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Geachte directie, 

 

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft besloten aan Friesland Bank N.V. (FB) een bestuurlijke boete van 

€ 500.000,-- op te leggen voor het onvoldoende inwinnen van informatie bij het adviseren over 

overlijdensrisicoverzekeringen (ORV‟s). Die verzekeringen werden afgesloten bij het aangaan van hypothecair 

krediet en beoogden de consument dekking te bieden tegen een inkomensterugval in geval van overlijden van de 

partner. FB heeft naar het oordeel van de AFM onvoldoende informatie ingewonnen over de financiële positie, 

doelstellingen en risicobereidheid van haar cliënten. FB heeft haar advies daarom niet kunnen baseren op de 

informatie die zij had moeten inwinnen. Dit zijn overtredingen van artikel 4:23, eerste lid, onder a en b, Wft. 

 

Hieronder wordt het besluit verder toegelicht. In paragraaf 1 vindt u een zakelijke weergave van de relevante 

feiten. Paragraaf 2 geeft een beoordeling van de feiten, waarbij ook de zienswijze van FB aan bod komt. Paragraaf 

3 bevat het besluit en in paragraaf 4 staat hoe u bezwaar kunt maken. De versie van het besluit die openbaar wordt 

gemaakt is bijgesloten in bijlage 1. 

 

1. Feiten 

 

1.1 Verloop van het proces 

 

Op 21 april 2010 heeft de AFM FB per e-mail verzocht de productielijst hypothecair krediet van de periode mei 

2009 tot en met april 2010 van FB aan de AFM te doen toekomen. 

 

Op 23 april 2010 heeft FB de AFM per e-mail de opgevraagde productielijst toegestuurd. 

 

Op 23 april 2010 heeft de AFM per e-mail vijf adviesdossiers opgevraagd bij FB. 
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Op 27 april 2010 heeft de AFM na afloop van haar bezoek aan het hoofdkantoor van FB de vijf opgevraagde 

dossiers ter beoordeling meegenomen.  

 

Op 8 juli 2010 heeft de AFM aan FB haar conceptonderzoeksrapport (----------------------------) ten aanzien van het 

onderzoek naar de hypothecaire kredietverlening gestuurd. In het concept-onderzoeksrapport beschreef de AFM 

haar bevindingen ten aanzien van de vijf opgevraagde dossiers. 

 

Op 21 juli 2010 heeft de AFM per e-mail nog eens vijf adviesdossiers bij FB ter beoordeling opgevraagd. 

 

Op 3 augustus 2010 heeft de AFM van FB een reactie ontvangen op het concept-onderzoeksrapport. 

 

Op 1 oktober 2010 heeft de AFM haar concept-onderzoeksrapport (---------------------------) over het onderzoek 

naar de hypothecaire kredietverlening aan FB gestuurd. In dit tweede concept-onderzoeksrapport beschreef de 

AFM haar bevindingen op de vijf eerste opgevraagde dossiers na beoordeling van de reactie van FB d.d. 3 

augustus 2010 en de bevindingen ten aanzien van de vijf als tweede opgevraagde dossiers. In vijf van de tien 

dossiers was er naast het hypothecair krediet tevens een ORV geadviseerd. Het onderzoek zag ook op het 

adviestraject rond deze verzekeringen.  

  

Op 28 oktober 2010 heeft de AFM de reactie van FB op het concept-rapport ontvangen. 

 

Op 13 december 2010 heeft ten kantore van FB een regulier toezichtgesprek plaatsgevonden tussen de AFM en 

FB. Tijdens dit gesprek is de reactie van FB op het concept-rapport inhoudelijk doorgenomen. De AFM heeft 

voorafgaand aan het gesprek FB de cautie verleend. 

 

Op 1 maart 2011 heeft de AFM het voornemen tot boeteoplegging aan FB verzonden (-----------------------). 

Daaraan was gehecht het definitieve onderzoeksrapport. Het definitieve onderzoeksrapport is specifiek gericht op 

de kwaliteit van advisering van ORV‟s in de vijf geselecteerde dossiers waarin dit aan de orde was. 

 

Op 10 maart 2011 stuurde de gemachtigde van FB een e-mail aan de AFM met het verzoek een kopie van het 

dossier te ontvangen en een andere datum te bepalen voor de zienswijze-zitting. 

 

Op 10 maart 2011 berichtte de AFM FB dat aan het kopiëren van het dossier kosten zijn verbonden. Tevens 

verzocht de AFM FB om aan te geven op welke datum een zienswijze-zitting kan plaatsvinden. 

 

Na een telefoongesprek op 17 maart 2011 bevestigde de AFM dezelfde dag dat de zienswijze-zitting op 13 april 

2011 zal plaatsvinden. 

 

Op 23 maart 2011 ontving de AFM een fax van de gemachtigde van FB met informatie over de omvang van het 

balanstotaal en het eigen vermogen van FB. 
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Op 7 april 2011 bevestigde de gemachtigde van FB een telefoongesprek tussen hem en de AFM. De gemachtigde 

verzocht om de omvang van de boete aan hem mee te delen, omdat de bandbreedte tussen € 0,-- en € 1.000.000,-- 

naar zijn oordeel te ruim is om daar adequaat op te kunnen reageren. De AFM heeft meegedeeld dat het 

boetebedrag op dat moment niet verder kon worden gespecificeerd. 

 

Op 13 april 2011 vond de zienswijze-zitting plaats ten kantore van de AFM waarbij de gemachtigde van FB een 

schriftelijke zienswijze met bijlagen heeft overgelegd. 

 

1.2 Feiten die aanleiding vormen voor het besluit 

 

De AFM is van oordeel dat FB bij het adviseren van ORV‟s bij het afsluiten van hypothecair krediet in alle vijf 

onderzochte dossiers (de dossiers dateren van augustus 2009 tot en met oktober 2009) onvoldoende informatie 

heeft ingewonnen over de financiële positie, doelstellingen en risicobereidheid van haar cliënten. 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.  

 

2. Beoordeling 

 

2.1 Wettelijk kader 

 

Op grond van artikel 4:23, eerste lid, onder a, Wft dient een adviseur in het belang van de cliënt informatie in te 

winnen over diens financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid, voor zover dit 

redelijkerwijs relevant is voor het advies.  

 

Op grond van artikel 4:23, eerste lid, onder b, Wft dient een adviseur er vervolgens zorg voor te dragen dat het 

advies, voor zover redelijkerwijs mogelijk, mede is gebaseerd op de in te winnen informatie zoals bedoeld in 

artikel 4:23, eerste lid onder a, Wft.  

 

Per 1 juli 2008 vallen (ook) betalingsbeschermers die in combinatie met krediet worden afgesloten onder de 

reikwijdte van de adviesregels van artikel 4:23 Wft. 

 

In een brief naar aanleiding van Kamervragen over het toezicht op kredietverstrekkers van 9 april 2009 – met 

kenmerk FM/2009/564 U – merkt de Minister van Financiën het volgende op over de passendheid van advies bij 

betalingsbeschermers: 

 

“(…) Indien de hypotheekverstrekker de consument adviseert dient hij zich te verdiepen in de financiële positie, 

kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid van de consument. Het advies om een bepaalde verzekering af 

te sluiten dient te zijn gebaseerd op deze gegevens en te passen bij de cliënt, zijn specifieke belangen en financiële 

mogelijkheden. Een hypotheekverstrekker mag geen onnodige of niet bij het cliëntprofiel passende 

overlijdensrisicoverzekeringen adviseren. Indien de cliënt reeds afdoende is verzekerd voor inkomen bij 

werkloosheid, zal een nieuwe verzekering niet voor de hand liggen. Dergelijke verzekeringen vielen tot 1 juli 2008 
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niet onder de reikwijdte van de adviesregels indien zij in combinatie met een krediet werden afgesloten. Sinds 1 

juli 2008 gelden de strengere eisen voor advies ook voor dit soort verzekeringen. Controle op de naleving van 

deze nieuwe regels is een speerpunt in het toezicht van de AFM in 2009.(…)” 

 

Op 1 augustus 2009 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. 

 

2.2 Zienswijze 

 

FB heeft – zakelijk weergegeven – het volgende aangevoerd. 

