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Geachte heer Hoff, 

 

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft besloten aan uw cliënt, Richard Homburg (de heer Homburg), een 

bestuurlijke boete van € 96.000,- op te leggen wegens overtreding van artikel 5:58, eerste lid, onder d, van de Wet 

op het financieel toezicht (Wft). De boete wordt opgelegd, omdat de heer Homburg in de op 6 juni 2009 

opgenomen en een dag later uitgezonden aflevering van het televisieprogramma RTL Business Class informatie 

heeft verspreid waarvan een onjuist en misleidend signaal uitging met betrekking tot de koers van het aandeel 

Homburg Invest Inc. (HII), terwijl de heer Homburg redelijkerwijs moest vermoeden dat die informatie onjuist en 

misleidend was. De heer Homburg heeft zich schuldig gemaakt aan deze informatiemanipulatie, door in antwoord 

op een vraag van Harry Mens te suggereren dat er op 12 juni 2009, voorafgaand aan de jaarvergadering van HII, 

een persbericht met positief nieuws voor de aandeelhouders van HII zou worden uitgebracht, terwijl hij 

redelijkerwijs moest vermoeden dat dit persbericht door beleggers negatief zou worden ontvangen, omdat het de 

mededeling zou bevatten dat het dividend in 2009 werd gepasseerd. 

 

Hieronder wordt het besluit verder toegelicht. Paragraaf 1 bevat een weergave van de feiten die ten grondslag 

liggen aan het besluit. In paragraaf 2 worden die feiten beoordeeld. Paragraaf 3 bevat het besluit en in paragraaf 4 

staat hoe de heer Homburg bezwaar tegen dit besluit kan maken. De versie van het besluit, die openbaar wordt 

gemaakt, is als bijlage bijgevoegd. 

 

http://www.afm.nl/
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1. Feiten 

 

1.1 Verloop van het proces 

 

Bij brief van 17 november 2009 heeft de AFM een informatieverzoek aan HII gezonden, naar aanleiding van 

uitlatingen van de heer Homburg over de beurskoers van het aandeel HII in het programma RTL Business Class 

van Harry Mens op 7 juni 2009. 

 

Bij brief van 19 november 2009 heeft de AFM een informatieverzoek aan HII (------------------------------------------

-----------) gezonden, waarin verzocht werd om dezelfde informatie als in de brief van 17 november 2009 en nog 

aanvullende vragen werden gesteld.  

 

Bij brief van 3 december 2009 heeft HII gereageerd op het informatieverzoek van 19 november 2009. 

 

Per e-mail van 8 december 2009 heeft HII gereageerd op het informatieverzoek van 17 november 2009. 

 

Bij brief van 27 januari 2010 heeft de AFM aan HII (-----------------------------------------------------) laten weten dat 

de reactie op de informatieverzoeken van 17 en 19 november 2009 ontoereikend was en van HII gevorderd om de 

ontbrekende informatie binnen tien werkdagen alsnog te verstrekken.  

 

Bij brief van 15 februari 2010 heeft HII gereageerd op het rappel-informatieverzoek. 

 

Op 10 maart 2010 heeft de AFM aan HII een voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom gestuurd, 

omdat nog steeds niet alle gevraagde informatie was ontvangen. 

 

Op 24 maart 2010 heeft HII de gevraagde informatie ten kantore van de AFM afgegeven. 

 

Bij brief van 20 mei 2010 heeft de AFM een aanvullend informatieverzoek aan HII gezonden.  

  

Bij brief van 16 juni 2010 heeft HII de gevraagde aanvullende informatie aan de AFM verstrekt. 

 

Bij brief van 27 augustus 2010 heeft de AFM de Canadese toezichthouder (Ontario Securities Commission) 

verzocht om informatie inzake HII. 

 

Bij brief van 7 september 2010 heeft de Ontario Securities Commission de gevraagde informatie aan de AFM 

verstrekt. 

  

Op 20 mei 2011 heeft de AFM aan de heer Homburg een conceptrapport gezonden, met het verzoek te reageren op 

de daarin opgenomen bevindingen.  

