wel met het 

dienen van haar eigen belangen ten koste van de klant. Deze beeldvorming is feitelijk niet onderbouwd, 

onjuist en bovendien onnodig grievend. 

 

De AFM heeft hiervoor, bij de behandeling van de eerste „overige bezwaargrond‟ uiteengezet dat FB naar haar 

oordeel geen maatwerk heeft geleverd. Het niet leveren van maatwerk staat naar het oordeel van de AFM haaks op 

het centraal stellen van het klantbelang (dat per definitie gebaat is bij een individuele op de persoon toegespitste 

benadering). Het feit dat een bank als kredietaanbieder als civielrechtelijke voorwaarde hanteert dat in bepaalde 

omstandigheden als zekerheidsstelling een ORV moet worden afgesloten kan en mag geen afbreuk doen aan de in 

artikel 4:23, eerste lid, Wft neergelegde publiekrechtelijke zorgplichtbepaling.  

 

De AFM kan zich niet aan de indruk onttrekken dat het merendeel van de ORV‟s is afgesloten als extra 

zekerheidsstelling voor de hypotheek die FB verstrekte en niet primair vanuit het klantbelang. Dit blijkt uit het feit 

dat in drie dossiers dit als voorwaarde in de offerte en / of  het Europees Gestandaardiseerd Informatieblad is 

gesteld. Daarnaast blijkt dit uit de adviessamenvatting inzake --------------------. Ten slotte zijn de 

inventarisatieformulieren niet of onvolledig ingevuld.  

 

In het bezwaarschrift komt continu naar voren dat bepaalde vragen wel gesteld worden (zoals de vraag naar de 

aanwezigheid van een pensioenvoorziening of een pensioenregeling). Deze vragen moeten dan wel beantwoord 

worden of, indien uit het antwoord volgt dat de cliënt niet weet of hij voor een dergelijke voorziening of regeling 

in aanmerking komt, hierop doorgevraagd te worden en aanvullende informatie worden gevraagd.    

 

De AFM is voorts van oordeel dat in het dossier ---------------- vraagtekens kunnen worden geplaatst bij de wijze 

waarop het adviesproces doorlopen is. Ondanks de uitdrukkelijke wens van de cliënten om een inkomstenterugval 

niet af te dekken door middel van een verzekering wordt desondanks een ORV afgesloten. FB geeft hiervoor twee 

afwijkende verklaringen (in de adviessamenvatting en nadien, door middel van het sturen van een bevestiging ter 

completering van het dossier). De AFM vindt dit merkwaardig. 

De AFM is van oordeel dat zij zich niet onnodig grievend heeft uitgelaten. In twee van de vijf dossiers wordt heel 

expliciet gerefereerd aan mogelijkheden op het gebied van cross selling.
3
 Ter illustratie verwijst de AFM naar de 

toelichting op de offerte inzake ------------------- waarin het volgende is opgenomen: 

                                                        
3
------------------------------------------ 
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Cross selling 

Directe cross selling in de vorm van banksparen, overlijdensrisicoverzekering, betalingsverkeer inclusief passen 

en internetbankieren (zowel voor de holding als privé). Gezien de ontwikkeling van het inkomen is de ------------- 

ook voor de toekomst een interessante Private Banking-cliënt. 

 

Gezien de expliciete wijze waarop FB in haar adviesproces aandacht schenkt aan de mogelijkheden op het gebied 

van cross selling, in combinatie met de beperkte inventarisatie van klantgerichte informatie, is de AFM van 

oordeel dat beide elementen bijdragen aan het oordeel van de AFM dat FB in onvoldoende mate maatwerk heeft 

toegepast bij haar advisering en dat het toepassen van onvoldoende maatwerk haaks staat op het klantbelang.  

 

3. Het Boetebesluit had niet genomen mogen worden. 

 

- Het Boetebesluit is, kort samengevat, in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.  

 

Allereerst geeft FB aan dat het Boetebesluit niet voldoende is gemotiveerd, in het bijzonder ten aanzien van het 

verwijt dat sprake zou zijn van een ondeugdelijk advies.  