 

- FB heeft, anders dan de bevindingen suggereren, wel degelijk de nodige informatie ingewonnen. Dit blijkt uit 

de dossiers en verklaringen van de betrokken cliënten: 

 

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

- Uit de jaarrekening 2008 van het bedrijf van cliënten dat in het dossier zit, is op te maken dat mevrouw geen 

recht heeft op nabestaandenpensioen en dat zij evenmin ander inkomen heeft. 

- Het inkomen en vermogen van mevrouw is geïnventariseerd om de betalingsverplichting van de hypothecaire 

lening te kunnen bepalen.  

- Doelstelling van mevrouw was om in de woning te blijven wonen (zie ook bevestiging cliënten).  

- De looptijd van 15,5 jaar is op verzoek van cliënten afgestemd op de periode dat de kinderen nog thuis blijven 

wonen/studeren. Dit is door cliënten bevestigd.  

- Er is geen cijfermatige verklaring te geven voor het bedrag. Dit is op verzoek van cliënten vastgesteld. Het 

advies om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten past daarom bij doelstellingen van cliënten.  

- Alle relevante informatie is ingewonnen. Cliënten hebben immers laten weten dat ze het risico van 

inkomstenterugval wensten af te dekken. Cliënten wilden het te verzekeren bedrag verdubbelen gelet op de 

geringe hoogte van de premie. 

- Het eigen vermogen van cliënten is voldoende om de hypotheeklasten te voldoen. Cliënten wensten niettemin, 

nadat alle risico‟s met hen waren besproken, een uitkering te ontvangen bij overlijden van de partner.  

 

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

- Er is voldoende informatie om te kunnen vaststellen dat mevrouw bij overlijden van haar partner de 

hypotheeklasten niet kan voldoen, nu uit het inventarisatieformulier blijkt dat mevrouw een inkomen heeft van 

€ 20.000.  

- Cliënten zijn doorverwezen naar een pensioenspecialist, omdat zij niet wisten of zij een nabestaandenpensioen 

hadden opgebouwd bij hun (voormalige) werkgevers. FB wilde aan het feit dat zij dit niet wisten, niet de 

conclusie verbinden dat de dienstverlening daarom moest worden geweigerd.  

- Er is wel informatie ingewonnen over de vraag of cliënten bij het overlijden van de partner op andere wijze 

kunnen voldoen aan de betalingsverplichting van de hypothecaire lening. Er is namelijk geïnventariseerd 

welke verzekeringen er waren afgesloten en ander vermogen was niet beschikbaar.  
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- FB heeft op verzoek van cliënten zoals verwoord in hun mail van 21 oktober 2010 geen rekening gehouden 

met de inkomsten/vermogen van het bedrijf  bij het vaststellen van de financiële positie van mevrouw bij 

overlijden van haar echtgenoot. 

- Met cliënten is besproken dat mevrouw de lasten van de hypotheek niet zou kunnen dragen na overlijden van 

haar echtgenoot. Besloten is dat ze dit risico wilden afdekken. Zie bevestiging cliënten.  

- Het klopt dat er geen informatie in het dossier zit die de looptijd en het geadviseerde bedrag kan verklaren. 

Het advies om een ORV af te sluiten past niettemin bij doelstellingen van cliënten. 

- Alle risico‟s zijn met cliënten besproken, om die reden hebben cliënten besloten een ORV af te sluiten. 

Hoewel een cijfermatige onderbouwing van het bedrag ontbreekt, is dit wel met cliënten besproken.  

 

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

- Uit de jaarrekening van het bedrijf van cliënten die in het dossier zit, is op te maken dat mevrouw geen recht 

heeft op nabestaandenpensioen en dat zij evenmin ander inkomen heeft. 

- Er is wel informatie ingewonnen over de vraag of cliënten bij het overlijden van de partner op andere wijze 

kunnen voldoen aan de betalingsverplichting van de hypothecaire lening. Er is namelijk geïnventariseerd 

welke verzekeringen er waren afgesloten en ander vermogen was niet beschikbaar. Cliënten bevestigen zelf 

dat op hun verzoek het uitkeringsbedrag is verhoogd tot € 1 miljoen.  

- In het gesprek hebben cliënten aangegeven dat mevrouw na overlijden van haar echtgenoot in de woning wil 

blijven wonen. Daarom wilde ze haar maandlastenrisico afdekken met een ORV. Dit blijkt uit het 

inventarisatieformulier.  

- Cliënt is -------------- en heeft zelf aangegeven een ORV voor een bedrag van € 1 miljoen te willen afsluiten, 

zie ook zijn verklaring. Het is niet mogelijk een cijfermatige onderbouwing te geven gezien zijn onzekere 

toekomstige financiële positie als zelfstandig ondernemer. De looptijd is gerelateerd aan de 

vermogensontwikkeling in --------------------.  

- De verklaring dat cliënten het maandlastenrisico wensen af te dekken, impliceert dat cliënten de woning niet 

gedwongen wensen te verkopen. De aflopende dekking is geadviseerd, omdat cliënten verwachten in de 

toekomst voldoende vermogen op te bouwen.  

 

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

- Er is voldoende informatie om te kunnen vaststellen dat mevrouw bij overlijden van haar echtgenoot de 

hypotheeklasten niet kan voldoen, nu uit het inventarisatieformulier blijkt dat zij geen inkomen heeft. 

Nabestaandenpensioen uit loondienst is zeer beperkt. Daar is geen rekening mee gehouden in de advisering.  

- Het is evident dat echtgenote na overlijden van haar man de hypotheeklasten niet kan voldoen. Cliënten  

hebben per e-mail van 21 oktober 2010 bevestigd dat zij de woning willen verkopen als de echtgenoot 

overlijdt. Op advies van FB is er toch een ORV afgesloten waarmee de rentelast gedurende 3 jaar betaald kan 

worden om te voorkomen dat de woning meteen moet worden verkocht, zie ook mail van 21 oktober 2010. 

- De bevinding dat cliënten een mogelijke inkomstenterugval wensen af te dekken door aanwezig vermogen is 

onjuist. Die vraag is door cliënten met “nee” beantwoord.  

- De bevinding dat uit het dossier niet blijkt hoe de hoogte en de looptijd van de verzekering zich verhoudt tot 

de doelstelling om 3 jaar de rentelasten te kunnen betalen, is onjuist. Uit verklaring van cliënten blijkt dat ze 

de woning wilden verkopen na overlijden echtgenoot. Daarvoor was een bedrag van 90.000 euro nodig. Het 
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restant van 110.000 euro dient ter beperking van restschuldrisico, nu het een niet-courant huis betreft, zoals 

ook blijkt uit de verklaring van cliënten. 

 

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

- Financiële positie blijkt in het bijzonder uit het inventarisatieformulier: mevrouw ontvangt bij overlijden 

echtgenoot € 200.000,-- en heeft een jaarlijks inkomen van € 21.000. Dit is ontoereikend om de lasten van een 

hypotheek van € 815.000,-- te kunnen betalen. 

- Op welke verzekeringen (bestaande of nieuwe) het antwoord op de vraag “welke doelstelling” ziet, is niet 

onduidelijk.  

- De aanvullende polis is afgesloten omdat cliënt zijn echtgenote “verzorgd wilde achterlaten”.  

- De bevinding dat cliënten een mogelijke inkomstenterugval wensen af te dekken door aanwezig vermogen is 

onjuist. Die vraag is door cliënten met “nee” beantwoord. Op het inventarisatieformulier staat ook dat cliënten 

zelf aangeven dat zij een ORV willen afsluiten voor alle leningen.  

- De bevinding dat er geen informatie in het dossier zit, die de geadviseerde looptijd verklaart, is onjuist. Cliënt 

heeft aangegeven een beperkte looptijd te willen gelet op het aan hem te verwachten toevallend deel van het 

aandelenbelang van zijn vader in ----------------.  

 

Overige zienswijzen:  

- Als er al sprake is van een tekortkoming aan de zijde van FB dan is dat niet zozeer de tekortkoming om 

bepaalde informatie in te winnen, maar om de ingewonnen informatie vast te leggen. De 

vastleggingsverplichting is neergelegd in artikel 32 BGfo. Het voornemen tot boeteoplegging ziet echter niet 

op die bepaling, maar op artikel 4:23, eerste lid, onder a en b.  

- De bewijslast van de normschending, dat onvoldoende informatie is ingewonnen, rust op de AFM niet op FB. 