 

Per fax van 10 juni 2011 heeft mr. G.T.J. Hoff namens de heer Homburg gereageerd op de conceptbevindingen. 
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Bij brief van 23 september 2011 heeft de AFM haar voornemen kenbaar gemaakt om aan de heer Homburg een 

bestuurlijke boete op te leggen wegens overtreding van artikel 5:58, eerste lid, onder d, Wft. 

 

Op 12 oktober 2011 hebben mrs. G.T.J. Hoff en P. Bos namens de heer Homburg mondeling hun zienswijze op 

het voornemen gegeven. 

 

1.2 Feiten die aanleiding vormen voor het besluit 

 

HII is een Canadese vennootschap, waarvan de aandelen zijn genoteerd aan NYSE Euronext Amsterdam en (in 

2009) ook waren genoteerd aan de Toronto Stock Exchange. In 2009 was de heer Homburg Chairman en CEO 

van de Board of Directors van HII, Chairman van het Executive Committee van HII, alsmede grootaandeelhouder 

van HII. 

 

Op zondag 7 juni 2009 wordt een op 6 juni 2009 opgenomen aflevering van het televisieprogramma RTL Business 

Class uitgezonden. Onderdeel van het programma is een interview van de heer Homburg door Harry Mens. Aan 

het eind van het interview brengt Harry Mens de beurskoers van HII ter sprake, wat leidt tot het volgende gesprek 

(zoveel mogelijk letterlijk weergegeven): 

 

Harry Mens:   

“Ik krijg natuurlijk mailtjes als jij komt en dan zeggen mensen, vraag nou eens wanneer die beurskoers  

nou weer eens een beetje omhoog gaat van die Homburg”. 

De heer Homburg:   

“Nou, we hebben onze jaarvergadering op 12 juni in Canada en dan zal ik zeggen 5 minuten voor de  

vergadering uh sturen we een persbericht de wereld in met uh nogal wat aankondigingen zodat we er  

in de vergadering over kunnen praten dan zou ik zo zeggen, Harry, 12 juni komt een persbericht aan  

heel weel wat aankondigingen instaan die denk ik heel interessant zijn voor de aandeelhouders om te  

horen.”  

Harry Mens:   

“12, 12 juni?” 

De heer Homburg:  

“12 juni ja” 

Harry Mens:  

“juli” 

De heer Homburg:  

“juni” 

Harry Mens:  

“juni” 

De heer Homburg:  

“ja” 

Harry Mens:  

“Dan wordt het D-day.” 

De heer Homburg:  
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“Dat is uh weekje na D-day maar, uh hier kan ik verder niets over zeggen, dat begrijp je.” 

Harry Mens:  

“OK nou ja kijk je zegt het mij te relaxt dus het zal misschien wel meevallen, we gaan brunchen.” 

De heer Homburg:  

“Goed.” 

 

De daarop volgende week, van maandag 8 juni 2009 tot en met donderdag 11 juni 2009, stijgt de koers van het 

aandeel HII met uiteindelijk 38,49% ten opzichte van de slotkoers van 5 juni 2009, van € 5,17 naar € 7,16. In die 

periode wordt geen ander relevant nieuws over HII gepubliceerd. 

 

Op 12 juni 2009 voorbeurs brengt HII een persbericht uit, voor zover relevant inhoudend: 

 

“Richard Homburg, Bestuursvoorzitter en CEO van Homburg Invest Inc. (“Homburg” ofwel “de 

Onderneming”) (TSX: HII.A & HII.B en NYSE Euronext Amsterdam: HII) heeft vandaag namens de 

Onderneming een nieuwe strategische richting aangekondigd waarbij de focus van de activiteiten uitsluitend 

zal liggen op inkomstengenererend vastgoed. Homburg Invest heeft een speciaal comité benoemd ter 

beoordeling van het plan om het ontwikkelingsvastgoed en niet-inkomstengenererend vastgoed (landbank) 

van de Onderneming af te stoten aan aandeelhouders. Het speciale comité zal, als onderdeel van de nieuwe 

strategische richting, ook een plan in overweging nemen om de vermogensstructuur van Homburg om te 

vormen door één klasse gewone aandelen te creëren waarbij ieder aandeel één stemrecht en hetzelfde 

dividendrecht heeft. De voorwaarden van het voorstel tot herstructurering van de vermogensstructuur 

inclusief de conversieverhouding, die behoudens goedkeuring van aandeelhouders is, worden de komende 

maanden bekend gemaakt. 