 

De AFM verwijst kort naar hetgeen zij bij de behandeling van de eerste „overige bezwaargrond‟ naar voren heeft 

gebracht. 

 

- Vervolgens is het Boetebesluit in strijd met de proportionaliteit, subsidiariteit en evenredigheid. Er 

bestaat geen evenredigheid tussen de ernst van de overtreding en de zwaarte van de sanctie.    

  

De AFM is van oordeel dat in alle dossiers die zij heeft beoordeeld op belangrijke onderdelen door FB te weinig 

informatie is ingewonnen. Juist van een instelling, die dagelijks te maken heeft met artikel 4:23, eerste lid onder a 

en b, Wft, mag je verwachten dat de advisering voldoet aan de eisen die de wet hieraan stelt. De tekortkomingen 

die de AFM heeft geconstateerd zijn niet incidenteel. In de vijf dossiers die de AFM heeft onderzocht zijn 

structureel tekortkomingen gesignaleerd. Op grond van het in artikel 5:13 Awb neergelegde 

evenredigheidsbeginsel mag de toezichthouder een bevoegdheid niet uitoefenen als dat voor de vervulling van zijn 

taak niet redelijkerwijs noodzakelijk is. De AFM acht het opleggen van een boete, gezien voorgaande, 

noodzakelijk voor de vervulling van haar taak en is van oordeel dat de boete evenredig is. Wel ziet de AFM 

aanleiding om de boete te matigen op grond van de ernst en duur van de overtreding (zie: paragraaf  

4). 

 

De AFM is dan ook van oordeel dat een boete evenredig en proportioneel is en niet in strijd is met het 

subsidiariteitsbeginsel. 

 

- Het Boetebesluit is in strijd met het handhavingsbeleid. 

 

Hierboven heeft de AFM uiteengezet dat zij van oordeel is dat het opleggen van een boete niet in strijd is met de 

algemene beginselen van behoorlijk bestuur. De AFM verwijst in dit verband naar vaste jurisprudentie van de 
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(voorzieningenrechter) waaruit blijkt dat uit het gezamenlijk handhavingsbeleid van DNB en de AFM niet volgt 

dat een onder toezicht staande onderneming bij een (eerste) overtreding (in alle gevallen) aanspraak kan maken op 

een normoverdragend gesprek of waarschuwing, alvorens de inzet van het boete-instrument in zicht komt. Dit en 

ook de overige motivering waarom het opleggen van een boete niet in strijd is met het handhavingsbeleid is 

uitgebreid uiteengezet in het Boetebesluit (pagina 15 en 16). Kortheidshalve verwijst de AFM hier dan ook naar. 

 

- De AFM stelt ten onrechte dat uit het dossier niet blijkt of de inkomsten van het bedrijf zijn 

meegenomen bij het vaststellen van de financiële positie van de echtgenote bij het overlijden van haar 

partner. Indien en voor zover de AFM doelt op de mogelijke situatie dat de echtgenote aandelen in het 

bedrijf van haar man erft, is daar wel informatie door FB over ingewonnen. Indien daarvan sprake is 

dan worden eventuele erfenissen op het inventarisatieformulier vermeld.  

 

Op het inventarisatieformulier wordt gevraagd of sprake is van toekomstig te verwachten bezittingen, door 

bijvoorbeeld erven en schenken. In geen van de dossiers is deze paragraaf ingevuld. Naar het oordeel van de AFM 

had het voor de hand gelegen om hierop door te vragen, aangezien uit de dossiers kan worden afgeleid dat het om 

ondernemers ging die enig aandeelhouder en bestuurder waren dan wel die een aanmerkelijk belang hadden in de 

vennootschap. De AFM is dan ook van oordeel dat uit het feit dat deze paragraaf niet is ingevuld niet kan worden 

afgeleid dat dus ook geen recht bestond op aandelen in het bedrijf dan wel op het aanspraak maken op inkomsten 

van het bedrijf. 