- De vermeende tekortkomingen hebben alle betrekking op het onvoldoende inwinnen van informatie over een 

onzekere toekomstige financiële positie van de cliënt. Het is in de praktijk niet goed mogelijk om een 

cijfermatige onderbouwing te geven van de geadviseerde hoogte van de uitkering, mede omdat de toekomstige 

financiële positie van zowel de ondernemer als zijn partner lastig in te schatten is.  

- De ingewonnen informatie is redelijkerwijs relevant geweest om tot een deugdelijk advies te komen: er is 

gevraagd of de cliënten inkomstenterugval wenst op te vangen en zo ja, door middel waarvan.  

- In een enkel geval kan niet ontkend worden dat de hoogte van de ORV een arbitrair karakter heeft en niet 

cijfermatig onderbouwd is, maar dat maakt het advies nog niet ondeugdelijk. De maatstaf daarvoor is een 

redelijk bekwaam en redelijk handelend adviseur blijkens jurisprudentie van de Hoge Raad.  

- De zorgplicht is slechts dan geschonden indien het advies in alle redelijkheid niet gegeven had kunnen 

worden. De AFM motiveert niet dat hiervan sprake is. 

- De door de AFM gepubliceerde guidance (leidraad over ORV van 20 december 2010) dateert van na de 

onderzoeksperiode. Voor een minimuminvulling van de norm mag daarom niet worden uitgegaan van latere 

inzichten.  

- De wijze waarop FB invulling heeft gegeven aan de norm is gebaseerd op een pleitbaar standpunt.    

- Het opleggen van een boete is in strijd met het handhavingsbeleid van de AFM. In de eerste plaats omdat het 

in strijd is met het proportionaliteitsbeginsel, nu er geen minder ingrijpend instrument is ingezet, zoals een 

normoverdragend gesprek. En in de tweede plaats in strijd met het subsidiariteitsbeginsel, omdat er reeds een 

aanwijzing is gegeven en dat die aanwijzing afdoende was om FB te bewegen het gewenste gedrag te 
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vertonen. De in het handhavingsbeleid genoemde omstandigheden (recidive/verwijtbaar/benadeling 

cliënten/verkregen voordeel/duur van de overtreding/etc.) indiceren volgens FB niet in de richting van 

boeteoplegging.  

- FB voert aan dat het onbekend is welke maatstaven de AFM hanteert bij het vaststellen van de hoogte van de 

voorgenomen boete. Om hoor en wederhoor correct te kunnen toepassen dient FB zich te kunnen uitlaten over 

de voorgenomen hoogte van de boete. In elk geval dient de boete € 0,5 miljoen naar beneden gesteld te 

worden op grond van ernst, duur en verwijtbaarheid.  

- Publicatie van de voorgenomen boete is punitief en zou in strijd met het uit te oefenen toezicht kunnen komen, 

nu van een waarschuwend karakter geen sprake is (geen consument is benadeeld en FB heeft de gegeven 

aanwijzing opgevolgd).  

 

2.3 Beoordeling van de feiten 

 

Eerst zal worden ingegaan op de vraag of FB bij het adviseren van ORV‟s voldoende informatie heeft ingewonnen 

over achtereenvolgens de financiële positie, de doelstellingen en de risicobereidheid van de klanten en of FB haar 

advies op de ingewonnen informatie heeft gebaseerd. Daarbij zullen ook de zienswijzen worden besproken die FB 

over deze onderwerpen naar voren heeft gebracht. De zienswijzen die niet bij de behandeling van de financiële 

positie, de doelstellingen en de risicobereidheid aan de orde komen, worden in paragraaf 2.3.4. behandeld. In 

paragraaf 2.4 volgt de conclusie. 

 

2.3.1. Financiële positie 

In alle vijf onderzochte dossiers waar naast een hypotheek tevens een ORV was afgesloten heeft de AFM 

tekortkomingen geconstateerd bij het inwinnen van informatie over de financiële positie van cliënten bij overlijden 

van de partner. FB heeft niet geïnventariseerd wat het inkomen voor de ene partner zou zijn na overlijden van de 

andere partner. Zo is er niet gevraagd naar nabestaandenpensioen en/of een andere vorm van inkomen voor de 

overblijvende partner na overlijden van een van de partners. Deze gegevens bevinden zich niet in de klantdossiers 

en blijken evenmin uit de nadere informatie die door FB is overgelegd.  

 

De AFM is van oordeel dat FB daarom niet alle informatie inzake de financiële positie van de cliënten heeft 

ingewonnen die relevant is voor haar advies om een ORV af te sluiten. FB overtreedt daarmee artikel 4:23, eerste 

lid, onder a, Wft. Nu FB in deze dossiers het advies niet dan wel niet afdoende (mede) heeft gebaseerd op alle 

relevante informatie die over de financiële positie ingewonnen had moeten worden, overtreedt FB hiermee tevens 

artikel 4:23, eerste lid, onder b, Wft.  

 

De AFM vindt het belangrijk dat specifieke informatie wordt uitgevraagd over de financiële positie, kennis, 

ervaring, doelstellingen en risicobereidheid zodat de adviseur kan bepalen of de cliënten een ORV nodig hebben. 

Daarnaast moet een adviseur, gegeven het inkomen, nagaan welk te verzekeren bedrag voor de cliënten passend is 

om, afhankelijk van de doelstellingen en risicobereidheid van de cliënten, aan de betalingsverplichtingen van de 

hypothecaire lening ook na overlijden van een van de partners te kunnen voldoen.  

 

Hierna zal per dossier worden besproken welk verweer FB heeft gevoerd tegen de bevindingen van de AFM.  
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--------------------- 

In dit dossier voert FB aan dat de financiële positie van de partner zou blijken uit de jaarrekening 2008 van het 

bedrijf. Daarin staat op p. 14 onder het kopje “Grondslagen van de geconsolideerde jaarrekening”:  

 

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

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

verplichting opgenomen.”  

 

Het enige wat de AFM hieruit opmaakt, is dat er op de balans van de B.V. geen voorziening is getroffen voor 

nabestaandenpensioen. Dit laat onverlet dat er bij een verzekeraar kan zijn voorzien in een nabestaandenpensioen. 

Evenmin doet dit gegeven afbreuk aan de bevindingen in dit dossier dat er niet is gevraagd naar een andere vorm 

van inkomen na overlijden van de echtgenoot. Temeer nu op de vraag “ Heeft u een pensioenregeling”, het 

antwoord “ Onbekend” was, had FB moeten doorvragen omdat ze nog geen goed inzicht had in de financiële 

positie van deze cliënten bij overlijden van de partner. Dat in dit dossier uit het inventarisatieformulier blijkt dat 

het inkomen van de echtgenote is geïnventariseerd, zoals FB stelt, is onjuist. Op het inventarisatieformulier is 

namelijk niets ingevuld over de financiële gegevens van de echtgenote. En ook elders in de door FB overgelegde 

stukken heeft de AFM deze gegevens niet aangetroffen.  

 

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

In dit dossier voert FB in de zienswijze aan dat het evident is dat de partner bij overlijden van de echtgenoot de 

hypotheeklasten niet kan voldoen, nu zij een inkomen heeft van ongeveer € 20.000,--. De AFM meent dat uit het 

onderzoeksrapport duidelijk blijkt dat naar het oordeel van de AFM de financiële positie 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 overlijden van zijn of haar partner kan beschikken en daarvoor is ook relevant of er 

nabestaandenpensioen of ander inkomen/vermogen beschikbaar komt. Nu FB heeft nagelaten hier informatie over 

in te winnen – ook al zijn de betrokkenen voor pensioenadvies doorverwezen – is er onvoldoende informatie 

uitgevraagd over de financiële positie. 