 

Tevens maakt Homburg bekend in 2009 geen dividend te zullen uitkeren. Zoals eerder gemeld, zal de 

Onderneming in de toekomst een jaarlijks dividend aankondigen dat afhankelijk is van de prestaties van de 

Onderneming en marktomstandigheden. Het dividend zal in juni worden aangekondigd en in juli worden 

uitbetaald.” 

  

Op 12 juni 2009 daalt de koers van het aandeel HII met 14,25%, van € 7,16 naar € 6,14. De daarop volgende 

dagen zet de daling door. Op 17 juni 2009, vier handelsdagen na verschijning van het persbericht, sluit het aandeel 

HII op € 5,09. Dat is lager dan de koers voorafgaand aan de uitzending op zondag 7 juni 2009. De daling ten 

opzichte van het slot op 11 juni 2009 bedraagt hiermee 28,91%. 

 

2. Beoordeling 

 

2.1 Wettelijk kader 

 

Op grond van artikel 5:58, eerste lid, onder d, Wft is het verboden om informatie te verspreiden waarvan een 

onjuist of misleidend signaal uitgaat of te duchten is met betrekking tot het aanbod van, de vraag naar of de koers 

van (onder meer) aan NYSE Euronext Amsterdam genoteerde aandelen, terwijl de verspreider van die informatie 
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weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie onjuist of misleidend is. 

 

2.2 Zienswijze van de heer Homburg  

 

Namens de heer Homburg hebben mrs. G.T.J. Hoff en P. Bos – zakelijk weergegeven – het volgende aangevoerd: 

 

Vooraf moet worden opgemerkt dat de heer Homburg zijn uitlatingen heeft gedaan tijdens de opnames voor 

het programma Business Class op 6 juni 2009, inmiddels dus bijna twee en half jaar geleden. 

 

De heer Homburg heeft zich in het interview met Harry Mens op geen enkele wijze schuldig gemaakt aan 

marktmanipulatie, zoals hierna zal worden toegelicht. 

 

De door de heer Homburg gedane mededeling  

Het onderzoeksrapport van de AFM bevat geen deugdelijk gemotiveerde vaststelling ten aanzien van de 

vraag of de door de heer Homburg gedane mededeling, dat het persbericht van 12 juni 2009 interessante 

aankondigingen zou bevatten, onjuist en/of misleidend was. Ook verzuimt de AFM te stellen dat de heer 

Homburg wist of moest vermoeden dat deze informatie onjuist was. De bewijstheorie van de AFM is er één 

van de categorie „het kan niet anders dan dat …‟.  

 

De door de heer Homburg gedane mededeling was overigens ook niet onjuist of misleidend. Het lijkt erop dat 

de AFM beredeneert dat de heer Homburg met zijn uitlating, dat er op 12 juni 2009 iets interessants te 

melden zou zijn, bewust net niet vertelt dat géén dividend zou worden uitgekeerd. Dit doet hij echter niet en 

bovendien was het op 6 juni 2009 nog allerminst zeker dat het dividend gepasseerd zou worden. Daarover 

moest op 11 juni 2009 nog een besluit genomen worden door het daartoe statutair bevoegde orgaan van HII, 

de Board of Directors, bestaande uit zeven leden. De heer Homburg was als enig lid van de Board of 

Directors op de hoogte van het conceptvoorstel tot het passeren van het dividend. De AFM lijkt ervan uit te 

gaan dat ieder voorstel dat aan de Board of Directors wordt voorgelegd, zal worden aangenomen. Dat is 

nonsens, dat zou voorbijgaan aan de statutaire rol en de bevoegdheden die aan dat orgaan toekomen. 