 

 

4. In de zienswijze d.d. 21 november 2011 wijst FB nog op een aantal bijzondere omstandigheden. Deze zijn 

deels in de bovengenoemde gronden verwerkt. Resteren de volgende omstandigheden: 

 

- Het gaat hier om relatief hoge hypotheeksommen met een gemiddelde van € 843.600, -- per 

afgesloten hypotheek.  

- Alle betrokken cliënten beschikten reeds over een ORV.  

- Het afsluiten van een toereikende ORV was een voorwaarde voor het verstrekken van het 

hypothecaire krediet.  

 

De tweede en derde bezwaargronden zijn reeds in paragraaf 3.2.5 besproken. Resteert de grond dat het gaat om 

relatief hoge hypotheeksommen.  

 

De AFM is van oordeel dat het feit dat het om vermogende cliënten gaat niet uit moet maken bij de omvang van 

de inwinningsverplichting en de plicht tot het geven van een passend advies (zoals neergelegd in artikel 4:23, 

eerste lid, Wft). Immers de Wft kent niet een afwijkend regime voor vermogende cliënten. De AFM is dan ook 

van oordeel dat de omvang van de hypotheeksom niet van invloed dient te zijn op de verplichting die is neergelegd 

in voornoemde bepaling.   

 

5. De AFM heeft in strijd met het recht van hoor en wederhoor gehandeld. FB heeft de AFM verzocht om 

aan te geven wat de voorgenomen hoogte is van de eventueel op te leggen boete. De AFM heeft dit 

verzoek niet gehonoreerd. 
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De AFM heeft tijdens de hoorzitting al aangegeven dat de omvang van de boete wordt bepaald aan de hand van 

hetgeen FB tijdens onder meer de zienswijze hieromtrent naar voren brengt. Aan de hand van de door FB naar 

voren gebrachte argumenten en feiten stelt de AFM vervolgens de hoogte van de boete vast. Dit is niet in strijd 

met het beginsel van hoor  en wederhoor. De AFM is bij het vaststellen van de hoogte van de boete gebonden aan 

de door de wetgever opgestelde maximumbedragen. Zij kan deze bedragen verminderen aan de hand van de in de 

wet genoemde criteria. Hiertoe is relevant wat FB hieromtrent aanvoert en aan feiten naar voren brengt. Indien 

vervolgens FB zich niet kan verenigen met de hoogte van de boete, dan kan zij hiertegen in bezwaar. Dit heeft zij 

ook gedaan. In bezwaar wordt de hoogte van de boete heroverwogen.  

 

6. De omvang van de boete is disproportioneel. 

 

De AFM is, in het licht van hetgeen zij hiervoor (onder „ overige bezwaargrond 1 en 2‟ ) heeft overwogen, van 

oordeel dat de boete niet disproportioneel is. Ten aanzien van de Uitspraak overweegt de AFM als volgt: 

- Bij de beoordeling van de dossiers (onder het kopje „ doelstellingen‟) is al naar voren gekomen dat het feit 

dat de kredietaanbieder de ORV als voorwaarde stelt, naar het oordeel van de AFM niet relevant dient te 

zijn voor de omvang van de inventarisatie in de zin van artikel 4:23, eerste lid, Wft.  

- Ten aanzien van het feit dat het advies is gegeven aan welgestelde ondernemers benadrukt de AFM dat dit 

gegeven niet uit moet maken bij de omvang van de inwinningsverplichting en de plicht tot het geven van 

een passend advies (zoals neergelegd in artikel 4:23, eerste lid, Wft). Immers de Wft kent niet een 

afwijkend regime voor vermogende cliënten.  

- Ten aanzien van het oordeel van de rechter dat het voornamelijk ging om oversluitdossiers en dat derhalve 

minder vergaand geïnventariseerd zou hoeven te worden is de AFM van oordeel dat dit uitgangspunt te 

algemeen en te ongenuanceerd is. Los van het feit dat de voorzieningenrechter geen acht slaat op factoren 

als de tijdsduur die verstreken is sinds het afsluiten van het oude product en de beweegredenen van de 

consument om het product over te willen zetten, is de AFM van oordeel dat ook bij het oversluiten van 

producten moet worden geïnventariseerd wat de risicobereidheid is van de consument teneinde te kunnen 

beoordelen of het nieuw af te sluiten product (nog steeds) passend is. 