 

In dit dossier is gevraagd naar de beschikbaarheid van een pensioenregeling of pensioenvoorziening. Het antwoord 

voor beide partners was respectievelijk “onbekend” en “nee”. Uit het dossier blijkt niet dat FB zich heeft laten 

informeren over een mogelijke andere inkomensvoorziening of nabestaandenpensioen dat de partners zouden 

ontvangen bij overlijden van een van hen. Bijvoorbeeld door hierover door te vragen. Evenmin blijkt uit het 

dossier of de inkomsten van het bedrijf zijn meegenomen bij het vaststellen van de financiële positie van de 

echtgenote bij het overlijden van haar partner. In de zienswijze wordt erkend dat dit niet is meegenomen, zij het 

dat FB stelt dat dit op expliciet verzoek van haar cliënten is gebeurd. Dit zou blijken uit hun e-mailbericht van 21 

oktober 2010. Uit dat e-mailbericht blijkt evenwel op geen enkele wijze dat FB daar naar heeft gevraagd, laat 

staan dat haar cliënten hebben verzocht om geen rekening te houden met eventueel inkomen/vermogen uit de 

onderneming na overlijden van de echtgenoot. De conclusie is daarom dat FB ook in dit dossier onvoldoende heeft 

geïnventariseerd wat de financiële positie was van haar cliënten. 
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In dit dossier heeft FB in haar zienswijze naar voren gebracht dat uit de jaarrekening van het bedrijf van cliënten 

die in het dossier zit, is op te maken dat mevrouw geen recht heeft op nabestaandenpensioen en dat zij evenmin 

ander inkomen heeft. FB specificeert niet uit welke passages uit de jaarrekening dit is op te maken, nog 

daargelaten dat het feit dat wanneer een bepaalde voorziening niet blijkt uit de jaarrekening dit nog niet betekent 

dat er niet op andere wijze voorzieningen zijn getroffen voor een nabestaandenpensioen of om het inkomen na 

overlijden van de partner zeker te stellen.  

 

FB stelt verder nog in dit dossier dat er wel informatie is ingewonnen over de vraag of cliënten bij het overlijden 

van de partner op andere wijze kunnen voldoen aan de betalingsverplichting van de hypothecaire lening. FB stelt 

dat is geïnventariseerd welke verzekeringen er waren afgesloten en dat ander vermogen niet beschikbaar was. Het 

is juist dat het inventarisatieformulier voorziet in een inventarisatie van huidige verzekeringen onder het kopje 

“Verzekeringspolissen (…) huidig”. In het onderdeel over ORV‟s onder dat kopje staat echter slechts een bedrag 

van € 1 miljoen vermeld, zonder dat duidelijk blijkt of deze cliënten daadwerkelijk een bestaande ORV hadden 

voor dat bedrag. Er worden namelijk geen nadere gegevens van die verzekering in vermeld. Verder is in dit 

dossier ook een ORV afgesloten voor datzelfde bedrag. Dat werpt ten minste de vraag op of het bedrag van € 1 

miljoen daadwerkelijk een reeds afgesloten ORV betrof. Evenmin blijkt uit het dossier of de inkomsten van het 

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

partner. 

 

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

In dit dossier heeft FB zich op het standpunt gesteld dat er voldoende informatie in het dossier is om te kunnen 

vaststellen dat mevrouw bij overlijden van haar partner de hypotheeklasten niet kan voldoen, nu uit het 

inventarisatieformulier blijkt dat zij geen inkomen heeft. Nabestaandenpensioen uit loondienst is zeer beperkt. 

Ook hier geldt dat uit het dossier niet blijkt dat FB zich op een andere wijze heeft laten informeren over een 

mogelijke inkomensvoorziening of nabestaandenpensioen na overlijden van de echtgenoot. Bijvoorbeeld door 

hierover door te vragen. Evenmin blijkt uit het dossier of de lasten en het vermogen van de onderneming zijn 

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

 

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

Ook hier meent FB dat de financiële positie voldoende is ingewonnen, nu deze blijkt uit het 

inventarisatieformulier. Mevrouw ontvangt bij overlijden van haar partner € 200.000,-- en heeft een jaarlijks 

inkomen van € 21.000,--. Het is naar het oordeel van FB evident dat dit ontoereikend is om de lasten van een 

hypotheek van € 815.000,-- te kunnen betalen. Naar het oordeel van de AFM is de financiële positie niet reeds dan 

voldoende 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 -------------, bijvoorbeeld uit het bedrijf van --------------

--------, is er naar het oordeel van de AFM onvoldoende informatie uitgevraagd over de financiële positie.  
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2.3.2. Doelstellingen 

 

De AFM is van oordeel dat in alle vijf dossiers onvoldoende informatie is uitgevraagd om te kunnen vaststellen of 

het geadviseerde product (ORV) past bij de doelstelling(en) van de cliënten. Uit de beschikbare gegevens kan niet 

worden afgeleid:  

- of de overblijvende partner in de woning wenst te blijven wonen;
1
  

- hoe tot de geadviseerde looptijd en/of het geadviseerde bedrag is gekomen;
2
  

- hoe het geadviseerde bedrag van de ORV zich verhoudt tot de doelstelling om 3 jaar de rentelasten te kunnen 

betalen.
3
 

 

De AFM meent daarom dat FB niet alle informatie inzake de doelstelling van de cliënten heeft ingewonnen die 

relevant is voor haar advies om een ORV af te sluiten. FB overtreedt daarmee artikel 4:23, eerste lid, onder a, Wft. 

Nu FB in deze dossiers het advies niet dan wel niet afdoende (mede) heeft gebaseerd op alle relevante informatie 

die over de doelstellingen ingewonnen had moeten worden, overtreedt FB hiermee tevens artikel 4:23, eerste lid, 

onder b, Wft.  

 

De AFM laat naar aanleiding van de zienswijze de bevinding vervallen dat in de dossiers ------------------------------

-------- uit de vragen over de levensverzekering niet blijkt of het antwoord ziet op de bestaande dan wel de 

geadviseerde aanvullende ORV. Na de vragen over de doelstellingen bij het onderwerp “levensverzekeringen” 

komt namelijk de vraag: “Heeft u momenteel een levensverzekering lopen of heeft u die in het verleden gehad?”. 

Hoewel het formulier niet uitblinkt in duidelijkheid, komt het de AFM gelet op de vraagstelling en de inrichting 

van het formulier niet aannemelijk voor dat de vragen die direct daarvoor zijn gesteld, betrekking hebben op al 

lopende ORV‟s.  

 

Verder zag de AFM in het onderzoeksrapport dat de bevinding over de tegenstrijdige doelstellingen in het dossier 

------------------ in eerdere instantie is vervallen door de verklaring van de cliënten van FB in een e-mail van 21 

oktober 2010. In het ----------------------- ligt een vergelijkbare verklaring, zodat de AFM de bevinding dat er 

tegenstrijdige doelstellingen zijn ingewonnen ook in dit dossier laat vervallen.  

 

Tot slot vervalt de bevinding van de AFM in het dossier -------------------- dat niet duidelijk is hoe de doelstelling 

om 3 jaar de rentelasten te kunnen blijven betalen zich verhoudt tot de looptijd van de geadviseerde ORV. De 

AFM is van oordeel dat de hoogte van de geadviseerde ORV relevant is in het licht van deze doelstelling, maar 

laat de bevinding dat dit tevens relevant is voor de looptijd van de ORV vervallen.  

 

FB heeft in haar zienswijze nog aangevoerd dat uit de bevestiging van de gang van zaken door FB over het 

adviesproces blijkt, dat de doelstelling van cliënten in het dossier ------------------ was om in de woning te blijven 

wonen. Cliënten hebben op 21 oktober 2010 de volgende gang van zaken, als omschreven door FB, bevestigd:  

                                                        
1
 ------------------------------------------------------------------ 

2
 -------------------- -------------------------- ----------------------------------  -------- 

3
 ---------------- 
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“In uw specifieke situatie betekent het overlijden van u zelf dat uw echtgenote onvoldoende inkomen heeft om te 

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

risico af te dekken door uw vermogen in de BV en uw reeds bestaande overlijdensrisico verzekering. Op uw 

verzoek is later in de tijd door ons bekeken of uw polis tegen gunstigere voorwaarden kon worden overgesloten.” 

 

Uit deze verklaring blijkt slechts dat FB in het adviesproces heeft voortgeborduurd op de stelling dat de echtgenote 

onvoldoende inkomen heeft om te voldoen aan de betalingsverplichtingen. Niet blijkt hieruit dat daadwerkelijk is 

gevraagd aan cliënten of de echtgenote in dat geval wel in de woning wil blijven wonen. Datzelfde geldt voor de 

zienswijze van FB over het dossier ----------------------. Het enkele feit dat er op het inventarisatieformulier is 

ingevuld dat iemand het maandlastenrisico wenst af te dekken met een ORV, betekent nog niet dat daarmee 

duidelijk is dat FB heeft geïnventariseerd wat de doelstellingen van haar cliënten waren. Het is immers niet 

uitgesloten dat consumenten het maandlastrisico voor een bepaalde periode (bijvoorbeeld de tijd die nodig is om 

na overlijden het pand te verkopen) wensen af te dekken. Bovendien gaat die inventarisatie (wilt u na overlijden 

van uw partner in de woning blijven wonen?) vooraf aan de conclusie dat iemand het maandlastenrisico wenst af 

te dekken met een ORV.  