 

Belangrijk is ook om vast te stellen dat uit het antwoord van de heer Homburg duidelijk blijkt dat hij zich 

ervan bewust is dat hij in zijn hoedanigheid van bestuursvoorzitter van een beursgenoteerd fonds geen 

antwoord kan geven op vragen die hem ook maar in de buurt zouden kunnen brengen van overtreding van de 

regels inzake informatieverstrekking en/of marktmisbruik. De heer Homburg zegt immers letterlijk: “Hier 

kan ik verder niets over zeggen, dat begrijp je”. 

 

Tot slot is van belang op te merken dat het eenvoudigweg gebruikelijk is om voorafgaand aan een 

aandeelhoudersvergadering een persbericht uit te geven. Aan het feit dat de heer Homburg liet weten dat ook 

HII voorafgaand aan de aandeelhoudersvergadering een persbericht zou uitbrengen, komt dan ook veel 

minder betekenis toe dan de AFM daaraan graag wil geven. Daarbij mag het voor zich spreken dat een 

persbericht in de visie van een bestuurvoorzitter altijd interessant nieuws zal bevatten. 

 

De koersfluctuatie 
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De AFM neemt als vaststaand aan dat de fluctuaties in de koers van het aandeel HII vanaf 8 juni 2009 

uitsluitend het gevolg zijn geweest van de niet-inhoudelijke mededeling van de heer Homburg, maar komt 

niet met een begin van bewijs hiervan. En het is in redelijkheid ook niet vol te houden dat het een 

koersstijging van circa 38% procent het gevolg is van de enkele uitlating dat er „interessante mededelingen‟ 

op komst zouden kunnen zijn. 

 

Ook gaat de AFM ten onrechte uit van de ongefundeerde aanname dat de koers van een aandeel haast 

uitsluitend gestuurd wordt door de dividendverwachting in de markt. Dit gaat voorbij aan de werkelijkheid, 

waarin allerlei factoren en overwegingen van (potentiële) kopers en verkopers een rol spelen. 

 

Slot 

Deze zaak heeft nul komma nul vet op de botten. En het kan hoe dan ook in alle redelijkheid niet zinvol zijn 

om tweeënhalf jaar na de uitzending een boete op te leggen, laat staan te publiceren, nu de heer Homburg 

juist goed en wel is vertrokken bij HII. 

 

2.3 Beoordeling van de feiten 

 

De AFM is van oordeel dat de heer Homburg op 6 juni 2009 het verbod van artikel 5:58, eerste lid, onder d, Wft 

(informatiemanipulatie) heeft overtreden, door informatie te verspreiden waarvan een onjuist en misleidend 

signaal uitging met betrekking tot de koers van het aandeel HII, terwijl hij redelijkerwijs moest vermoeden dat die 

informatie onjuist en misleidend was. 

In deze paragraaf wordt uiteengezet waaruit de overtreding bestond, aan de hand van de afzonderlijke 

bestanddelen van de verbodsbepaling, waarbij ook wordt ingegaan op de door de heer Homburg gegeven 

zienswijze.  

 

2.3.1 Verspreiden van informatie  

 

De heer Homburg heeft zijn uitlatingen gedaan tijdens de opname op 6 juni 2009 voor de aflevering van het 

televisieprogramma RTL Business Class van 7 juni 2009. Daarmee heeft de heer Homburg op 6 juni 2009 

informatie verspreid.  

 

2.3.2 Informatie waarvan een onjuist of misleidend signaal uitgaat of te duchten is 

 

Het antwoord van de heer Homburg 

Op de vraag van Harry Mens, wanneer de beurskoers van HII „nou weer eens een beetje omhoog gaat‟, antwoordt 

de heer Homburg dat er op 12 juni een persbericht aankomt, waarin heel wat aankondigingen staan die, denkt hij, 

heel interessant zijn voor de aandeelhouders om te horen.  