 

 

Wel dient de boete op een lager bedrag te worden vastgesteld in verband met de ernst en de duur van de 

overtreding. Als de ernst en duur van de overtreding in ogenschouw worden genomen, dan is de AFM van oordeel 

dat de boete niet evenredig is. De AFM verwijst voor een nadere toelichting naar paragraaf 4. 

 

7. De publicatie van het Boetebesluit is een punitieve sanctie. 

 

In de wetsgeschiedenis van de Wft
4
 is toegelicht dat, bij publicatie van onder andere een bestuurlijke boete, geen 

sprake is van een afzonderlijke punitieve sanctie: “De publicatie van een bestuurlijke boete dan wel een 

dwangsom zoals vormgegeven in dit voorstel, is evenmin als de publicatie op grond van artikel 1:94 punitief van 

aard.” 

                                                        
4
 Kamerstuk 29 708, nr. 19, p. 420. 



 

  

 Datum 6 februari 2012 

Ons kenmerk ------------------------- 

Pagina 33 van 37 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

Op grond van voorgaande is de AFM van oordeel dat de publicatie van het Boetebesluit niet kan worden 

aangemerkt als een punitieve sanctie. 

 

8. De publicatie is in strijd met de toezichtdoelstellingen van de AFM. 

 

Met de verplichting tot openbaarmaking van bestuurlijke boetes door de AFM beoogt de wetgever de deelnemers 

op de financiële markten te waarschuwen in het belang van de ordelijke en transparante financiëlemarktprocessen, 

zuivere verhoudingen tussen marktpartijen en de zorgvuldige behandeling van cliënten.
5
 Dit is in lijn met de 

doelen die de inmiddels vervallen sectorale toezichtwetten beoogden te dienen. De AFM kan slechts van 

openbaarmaking afzien indien op grond van artikel 1:98 Wft, respectievelijk artikel 1:97, vierde lid, Wft 

openbaarmaking van het besluit in strijd is of zou kunnen komen met het doel van het door de AFM uit te oefenen 

toezicht op de naleving van deze wet.  

 

De AFM dient de toepasselijkheid van de uitzondering van artikel 1:97, vierde lid, Wft te beoordelen aan de hand 

van de doelstellingen van het gedragstoezicht, zoals neergelegd in artikel 1:25 Wft. De wetgever heeft onderkend 

dat in de praktijk vooral DNB een beroep op deze „tenzij-clausule‟ kan en zal doen. Voor de AFM is dat als 

gedragstoezichthouder niet snel aan de orde.
6
 Het uitgangspunt is dus dat een opgelegde boete openbaar wordt 

gemaakt, tenzij openbaarmaking van het besluit in strijd is of zou kunnen komen met het doel van het door de 

AFM uit te oefenen toezicht op de naleving van deze wet. 

 

De AFM is gelet op het bovenstaande van oordeel dat publicatie van de boete niet in strijd is of zou kunnen komen 

met het doel van het door de AFM uit te oefenen toezicht op de naleving van de wet, zodat niet van 

openbaarmaking kan worden afgezien. 

 

9. Het publicatieregime is in strijd met de heroverwegingsplicht die geldt op grond van artikel 7:11 Awb. 

 

FB stelt dat het publiceren van een boete voordat een rechter zich over de rechtmatigheid van deze sanctie heeft 

uitgelaten niet alleen bezwaarlijk is, maar ook in strijd is met artikel 7:11 Awb waaruit voortvloeit dat een 

volledige heroverweging dient plaats te vinden (inclusief de beslissing tot publicatie). 

 

Allereerst benadrukt de AFM dat de wetgever juist bij publicaties wel degelijk heeft voorzien in de mogelijkheid 

van een rechterlijke toets voordat de publicatie plaatsvindt door in artikel 1:97, derde lid, Wft te bepalen dat de 

openbaarmaking van het Boetebesluit wordt opgeschort totdat er een uitspraak is van de voorzieningenrechter. FB 

heeft hier ook gebruik van gemaakt. 