 

Ook is in de zienswijze nog aangevoerd dat de looptijd van 15,5 jaar op verzoek van cliënten is afgestemd op de 

periode dat de kinderen nog thuis wonen/studeren. In het dossier bevindt zich alleen een interne e-mailwisseling 

tussen medewerkers van FB hierover.  

 

Uit het dossier blijkt niet dat de looptijd op verzoek van cliënten is afgestemd op de periode dat de kinderen nog 

thuis wonen/studeren. Dat dergelijke informatie is ingewonnen bij de cliënten van FB blijkt niet uit het dossier.  

 

Tot slot wordt in de zienswijze over de dossiers ----------------------------------- nog gesteld dat het advies om een 

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

Hiermee geeft FB naar het oordeel van de AFM een onjuiste invulling aan de verplichting die artikel 4:23 Wft met 

zich brengt. Op het moment dat er sprake is van een adviesrelatie, zal FB voldoende informatie moeten inwinnen 

en deze ten grondslag moeten leggen aan haar advies. Daar kan ook een advies uitkomen dat niet per se voldoet 

aan de wensen die de cliënt op enig moment heeft geuit. Het enkele feit dat het advies aansluit op de wensen van 

de cliënt, zegt dan ook niet zoveel over de vraag of FB overeenkomstig de eisen van artikel 4:23 Wft heeft 

gehandeld. Daar komt bij dat in het dossier --------------------- op zijn minst vraagtekens kunnen worden geplaatst 

bij de stelling van FB dat het bedrag van de bestaande ORV van cliënten op hun verzoek is verdubbeld. Eerder 

commerciële overwegingen van FB lijken daarvoor richtinggevend te zijn geweest. In het (interne) kredietadvies 

van 6 augustus 2009 is namelijk het volgende opgenomen:  

 

“De ------------ bankiert zakelijk bij ons, privé nog helemaal niet. De financiering is natuurlijk een uitstekende 

aanleiding om ook privé bij ons te komen bankieren. Cross-sellingsmogelijkheden zijn er op allerhande gebieden; 

assurantiën, betalingsverkeer, pensioen, etc. Van ------------------ hebben wij een kopie van zijn ORV ontvangen 

om te kijken of wij deze gunstig voor hem kunnen oversluiten.” 
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Ook over het dossier ------------------- merkt FB in haar zienswijze op dat een cijfermatige onderbouwing 

weliswaar ontbreekt, maar dat het bedrag wel met cliënten is besproken. Ook hier meent de AFM dat de vraag of 

het bedrag met cliënten is besproken, niets zegt over de vraag of er voldoende informatie is ingewonnen over de 

doelstellingen van cliënten.  

 

De AFM laat de bevinding vervallen dat er tegenstrijdige doelstellingen (enerzijds inkomstenterugval wensen af te 

dekken met vermogen en anderzijds voorkomen gedwongen verkoop) zijn ingewonnen in de dossiers ---------------

-------------------------- en dat dat reden voor FB had moeten zijn om door te vragen. FB merkt in haar zienswijze 

terecht op dat de vraag of die cliënten een mogelijke inkomstenterugval wensen af te dekken met eigen vermogen 

met “nee” is beantwoord.  

 

FB heeft in de zienswijze nog naar voren gebracht dat uit het dossier ----------------- en de e-mailwisseling tussen 

FB en cliënten blijkt dat cliënten een ORV wilden om 3 jaar de rentelasten te kunnen betalen. Daarvoor was € 

90.000,-- nodig, aldus FB. Er was een schuldrestrisico begroot van € 110.000 omdat het een niet-courant huis 

betreft, zo stelt FB. De AFM heeft het dossier ------------------ bezien en meent dat deze toelichting er niet toe kan 

leiden dat de bevinding dat niet duidelijk is hoe de doelstelling om 3 jaar de rentelasten te kunnen blijven betalen 

zich verhoudt tot de hoogte van de geadviseerde ORV komt te vervallen. Allereerst is het volgende citaat de enige 

toelichting die de AFM heeft aangetroffen over de hoogte van de ORV:  

 

“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.” 

 

Dit citaat geeft (naast andere citaten in het dossier) een beeld van een financiële onderneming die niet zozeer bezig 

is haar cliënten te adviseren over ORV‟s als wel met het afdekken van haar eigen kredietrisico en met cross-selling 

van aan hypothecair krediet gelieerde producten. Daarnaast meent de AFM dat door dit citaat de toelichting die FB 

in haar zienswijze geeft voor de hoogte van de geadviseerde ORV niet geloofwaardig is. Dit standpunt wordt 

verder ondersteund door het taxatierapport.  

 

Uit het taxatierapport van de woning dat zich tevens in het dossier bevindt, blijkt dat de getaxeerde 

executiewaarde van de woning na verbouwing € 735.000,-- bedraagt. Nu er een hypotheekbedrag is geoffreerd van 

€ 700.000,-- ziet de AFM niet goed in waar het door FB geprognosticeerde schuldrestrisico van € 110.000,-- op is 

gebaseerd. En dat het een niet-courant pand betrof, mag het standpunt zijn van (de cliënten van) FB, de taxateur 

van het pand denkt daar anders over: 

 

“Het getaxeerde is courant. Bij aanbieding aan de markt tegen de getaxeerde waarde zal deze waarde naar 

verwachting van de taxateur kunnen worden gerealiseerd binnen een termijn van circa: 6 tot 12 maanden.” 

 

Tot slot de zienswijze van FB ter zake van het dossier -------------. FB meent dat de bevinding dat er geen 

informatie in het dossier zit, die de geadviseerde hoogte van de ORV en de looptijd verklaart, onjuist is. Cliënt 

heeft volgens FB aangegeven zijn vrouw verzorgd te willen achterlaten en een beperkte looptijd te willen gelet op 
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het aan hem te verwachten toevallend deel van het aandelenbelang van zijn vader in -------------. De hoogte van de 

ORV zou zijn gerelateerd aan de hypotheeksom en de verkoopwaarde van een huis van cliënten in -------. In het 

dossier heeft de AFM feiten aangetroffen die deze verklaring over de hoogte van de ORV en de looptijd 

tegenspreken, nu de vraag of deze cliënten het risico van inkomstenterugval willen afdekken met “nee” is 

beantwoord. Daarbij komt dat in het dossier geen taxatierapport zit van het huis in ------. De enige gegevens die 

daarover beschikbaar zijn, is dat daarvoor een lening is afgesloten van € 235.000,--. Onduidelijk is aan wie dat 

huis toekomt na overlijden van de echtgenoot en een taxatierapport waaruit de (over)waarde van het huis in --------

-- bij verkoop blijkt, is evenmin beschikbaar. Tot slot mag het zo zijn dat de echtgenoot een aandelenbelang van 

zijn vader in de onderneming verwacht (al is daar geen ondersteunend bewijs voor geleverd en moet de AFM 

daarbij volledig varen op de door FB opgestelde verklaring), maar hoe dit relevant is voor de looptijd van de ORV 

blijkt niet uit het dossier. 

 

2.3.3. Risicobereidheid  

 

De AFM meent dat in drie dossiers onvoldoende informatie is aangetroffen over de risicobereidheid van de 

cliënten.
 4
 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 inkomstenterugval te aanvaarden en of zij dit risico financieel willen 

en kunnen dragen. Uit de beschikbare gegevens kan uit geen van deze drie dossiers worden afgeleid of cliënten het 

risico willen lopen dat zij de woning bij overlijden van een van hen gedwongen dienen te verkopen en in welke 

mate zij dat risico (deels) zouden willen afdekken. Daardoor is niet duidelijk waarom er een ORV is afgesloten en 

kunnen de modaliteiten van de ORV (hoogte, wijze van dekking, etc.) niet worden verklaard.  