 

Het passeren van het dividend in 2009 

Het persbericht waarop de heer Homburg in zijn antwoord doelde, bleek onder meer in te houden dat in 2009 geen 

dividend zou worden uitgekeerd (“Tevens maakt Homburg bekend in 2009 geen dividend te zullen uitkeren.”). 
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Zoals is vastgesteld in het onderzoeksrapport
1
, stond HII tot die tijd juist bekend om haar hoge 

dividendrendement. Zo werd op de website Analist.nl op 3 juni 2008 berekend dat het aandeel HII met 11,34% het 

hoogste dividendrendement kende van alle aan NYSE Euronext Amsterdam genoteerde aandelen.  

 

Daarbij is het, gelet op de timing van het interview krap één week voor de jaarvergadering van HII, aannemelijk 

dat de beleggers vermoedden dat de heer Homburg met zijn opmerking over de „heel interessante aankondigingen 

in het persbericht‟ doelde op een dividenduitkering, ook omdat HII in maart 2009 had gecommuniceerd dat het 

dividend (indien daartoe door het bestuur zou worden besloten) voortaan jaarlijks in juli in contanten zou worden 

uitbetaald. 

 

Hoewel vanuit het perspectief van HII het passeren van het dividend gunstig zou kunnen zijn, betekende het op  

12 juni 2009 bekend gemaakte besluit daartoe voor de zittende aandeelhouders zonder meer slecht nieuws. Zeker 

gelet op het hoge dividendrendement dat HII voordien kende, is duidelijk dat aandeelhouders ook in 2009 

anticipeerden op een dividenduitkering. [A], ---------------------------- van HII ([A]), brengt dit zelf ook naar voren 

in een telefoongesprek van 11 juni 2009 met de Investment Industry Regulatory Organization of Canada (IIROC), 

toen deze toezichthouder contact opnam met HII naar aanleiding van de forse stijging van de koers van het 

aandeel HII op de Toronto Stock Exchange. In het gespreksverslag noteert de IIROC als verklaring van de heer 

Miles inzake de stijging van de koers: “------- [[A], AFM] thinks the stock might be moving on speculation 

concerning their dividend (people may be expecting a large dividend to be paid • i.e. $4.80 paid in 2007).”  

 

Met zijn antwoord op de specifieke vraag naar het stijgen van de koers van het aandeel HII, heeft de heer 

Homburg de indruk gewekt dat het persbericht positief nieuws voor de aandeelhouders zou bevatten en dus 

gunstig zou zijn voor de koers. Zoals blijkt uit het bovenstaande, moest het passeren van het dividend echter 

worden beschouwd als slecht nieuws voor de zittende aandeelhouders, waarvan zonder meer mocht worden 

verwacht dat dit een direct negatief effect op de koers zou hebben.  

 

Andere aankondigingen in het persbericht 

Het persbericht bevatte geen andere mededelingen, die dit negatieve nieuws van het passeren van het dividend 

zouden kunnen compenseren. Dit wordt hieronder toegelicht: 

 Het voornemen tot het afstoten van het „ontwikkelingsvastgoed en niet-inkomstengenererend vastgoed‟ 

kan niet als goed nieuws voor de zittende aandeelhouders worden beschouwd. Vanaf 2008 heeft zich een 

wereldwijde verslechtering van de vastgoedmarkt voorgedaan, waardoor ook het „ontwikkelingsvastgoed 

en niet-inkomstengenererend vastgoed‟ van HII aan waarde heeft verloren. Door dit vervolgens te 

verkopen, loopt HII de kans op een herstel mis, terwijl zij wel de waardedaling vanaf 2008 heeft 

meegemaakt. Uiteraard zou het besluit vanuit het perspectief van de onderneming gunstig kunnen zijn 

(voorkomen risico op verdere daling/uitblijven herstel), maar niet in te zien is hoe van de aankondiging 

tot het afstoten van beleggingen die recente waardedalingen hebben laten zien, een koersopdrijvend effect 

zou kunnen worden verwacht. 