 

Ten aanzien van de stelling van FB waarin zij aangeeft dat de mogelijkheid van publiceren in strijd is met artikel 

7:11 Awb merkt de AFM allereerst op dat deze discussie in het onderhavige dossier van theoretische aard is, 

aangezien de voorzieningenrechter de publicatie heeft geschorst. Daarnaast merkt de AFM op dat de wetgever 

                                                        
5
 Kamerstuk 29 708, nr. 19, pag. 301-303, pag. 420-421, nr. 30, pag. 30 en nr. 39, pag. 8-10 

6
 Kamerstuk 29 708, nr. 19, p. 421. 
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bewust heeft gekozen voor dit systeem. Kortheidshalve verwijst de AFM naar de wetsgeschiedenis waarin het 

volgende is opgenomen: 

 

Overtredingen waarbij de toezichthouder overgaat tot het opleggen van een bestuurlijke boete of een last onder 

dwangsom zijn ernstig te nomen, zodat een waarschuwing over het algemeen op zijn plaats zal zijn. Om op dit 

punt duidelijkheid te verschaffen, is gekozen voor een regeling met als uitgangspunt dat de toezichthouders 

verplicht zijn besluiten tot het opleggen van een bestuurlijke boete of lasten onder dwangsom na bekendmaking 

openbaar te maken. De toezichthouder kan dan ook laten zien wat het sluitstuk van zijn toezichtuitoefening is. 

 (…) Evenals bij de Mededingingswet is de publicatie aan te merken als een feitelijke handeling. De bezwaarfase 

rond het besluit tot het opleggen van een bestuurlijke boete of een last onder dwangsom hoeft niet te worden 

afgewacht. Het ligt wel voor de hand dat de toezichthouders bij de openbaarmaking aangeven dat de onderneming 

nog de mogelijkheid heeft om bezwaar en beroep aan te tekenen en, voor zover bekend, of de onderneming daar 

gebruik van gaat maken.
 7
 

 

 

10. De publicatie is in strijd met de geheimhoudingsplicht van de AFM. 

 

Hoofdstuk 1.5 van de Wft luidt als volgt: „Geheimhoudingsplicht, uitzonderingen dienaangaande en 

publicatiemogelijkheden‟.  

 

Voor de inwerkingtreding van de Wft was de publicatiemogelijkheid opgenomen als een uitzondering op de 

geheimhoudingsplicht. In de Wft zelf is de publicatiebevoegdheid opgenomen als een afzonderlijke mogelijkheid. 

Uiteraard dient de toezichthouder in het besluit dat openbaar wordt gemaakt vertrouwelijke gegevens zwart te 

maken. Dit laat echter onverlet dat de toezichthouder, conform expliciet in de Wft is opgenomen, de plicht heeft 

om de onderhavige boete te publiceren, tenzij de openbaarmaking in strijd is of zou kunnen komen met het doel 

van het door de toezichthouder uit te oefenen toezicht op de naleving van de Wft. Dit is niet het geval. 

Kortheidshalve verwijst de AFM naar de overwegingen onder „overige bezwaargrond 6‟.  

 

11. Publicatie kan pas plaatsvinden indien het besluit onherroepelijk is geworden. 

 

In de zienswijze d.d. 21 november 2011 heeft FB betoogd dat de voorzieningenrechter de publicatie van het 

Boetebesluit heeft geschorst totdat sprake is van een onherroepelijk oordeel. In dit verband is aan de AFM 

gevraagd om aan te geven hoe de AFM „onherroepelijk‟ interpreteert. Eén en ander is verwerkt in het 

gespreksverslag dat als bijlage 1 bij deze beslissing op bezwaar is aangehecht. FB gaat er echter aan voorbij dat de 

voorzieningenrechter niet heeft geoordeeld dat de publicatie van het Boetebesluit wordt geschorst totdat er sprake 

is van een onherroepelijk oordeel. De rechtbank heeft de publicatie van het Boetebesluit geschorst zonder hier een 

termijn aan te verbinden. 