 

De AFM meent daarom dat FB niet alle informatie inzake de risicobereidheid van de cliënten heeft ingewonnen 

die relevant is voor haar advies om een ORV af te sluiten. FB overtreedt daarmee artikel 4:23, eerste lid, onder a, 

Wft. Nu FB in deze dossiers het advies niet dan wel niet afdoende (mede) heeft gebaseerd op alle relevante 

informatie die over de risicobereidheid ingewonnen had moeten worden, overtreedt FB hiermee tevens artikel 

4:23, eerste lid, onder b, Wft.  

 

FB heeft in haar zienswijze nog aangevoerd dat het in het dossier ------------------ duidelijk was dat cliënten het 

risico van inkomstenterugval wensten af te dekken. Dit standpunt heeft de AFM niet terug kunnen vinden in het 

dossier. Op het inventarisatieformulier hebben cliënten op de vraag of zij het risico van inkomstenterugval 

wensten af te dekken namelijk beantwoord met:  

 

“Ja, d.m.v. aanwezig vermogen.” 

 

Ook in de e-mail die FB “ter completering van het dossier” aan haar cliënten stuurde nadat zij het concept-

onderzoeksrapport van de AFM had ontvangen, is geen informatie te vinden over de risicobereidheid van deze 

cliënten. Daarin staat namelijk (voor zover hier relevant):  

 

                                                        
4
 ------------------------------------------------------------------ 
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“(…) U en uw echtgenote hebben destijds aangegeven dit risico af te dekken door uw vermogen in de BV en uw 

reeds bestaande overlijdensrisico verzekering. Op uw verzoek is later in de tijd door ons bekeken of uw polis tegen 

gunstigere voorwaarden kon worden overgesloten. (…)” 

 

Ter zake van het dossier ------------------- is een vergelijkbaar verweer gevoerd, maar ook hier geldt dat uit het 

inventarisatieformulier blijkt dat cliënten het maandlastenrisico wilden afdekken met aanwezig vermogen. 

Evenmin blijkt uit de e-mail die FB ter completering van het dossier stuurde aan deze cliënten dat er informatie is 

ingewonnen over de risicobereidheid van deze cliënten. Daarin staat namelijk (voor zover hier relevant):  

 

“(…) 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. (...)” 

 

Ter zake van het dossier -------------------- is in de zienswijze aangevoerd dat de verklaring dat cliënten het 

maandlastenrisico wensen af te dekken, impliceert dat cliënten de woning niet gedwongen wensen te verkopen. En 

de aflopende dekking is geadviseerd, zo stelt FB, omdat cliënten verwachten in de toekomst voldoende vermogen 

op te bouwen. Zoals hiervoor al is opgemerkt meent de AFM dat het enkele feit dat er op het 

inventarisatieformulier is ingevuld dat iemand het maandlastenrisico wenst af te dekken, nog niet betekent dat 

daarmee duidelijk is dat FB heeft geïnventariseerd hoe groot de risicobereidheid van haar cliënten was. Die 

inventarisatie had nog moeten volgen, maar dat is niet gebeurd.  

 

2.3.4. Bespreking van overige zienswijzen  

 

Voor zover de zienswijzen van FB niet hiervoor reeds aan de orde zijn geweest of bij het advies over de hoogte en 

publicatie van de boete worden behandeld, zullen die hierna worden besproken.  

 

Allereerst het standpunt van FB dat hetgeen de AFM haar verwijt niet de verplichting betreft om voldoende 

informatie in te winnen, maar gaat over de verplichting om ingewonnen informatie vast te leggen. FB meent 

verder dat de bewijslast om de normschending vast te stellen daarom op de AFM rust en niet op FB. Dit verweer is 

niet nieuw. Al in 2008 oordeelde de voorzieningenrechter dat het, gelet op artikel 32 BGfo, op de weg van de 

instelling ligt zich genoegzaam te documenteren.
5
 Waar FB stelt dat zij wel de nodige informatie bij de cliënt heeft 

ingewonnen doch niet heeft vastgelegd, brengt de hierboven geformuleerde bewijslastregel met zich dat dit voor 

haar risico komt.
6
 De AFM meent verder dat zij aan de op haar rustende bewijslast heeft voldaan door steeds per 

dossier aan te geven welke informatie (op basis van de dossiers en nadien overgelegde informatie) niet is 

ingewonnen en waarom het van belang is deze informatie in te winnen. Hierbij verwijst de AFM naar een 

weergave daarvan in de voorgaande paragrafen.  

 

De AFM meent dat het niet juist is dat alle tekortkomingen betrekking hebben op het onvoldoende inwinnen van 

informatie over een onzekere toekomstige positie van de cliënt, zoals FB stelt. De tekortkomingen gaan over de 

omstandigheid dat ter zake van het advies om een ORV af te sluiten onvoldoende informatie is ingewonnen over 

                                                        
5
 Voorzieningenrechter rechtbank Rotterdam, 19 december 2008 (LJN BG 8136). 

6
 Voorzieningenrechter rechtbank Rotterdam, 16 september 2009 (LJN BJ 8562).  
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de financiële positie, doelstellingen en risicobereidheid van cliënten. In dat verband verwijt de AFM FB onder 

meer dat zij geen vragen heeft gesteld over de inkomensvoorzieningen die op moment van advisering waren 

getroffen bij overlijden van de partner en de wens van de overblijvende partner om na overlijden van de andere 

partner in de woning te blijven wonen. Evenmin is geïnventariseerd wat de financiële positie zou zijn van de 

partner na overlijden van de echtgenoot en is nagegaan welke risico‟s cliënten zelf wilden en konden dragen. Niet 

is in te zien dat dit informatie is die door de onzekere toekomstige positie van de cliënten van FB niet had kunnen 

worden ingewonnen.  

 

Waar FB stelt dat de maatstaf voor de kwaliteit van het advies moet worden gevonden in jurisprudentie van de 

Hoge Raad, die stelt dat een assurantietussenpersoon tegenover zijn opdrachtgever de zorg dient te betrachten die 

van een redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsgenoot mag worden verwacht, merkt de AFM het 

volgende op. De AFM meent dat de verwijzing naar dit arrest voor de onderhavige zaak niet relevant is, nu de 

AFM niet primair de kwaliteit van het advies heeft beoordeeld. De AFM heeft bezien of FB heeft voldaan aan de 

eisen die artikel 4:23 Wft aan haar stelt. Daarin is FB tekortgeschoten. Een arrest waarin wordt beoordeeld of een 

tussenpersoon toerekenbaar tekort is geschoten dan wel onrechtmatig heeft gehandeld jegens haar cliënt door voor 

de verzekering relevante en haar bekende, feiten niet aan de verzekeraars van de cliënt door te geven, werpt daar 

geen ander licht op.  

 

Het opleggen van een boete is naar het oordeel van FB in strijd met het handhavingsbeleid van de AFM. FB meent 

dat het opleggen van een boete in strijd is met het proportionaliteitsbeginsel, nu er geen minder ingrijpend 

instrument is ingezet, zoals een normoverdragend gesprek. De AFM verwijst in dit verband allereerst op vaste 

jurisprudentie van de (voorzieningen)rechter dat in elk geval uit het gezamenlijke handhavingsbeleid van AFM en 

DNB 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. Zeker daar waar er geen sprake is van het ontbreken van verwijtbaarheid of van sterk 

verminderde verwijtbaarheid, ziet de rechter doorgaans niet in dat de AFM te snel gebruik maakt van het boete 

instrument.  

 

Verder is een uitspraak van de voorzieningenrechter van 24 augustus 2010, LJN: BN 4885 in dit verband relevant. 

In het geschil dat aan de voorzieningenrechter werd voorgelegd was eveneens sprake van één onderzoekstraject, 

dat zowel had geleid tot boeteoplegging als tot de oplegging van een reparatoire maatregel, een last onder 

dwangsom, door de AFM.
 
De voorzieningenrechter heeft in dit gegeven geen aanleiding gezien om strijdigheid 

met enig algemeen beginsel van behoorlijk bestuur aan te nemen.  