 

                                                        
1 Pagina 21. 
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 Daarnaast bevat het persbericht de mededeling dat HII een plan in overweging neemt om de 

vermogensstructuur om te vormen, door één klasse gewone aandelen te creëren, waarbij ieder aandeel één 

stemrecht en hetzelfde dividendrecht heeft. Dit ziet op het omruilen van aandelen Klasse A in aandelen 

Klasse B. Niet in te zien is hoe van deze vooraankondiging een koersopdrijvend effect zou kunnen 

worden verwacht. 

 

Tussenconclusie  

De heer Homburg heeft derhalve met zijn in algemene bewoordingen geformuleerde antwoord erop gezinspeeld 

dat het persbericht van 12 juni 2009 positief nieuws voor de aandeelhouders zou bevatten, terwijl het tegendeel het 

geval was. In het persbericht was immers opgenomen dat het dividend in 2009 zou worden gepasseerd, van welke 

mededeling zonder meer een direct negatief effect op de koers van het aandeel HII mocht worden verwacht, 

terwijl het persbericht geen mededelingen bevatte die dit slechte nieuws zouden kunnen compenseren.  

Van het door de heer Homburg gegeven antwoord ging daarmee een onjuist en misleidend signaal uit. Het signaal 

was onjuist, omdat het antwoord positief nieuws voor de aandeelhouders suggereerde, waar in werkelijkheid 

sprake was van een negatief bericht. En voorzover het signaal niet als onjuist zou kunnen worden bestempeld, 

omdat het antwoord in algemene bewoordingen was geformuleerd en incomplete informatie bevatte (er komt een 

persbericht met heel interessante aankondigingen voor de aandeelhouders), was het signaal in ieder geval 

misleidend, omdat de heer Homburg zinspeelde op een koersstijging en daarbij cruciale informatie voor het 

publiek (geen dividend in 2009) achter hield. 

 

Tussenconclusie wordt ondersteund door feitelijke koersverloop 

Dit oordeel, dat van het door de heer Homburg gegeven antwoord een onjuist en misleidend signaal is uitgegaan, 

wordt ondersteund door het koersverloop van het aandeel HII na de uitzending van RTL Business Class op 7 juni 

2009. Zoals hierboven in de feiten is weergegeven, steeg de koers van het aandeel HII tot aan het uitbrengen van 

het persbericht op 12 juni 2009 immers met uiteindelijk 38,49% ten opzichte van de slotkoers van 5 juni 2009  

– zonder dat ander relevant nieuws over HII werd gepubliceerd – en daalde die koers de dagen na het persbericht 

met 28,91% (slotkoers van 17 juni 2009), waarmee de koers weer onder het slot van 5 juni 2009 was beland. 

 

Het feitelijke koersverloop na het verspreiden van de informatie is niet beslissend, maar kan wel dienen ter 

verificatie van het oordeel dat van die informatie een onjuist en misleidend signaal is uitgegaan. En in dit geval 

bevestigt het feitelijke koersverloop dat oordeel zonder meer. 

 

Eindconclusie 

Van het door de heer Homburg gegeven antwoord is een onjuist en misleidend signaal uitgegaan. 

 

2.3.3 Weten of redelijkerwijs moeten vermoeden dat de informatie onjuist of misleidend is  

 

Uit antwoord zelf blijkt dat de heer Homburg op de hoogte was  

De heer Homburg heeft op de vraag van Harry Mens naar een stijging van de koers van het aandeel HII zonder 

voorbehoud geantwoord dat er op 12 juni 2009 een persbericht zou worden uitgebracht met heel wat 

aankondigingen die, denkt hij, voor de aandeelhouders heel interessant zijn om te horen. Uit het feit dat de heer 

Homburg als Chairman en CEO van de Board of Directors en Chairman van het Executive Committee van HII het 
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persbericht op deze manier vooraankondigt, blijkt al dat hij op de hoogte was van de inhoud van dat persbericht.  