 

In de uitspraak van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam van 13 oktober 2011 heeft de 

voorzieningenrechter het besluit van de AFM op grond van artikel 1:97, eerste lid, Wft tot publicatie van de 

                                                        
7
 Kamerstukken II 29 708, nr. 19. 
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opgelegde boete (de vroegtijdige publicatie) geschorst. Met verwijzing naar eerdere uitspraken van de rechtbank 

ziet de AFM in deze beslissing op bezwaar af van een besluit als bedoeld in artikel 1:97, eerste lid, Wft tot 

vroegtijdige publicatie na beroep.
8
” 

 

4. Ernst en duur overtreding  

 

Ondanks het oordeel dat FB onvoldoende maatwerk heeft toegepast in haar advisering met betrekking tot ORV‟s  

is de AFM van mening dat in het licht van de hieronder genoemde omstandigheden, de boete aan FB op een lager 

bedrag vastgesteld dient te worden op grond van artikel 2, tweede lid, Besluit bestuurlijke boetes financiële sector. 

De AFM ziet aanleiding om in bezwaar het boetebedrag op een lager bedrag vast te stellen, namelijk op een 

bedrag van € 250.000. Hiertoe acht de AFM het volgende relevant: 

 

Zoals de voorzieningenrechter heeft overwogen is de onderzoeksduur beperkt van aard geweest. Het onderzoek 

van de AFM ziet op een beperkte periode en strekt zich uit tot vijf dossiers die onderling verschillen in ernst en 

omvang. Deze beperkte duur moet in samenhang worden gezien met de aard van de overtreding. De overtreding 

van FB ziet op ORV‟s die zijn geadviseerd als aanvulling op hypotheken die door FB zijn verstrekt. De AFM 

heeft de hypotheken aanvankelijk in haar onderzoek meegenomen. De uitkomsten van dat onderzoek hebben niet 

tot een boeteoverdracht geleid.  

 

Geen van deze feiten en omstandigheden leiden opzichzelfstaand tot het oordeel dat het boetebedrag op een lager 

bedrag moet worden vastgesteld op grond van artikel 2, tweede lid, Besluit bestuurlijke boetes financiële sector. 

Alles overwegende vormen deze feiten en omstandigheden in samenhang bezien echter wel reden voor de AFM 

om tot de conclusie te komen dat een boete van € 500.000 niet recht doet aan de ernst en duur van de overtreding. 

In het licht van voornoemde omstandigheden is de AFM van oordeel dat de boete moet worden vastgesteld op een 

bedrag van € 250.000.  

 

5. Publicatie op grond van artikel 1:98 Wft 

 

Van openbaarmaking van het boetebesluit (en de beslissing op bezwaar) nadat het boetebesluit 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 boetebesluit kan daarom niet worden afgezien. 

Het individuele belang van FB 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. 

 

                                                        
8
 Dit betreft in ieder geval de volgende uitspraken: Rb. Rotterdam 2 september 2010, LJN BN5939, Rb. Rotterdam 3 

maart 2011, LJN BP6971 en Vz. Rb. Rotterdam 28 januari 2010, LJN BL1972. Tegen het oordeel van de rechtbank - dat 

het in Afdeling 1.5.2 van de Wft neergelegde stelsel van openbaarmaking en rechtsbescherming geen mogelijkheid biedt 

voor een vroegtijdige publicatie na beroep – heeft de AFM hoger beroep aangetekend bij het College van Beroep voor 

het bedrijfsleven (CBb). 
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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 de volledige tekst van het boetebesluit en de beslissing op bezwaar (met 

uitzondering van vertrouwelijke informatie) op haar website te publiceren, onder begeleiding van een persbericht 

met de kern van de besluiten. Ook wordt een bericht over de boete[s] opgenomen in de periodieke AFM-

nieuwsbrieven (consumenten/professionals). De AFM kan daarnaast de besluiten publiceren door middel van een 

advertentie in één of meer landelijke dagbladen. 