 

FB noemt verder een aantal elementen die de AFM later (op 16 mei 2011) in een gezamenlijke publicatie met 

DNB formuleerde over de invulling van het handhavingsbeleid en oordeelt dan steeds dat de omstandigheden die 

tot het treffen van handhavingsmaatregelen zouden moeten leiden zich bij FB niet hebben voorgedaan. FB laat 

evenwel ook een groot aantal relevante elementen onbesproken, zoals de vraag of FB de overtreding uit eigen 

beweging is gestaakt en of FB de overtreding zelf bij de AFM heeft gemeld. Het antwoord op die vragen luidt 

zonder meer ontkennend. De AFM heeft op 4 maart 2011 zelfs over moeten gaan tot het opleggen van een 

aanwijzing om FB ertoe te bewegen om haar adviesproces aan te passen. 
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Zo deelt de AFM niet het standpunt van FB dat de overtreding haar niet kan worden verweten en dat de duur van 

de overtreding kort is geweest. Voor wat betreft de verwijtbaarheid is relevant dat al geruime tijd in de markt 

bekend is wat de eisen van artikel 4:23 Wft met zich brengen voor financiële ondernemingen. Dit wordt verder 

toegelicht bij de beoordeling van de verwijtbaarheid in paragraaf 3.1 van dit boetebesluit. Waar het gaat om de 

duur van de overtreding is van belang dat de periode waar de onderzochte dossiers op ziet niet een lange duur 

beslaat, maar dat dit niet wegneemt dat de wijze waarop de overtredingen zijn begaan (nadruk op cross-selling, 

beperkte informatie op inventarisatieformulier over aspecten die relevant zijn bij advies ORV, niet doorvragen) 

suggereert dat deze overtredingen zich langer hebben voorgedaan. En hoewel de AFM niet heeft berekend of en 

hoeveel voordeel FB heeft behaald met het begaan van de overtreding, is zeker niet uit te sluiten dat de wijze 

waarop FB haar adviesproces rond ORV‟s had ingericht (weinig informatie inwinnen, niet doorvragen, nadruk op 

cross-selling) haar een concurrentievoordeel heeft gegeven ten opzichte van financiële ondernemingen die hun 

adviesproces wel zo hebben ingericht dat alle relevante informatie wordt ingewonnen.  

 

2.4 Conclusie 

 

De AFM heeft in de vorige paragrafen overtredingen van artikel 4:23, onder a en b, Wft geconstateerd. De 

beoordeling van de zienswijze als opgenomen in paragraaf 2.2 leidt er niet toe dat de AFM tot een ander oordeel 

komt. 

 

3. Besluit 

 

3.1 Besluit tot boeteoplegging 

 

Op grond van het voorgaande heeft de AFM besloten om aan FB een bestuurlijke boete op te leggen omdat FB in 

de onderzochte dossiers onvoldoende informatie heeft ingewonnen over de financiële positie, doelstellingen en 

risicobereidheid van haar cliënten. FB heeft haar advies daarom niet kunnen baseren op de informatie die zij had 

moeten inwinnen. Dit zijn overtredingen van artikel 4:23, eerste lid, onder a en b, Wft. 

 

Hoogte van de boete 

 

Voor deze overtreding geldt op grond van artikel 1:81, eerste en tweede lid, Wft en artikel 10 Besluit bestuurlijke 

boetes financiële sector een basisbedrag van € 500.000,--. In de artikelen 2, 3 en 4 van het Besluit bestuurlijke 

boetes financiële sector (Bbfs) staat dat het basisbedrag van de boete kan worden verlaagd of verhoogd afhankelijk 

van de ernst of duur van de overtreding en de mate waarin de feiten aan de overtreder kunnen worden verweten. 

De AFM houdt bij het vaststellen van de hoogte van de boete ook rekening met de draagkracht van de overtreder.  

 

Hierna zal – mede aan de hand van de door FB ingediende zienswijze – worden beoordeeld of er aanleiding is om 

het basisbedrag te verhogen of te verlagen.  

 

FB heeft nog aangevoerd dat het onbekend is welke maatstaven de AFM hanteert bij het vaststellen van de boete. 

Naar het oordeel van de AFM zijn de maatstaven die bepalend zijn voor het vaststellen van de hoogte van de boete 

genoegzaam duidelijk. Op grond van artikel 2, tweede en derde lid, Bbfs zijn voor de hoogte van de boete van 
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belang de ernst of duur van de overtreding, alsmede de mate van verwijtbaarheid van de overtreder. De AFM heeft 

daarom geen noodzaak gezien om FB in staat te stellen zich uit te laten over de exacte hoogte van de 

voorgenomen boete. 

 

Ernst of duur van de overtreding 

 

FB is van mening dat de „fouten‟ die de AFM heeft geconstateerd ten aanzien van de onderzochte dossiers niet 

ernstig zijn. Ook al is er geen sprake van het best denkbare advies, er is geen sprake van een situatie dat het advies 

in alle redelijkheid (domweg) niet gegeven had mogen worden, aldus FB. Ook is van benadeling van klanten geen 

sprake, volgens FB, nu de verzekering diende om de financiële risico‟s – die op zich gedragen kunnen worden – te 

beperken. Met dit verweer miskent FB dat de AFM niet heeft beoordeeld of FB het best denkbare advies heeft 

gegeven. De AFM heeft onderzoek gedaan naar de naleving van het bepaalde in artikel 4:23 Wft; heeft FB die 

informatie ingewonnen die redelijkerwijs relevant is voor het advies aan haar cliënten om een ORV af te sluiten? 

Gelet op de uitgebreide guidance die in de markt beschikbaar was om invulling te geven aan deze norm (in de 

vorm van onderzoeken, leidraden en gepubliceerde boetes) acht de AFM het ernstig dat FB in alle geselecteerde 

dossiers waarin een ORV is afgesloten op meerdere punten tekort is geschoten.  

 

De periode waarin onderzoek werd gedaan liep van september 2009 tot april 2010. De dossiers waarin een ORV 

was geadviseerd dateren van augustus 2009 tot en met oktober 2009. Deze laatstgenoemde periode is niet zeer 

lang, al suggereert de wijze waarop de overtredingen zijn begaan (nadruk op cross-selling, beperkte informatie op 

inventarisatieformulier over aspecten die relevant zijn bij advies ORV, niet doorvragen) dat deze overtredingen 

zich langer hebben voorgedaan.  

 

Op basis van het voorgaande meent de AFM dat er geen aanleiding is om op basis van de ernst of duur van de 

overtreding het basisbedrag naar beneden of naar boven bij te stellen.  

 

Verwijtbaarheid 

 

In dit verband heeft FB aangevoerd dat er pas op 20 december 2010 een leidraad is gepubliceerd over ORV‟s en 

dat die leidraad dateert van na de onderzoeksperiode. De AFM is van oordeel dat het belang dat de AFM hecht aan 

adequate advisering bekend mag worden geacht in de markt. De norm zoals neergelegd in artikel 4:23 Wft bestaat 

al sinds de invoering van de Wet financiële dienstverlening in 2006 en die wet is overgegaan in de Wft. Sinds de 

invoering van deze norm heeft de AFM in voldoende mate guidance gegeven aan de markt over hoe deze norm 

geïnterpreteerd dient te worden. Als voorbeelden hiervan wijst de AFM op de rapporten over hypotheken (rapport 

“Kwaliteit advies en transparantie bij hypotheken”/november 2007) en beleggingsverzekeringen (rapport 

“Beleggingsverzekeringen – Kwaliteit advies bij beleggingsverzekeringen”/juli 2008). Daarnaast zijn er vele 

boetebesluiten gepubliceerd waarin FB eveneens had kunnen lezen hoe de AFM aankijkt tegen de norm van 

artikel 4:23 Wft. De AFM gaat voorts uit van de eigen verantwoordelijkheid en deskundigheid van marktpartijen. 

Van FB mag als professionele marktpartij verwacht worden dat zij in staat is om aan de hand van de kenmerken 

van de producten waarover zij adviseert te bepalen welke informatie moet worden ingewonnen om de klant een 

passend advies te kunnen geven. Nu zij dit niet heeft gedaan, heeft zij verwijtbaar de wet overtreden.  

 



 

  

 Datum 21 juli 2011 

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

Pagina 18 van 21 

 

  

  

 

 

 

 

 

FB is – anders dan in het kader van hetzelfde onderzoek waar deze boete op ziet – niet eerder door de AFM 

aangesproken op het niet naleven van deze norm.  

 

Op basis van het voorgaande meent de AFM dat er geen aanleiding is om op basis van de verwijtbaarheid van de 

overtreding het basisbedrag naar beneden of naar boven bij te stellen.  

 

Omvang FB 

 

De omvang van FB (-----------------------------------------------------------------------------------------) geeft de AFM 

geen aanleiding om het basisbedrag van € 500.000,-- naar beneden bij te stellen. 