 

Betrokkenheid van de heer Homburg bij de besluitvorming  

Bovendien is uit het onderzoek door de AFM daadwerkelijke betrokkenheid van de heer Homburg bij de 

besluitvorming inzake het passeren van het dividend over 2009 gebleken. Reeds op 12 mei 2009 is informatie over 

eventuele aanpassing van het dividendbeleid binnen HII vastgelegd en in ieder geval vóór 4 juni 2009 was de heer 

Homburg op de hoogte van het concrete voorstel om het dividend over 2009 te passeren. Dit blijkt uit het 

volgende: 

 

In een op 12 mei 2009 intern binnen HII verstuurde concept-presentatie („script outline‟) voor de 

aandeelhoudersvergadering van 12 juni 2009 is onder meer opgenomen dat het behouden van cash één van de 

ondernemingsdoelen wordt:  

“Strategic objectives to ensure flexibility 

 Corporate objectives in the new environment 

 Conserve cash 

 (…)”, 

en dat de strategie van HII voor een wereld in crisis bestaat uit het ophalen en behouden van cash, waarbij een 

verband wordt gelegd met het dividend beleid: 

“Staying flexible – Strategy for a World in crisis 

(…) 

 Raising and conserving cash 

 Dividend policy”. 

 

Op 4 juni 2009 wordt intern binnen HII een concept rondgestuurd van het vóór de aandeelhoudersvergadering van 

12 juni 2009 uit te brengen persbericht. In dat concept komt een vijftal onderwerpen aan de orde, waaronder: 

 het passeren van het dividend (“Homburg Invest will propose the shareholders not to pay any dividends 

until …”); 

 het beperken van de activiteiten ten aanzien van het ontwikkelingsvastgoed en niet-inkomstengenererend 

vastgoed (“selling (a portion) of specific projects, delaying start of development projects”), en; 

 het omruilen van aandelen Klasse B in aandelen Klasse A (“Homburg wants tot cancel its outstanding B-

shares in return for A-shares”).  

In een begeleidende e-mail van [B], ----------------------------- van HII, aan [A] staat dat alleen het omruilen van 

aandelen Klasse B in aandelen Klasse A nog niet met de heer Homburg is besproken (“Hereby First Draft of press 

release for next week. Have not discussed with Richard H. cancellation of B-shares.”) De overige onderwerpen, 

waaronder het voorstel tot het passeren van het dividend, waren dus wél met de heer Homburg besproken. 

 

Dividendbesluit nog niet genomen  

De heer Homburg heeft nog aangevoerd dat hij op 6 juni 2009 niet kón weten dat het dividend zou worden 

gepasseerd, omdat de Board of Directors daarover op 11 juni 2009 nog een besluit moest nemen.  

 

De AFM reageert hierop als volgt:  
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Hoewel uit de notulen van de vergadering van de Board of Directors van 11 juni 2009 niet blijkt dat op die 

vergadering een besluit is genomen over het passeren van het dividend
2
, gaat de AFM ervan uit dat de Board of 

Directors op 6 juni 2009 daarover inderdaad nog moest beslissen.  

 

Hoewel het, gelet op de machtspositie van de heer Homburg binnen HII destijds, slechts een theoretische 

mogelijkheid lijkt te zijn geweest dat zijn voorstel tot het passeren van het dividend niet door de Board of 

Directors zou worden overgenomen, moet de heer Homburg worden meegegeven dat het op 6 juni 2009 nog  

niet absoluut zeker was dat geen dividend zou worden uitgekeerd.  

 

Conclusie 

De AFM komt op grond van het voorgaande tot de conclusie dat de heer Homburg redelijkerwijs moest 

vermoeden dat de door hem op 6 juni 2009 verspreide informatie onjuist was.  

 

2.3.4 Overige bestanddelen van de verbodsbepaling 

 

Zonder nadere toelichting kan tot slot worden vastgesteld dat: 

 de informatie is verspreid in Nederland; 

 de informatie betrekking had op financiële instrumenten (aandelen HII, zijnde effecten); 

 de verbodsbepaling zich mede richt tot de heer Homburg (namelijk in beginsel tot een ieder). 