 

De volgende basistekst wordt in het te publiceren persbericht en/of de advertentie opgenomen: 

 

AFM legt een boete op aan Friesland Bank V.V. voor advies overlijdensrisicoverzekeringen 

 

De Autoriteit Financiële Markten heeft op 21 juli 2011 een bestuurlijke boete van € 500.000,-- opgelegd aan 

Friesland Bank N.V. (Friesland Bank) voor het inwinnen van onvoldoende informatie bij het adviseren over 

overlijdensrisicoverzekeringen. Die verzekeringen werden afgesloten bij het aangaan van hypothecair krediet en 

beoogden de consumenten dekking te bieden tegen een inkomstenterugval in geval van overlijden van de partner.  

 

De boete is bij de beslissing op bezwaar van FB gematigd van € 500.000 naar € 250.000. 

 

De AFM onderzocht in totaal vijf dossiers uit de periode 1 september 2009 tot en met 1 april 2010. Friesland 

Bank heeft in alle vijf onderzochte dossiers onvoldoende informatie ingewonnen over de financiële positie en de 

doelstellingen van consumenten. In drie dossiers is er onvoldoende informatie ingewonnen over de 

risicobereidheid van consumenten. Friesland Bank heeft daardoor haar advies niet mede op deze informatie 

kunnen baseren. 

 

De Wet op het financieel toezicht (Wft) verplicht financiële ondernemingen om consumenten passende adviezen te 

geven.  Ze moeten daarom informatie over onder meer de financiële positie, doelstellingen en risicobereidheid 

over de consument inwinnen en hiermee rekening houden bij het advies. Op die manier handelen ze in het belang 

van de klant.  

 

Op 1 augustus is de nieuwe Boetewet (Wet wijziging boetestelsel financiële wetgeving) in werking getreden. 

Omdat de overtredingen hebben plaatsgevonden na 1 augustus 2009 is deze van toepassing. Het basisbedrag voor 

overtreding van artikel 4:23, eerste lid, onder a en b Wft bedraagt € 500.000. Omdat de overtredingen hebben 

plaatsgevonden na 1 augustus 2009 is de nieuwe boetewetgeving van toepassing. Onder de oude boetewetgeving 

zou het bedrag van deze boete € 24.000.—zijn geweest. Uit de hogere boetes die de AFM oplegt op basis van de 

nieuwe wetgeving, kan niet worden afgeleid dat de AFM deze overtredingen ernstiger vindt dan de overtredingen 

die onder de oude wetgeving zijn beboet met lagere bedragen.   

 

 Nu geen bezwaar of beroep meer mogelijk is tegen het besluit, is de boete definitief geworden. Het volledige 

boetebesluit [en de beslissing op bezwaar] [is/zijn] hiernaast in PDF formaat te downloaden. 

 

Let op: De AFM kan, al naargelang de omstandigheden op het moment van publicatie, bovengenoemde 

publicatietekst wijzigen of aanvullen. 
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Bijlage 2 bij dit besluit bevat de volledige tekst van de beslissing op bezwaar die op de website van de AFM 

openbaar zal worden gemaakt, geschoond van vertrouwelijke informatie. Mocht u van mening zijn dat er 

desondanks vertrouwelijke tekst in staat die geschoond zou moeten worden, dan verneemt de AFM dat graag zo 

spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 3 werkdagen nadat dit besluit definitief is geworden. Nadat dit besluit 

definitief is geworden zal geen nadere aankondiging plaatsvinden alvorens tot publicatie zal worden overgegaan. 

 

 

6.  Beslissing op bezwaar 

 

Op grond van het vorenstaande handhaaft de AFM het Boetebesluit, met aanvulling van de motivering zoals 

neergelegd in deze beslissing op bezwaar, voor zover het de boeteoplegging zelf en de publicatie daarvan betreft. 

De AFM herroept het Boetebesluit voor zover het de hoogte van de boete betreft en stelt het boetebedrag vast op  

een bedrag van € 250.000. 

 

7. Rechtsgangverwijzing 

 

Iedere belanghebbende kan tegen het in deze brief vervatte besluit beroep instellen. Daartoe dient binnen  

zes weken na dagtekening van deze brief een beroepschrift te worden ingediend bij de Rechtbank Rotterdam,  

Sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.  

 

Hoogachtend, 

Autoriteit Financiële Markten 
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