 

De boete voor overtreding van artikel 4:23, eerste lid, onder a en b, Wft bedraagt op grond hiervan € 500.000,--.  

 

FB moet het bedrag overmaken op bankrekening ------------------------------------------------------- ten name van 

AFM te Amsterdam, onder vermelding van factuurnummer -----------. FB ontvangt geen afzonderlijke factuur voor 

dit bedrag. 

 

De boete moet worden betaald binnen zes weken na de datum van dit besluit.
7
 Als FB bezwaar maakt tegen dit 

besluit wordt de verplichting om de boete te betalen geschorst totdat op het bezwaar is beslist. Die verplichting 

wordt ook geschorst als FB na de bezwaarprocedure in beroep gaat, totdat op het beroep is beslist.
8
  

Over de periode dat de verplichting om de boete te betalen is geschorst, moet FB wel wettelijke rente betalen.
9
 

 

3.2 Besluit tot openbaarmaking van de boete 

 

Omdat de AFM aan FB een boete oplegt voor de overtreding van artikel 4:23, eerste lid, onder a en b, Wft, moet 

de AFM het besluit tot boeteoplegging openbaar maken, nadat dit definitief is geworden (nadat het niet langer 

mogelijk is om bezwaar of beroep in te stellen).
10

 Daarnaast moet de AFM het besluit ook al eerder openbaar 

maken, namelijk na het verstrijken van vijf werkdagen nadat dit aan FB is toegestuurd.
11

 

 

De wetgever heeft het openbaar maken van bestuurlijke boetes verplicht gesteld om deelnemers op de financiële 

markten te waarschuwen. Dit in het belang van de ordelijke en transparante financiëlemarktprocessen, zuivere 

verhoudingen tussen marktpartijen en de zorgvuldige behandeling van cliënten.
12

 De AFM kan slechts afzien van 

openbaarmaking, als die 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. FB heeft geen argumenten aangevoerd die in dit verband tot een andere 

uitkomst leiden.  

                                                        
7
 Dit volgt uit artikel 4:87, lid 1 en de artikelen 3:40 en 3:41 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). 

8
 Dit volgt uit artikel 1:85, lid 1, Wft. 

9
 Dit volgt uit artikel 1:85, lid 2, Wft. 

10
 Dit volgt uit artikel 1:98 Wft. 

11
 Dit volgt uit artikel 1:97, eerste lid Wft. 

12
 Vergelijk PG 29708, nr. 19, p. 301-303, p. 420-421, nr. 20, p. 30 en nr. 39, p. 8-10. 
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Allereerst kan de AFM FB niet volgen in haar oordeel dat publicatie van de boete een punitief karakter heeft. In 

het systeem van de Wft ligt besloten dat het publiceren van een boete niet punitief van aard is. Dat volgt onder 

meer uit het feit dat de wetgever heeft bepaald dat de toezichthouder zowel een boete kan opleggen, als kan 

besluiten om deze te publiceren. Zouden beide handelingen een „bestraffend karakter‟ hebben, dan zou een 

dergelijke constructie niet mogelijk zijn: uit internationale verdragen (EVRM) volgt immers dat iemand niet twee 

keer kan worden bestraft voor hetzelfde feit. Bovendien beoogt de AFM met het publiceren van een boete ook niet 

om leed toe te voegen, maar om het publiek te informeren en te waarschuwen. Wat er ook zij van de stelling dat er 

geen waarschuwend effect meer zou kunnen uitgaan van publicatie, dit is in elk geval geen element dat strijd zou 

kunnen opleveren met enig toezichtsdoel van de AFM. 

 

Het individuele belang van FB kan in dit verband zodoende niet tot een andere uitkomst leiden. De aangevoerde 

argumenten hebben geen betrekking op de vraag of 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 de Wft. 

 

De AFM publiceert de volledige tekst van het boetebesluit (met uitzondering van vertrouwelijke informatie) op 

haar website, onder begeleiding van een persbericht met de kern van het boetebesluit. Ook wordt een bericht over 

de boete opgenomen in de periodieke AFM-nieuwsbrief. De AFM kan daarnaast het besluit publiceren door 

middel van een advertentie in één of meer landelijke dagbladen.  

 

Bijlage 1 bij dit besluit bevat de volledige tekst van het besluit dat 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 na bekendmaking van dit besluit. 

 

De volgende basistekst wordt in het te publiceren persbericht en/of de advertentie opgenomen: 

 

‘AFM legt een boete op aan Friesland Bank N.V. voor advies overlijdensrisicoverzekeringen 

 

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) 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 consument dekking te bieden tegen een inkomensterugval in geval van overlijden van de partner.  

 

De Wet op het financieel toezicht (Wft) verplicht financiële ondernemingen om consumenten passende adviezen 

te geven. Ze moeten daarom informatie over de consument inwinnen en hiermee rekening houden bij het advies. 

Op die manier handelen ze in het belang van de klant. 

 

De AFM onderzocht in totaal vijf dossiers uit de periode 1 september 2009 tot 1 mei 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. 
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Op 1 augustus 2009 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. Bij het bepalen van de hoogte van 

deze boete heeft de AFM in haar overwegingen rekening gehouden met de ernst en duur van de overtreding, de 

verwijtbaarheid en de omvang van Friesland Bank. 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 boetewetgeving, kan niet 

worden afgeleid dat de AFM deze overtredingen ernstiger vindt dan de overtredingen die onder de oude 

boetewetgeving zijn beboet met lagere bedragen.  

 

Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.  

 

Het volledige besluit is te vinden op www.afm.nl <http://www.afm.nl>. Bij vragen of klachten kunt u contact 

opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut). 

 

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder 

op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële 

dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons 

streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. 

Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.’ 

 

Let op: De AFM kan, al naargelang de omstandigheden op het moment van publicatie, bovengenoemde 

publicatietekst wijzigen of aanvullen. 

 

Publicatie vindt niet eerder plaats dan nadat vijf werkdagen zijn verstreken na de dag waarop het besluit tot 

boeteoplegging aan FB bekend is gemaakt. De publicatie wordt opgeschort als FB verzoekt om een voorlopige 

voorziening als bedoeld in artikel 8:81 Awb. Publicatie wordt dan in elk geval geschorst, totdat de 

voorzieningenrechter een uitspraak heeft gedaan.  

 

Als FB om een voorlopige voorziening vraagt, verzoekt de AFM dit per e-mail (blp-functionaris@afm.nl) aan haar 

door te geven. Als u hier niet toe overgaat zal de AFM de boete openbaar maken zoals hiervoor genoemd. Ook 

vraagt de AFM FB het verzoek om voorlopige voorziening per fax toe te sturen (faxnummer 020 - 797 38 33). 

 

De AFM zal na het definitief worden van dit besluit, aan haar verplichting tot publicatie op grond van artikel 1:98 

Wft uitvoering geven door aan het eerdere persbericht de volgende update toe te voegen: 

 

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

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

 

Een eventuele geschoonde beslissing op bezwaar wordt toegevoegd. Nadat dit besluit definitief is geworden zal 

geen nadere aankondiging plaatsvinden alvorens tot deze tweede publicatie wordt overgegaan. 

http://www.afm.nl/
http://www.afm.nl/
mailto:blp-functionaris@afm.nl
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4.  Hoe kunt u bezwaar maken? 

 

Iedere belanghebbende kan tegen deze beschikking bezwaar maken door binnen zes weken na bekendmaking 

daarvan een bezwaarschrift in te dienen bij de AFM, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 11723, 1001 GS, 

Amsterdam. Een bezwaarschrift kan ook per fax (faxnummer 020-797 3835), per e-mail (e-mailadres 

bezwarenbox@afm.nl) of met het bezwaarformulier op de website van de AFM (www.afm.nl/bezwaar) worden 

ingediend. Aan deze elektronische verzending stelt de AFM nadere eisen die op haar website worden toegelicht. 

Een van die eisen is dat een bezwaarschrift niet aan andere AFM faxnummers of AFM e-mailadressen dan de hier 

genoemde kan worden gestuurd. De AFM neemt het bezwaarschrift alleen inhoudelijk in behandeling als aan deze 

eisen is voldaan. 

 

 

Hoogachtend, 

Autoriteit Financiële Markten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Was getekend] 

Boetefunctionaris 

[Was getekend] 

Assistent Boetefunctionaris 
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