 

3. Besluit 

 

3.1 Besluit tot boeteoplegging 

 

Op grond van het voorgaande heeft de AFM besloten om aan de heer Homburg een bestuurlijke boete op te leggen 

wegens overtreding van artikel 5:58, eerste lid, onder d, Wft op 6 juni 2009.
3
 Voor deze overtreding geldt op 

grond van artikel 1:81, eerste lid, Wft juncto de artikelen 2 en 3 van het Besluit boetes Wft
4
 een boetetarief van  

€ 96.000,-. 

 

De bestuurlijke boete van € 96.000,- dient te worden betaald door overschrijving van dit bedrag op de 

bankrekening van de AFM met nummer ---------------  bij ----------------------------------------------------------, onder 

vermelding van factuurnummer ----------. Voor dit bedrag zal geen afzonderlijke factuur worden verzonden. 

 

Ingevolge artikel 1:85, eerste lid, Wft dient de boete te worden betaald binnen zes weken na de inwerkingtreding 

van dit besluit. Het besluit treedt op grond van artikel 3:40 juncto 3:41 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) 

in werking op de dag van toezending daarvan. Ingevolge artikel 1:85, tweede lid, Wft wordt door het aantekenen 

van bezwaar of beroep tegen de beschikking de verplichting tot betaling van de boete geschorst. De schorsing 

geldt totdat de beroepstermijn is verstreken of, indien beroep is ingesteld, op het beroep is beslist. Indien de boete 

                                                        
2 Bijlage D bij het onderzoeksrapport (bijlage bij brief van HII aan AFM van 8 december 2009).  
3 De AFM heeft de bevoegdheid om een boete op te leggen op grond van artikel 1:80, eerste lid, Wft. 
4 Het betreft de artikelen die van kracht waren ten tijde van de overtreding. 
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niet wordt betaald binnen zes weken na de inwerkingtreding van deze beschikking, is wettelijke rente 

verschuldigd. Deze wordt berekend vanaf de dag na het verstrijken van laatstgenoemde termijn. 

 

3.2 Besluit tot openbaarmaking van de boete 

 

Omdat de AFM aan de heer Homburg een boete oplegt wegens overtreding van artikel 5:58, eerste lid, onder d, 

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).
5
 Daarnaast moet de AFM het besluit ook al eerder 

openbaar maken, namelijk vijf werkdagen nadat dit aan de heer Homburg is toegestuurd.
6
 

 

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

te waarschuwen. Dit in het belang van de ordelijke en transparante financiële marktprocessen, zuivere 

verhoudingen tussen marktpartijen en de zorgvuldige behandeling van cliënten.
7
 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. De door de heer Homburg in zijn zienswijze aangevoerde argumenten (dat de 

overtreding al circa tweeënhalf jaar geleden heeft plaatsgevonden en dat hij inmiddels is vertrokken bij HII) zien 

op zijn individuele belang en hebben geen betrekking op de vraag of 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. Die argumenten kunnen dus 

niet leiden tot het afzien van publicatie.  

 

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. 

 

De bijlage 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 voor marktmanipulatie aan de heer R. Homburg  

 

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 20 december 2011 een bestuurlijke boete van € 96.000,- 

opgelegd aan de heer Homburg voor marktmanipulatie. Naar het oordeel van de AFM heeft de heer Homburg 

in het televisieprogramma RTL Business Class informatie verspreid waarvan een onjuist en misleidend 

signaal uitging met betrekking tot de koers van het aandeel Homburg Invest Inc. (Homburg Invest). De heer 

                                                        
5 Dit volgt uit artikel 1:98 Wft. 
6 Dit volgt uit artikel 1:97, eerste lid, Wft. 
7 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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Homburg heeft daarmee het verbod op marktmanipulatie van artikel 5:58, eerste lid, onder d, van de Wet op 

het financieel toezicht overtreden.  

 

De heer Homburg is op 6 juni 2009 geïnterviewd door Harry Mens voor het programma RTL Business Class, 

dat een dag later is uitgezonden. De heer Homburg was op dat moment bestuurder en grootaandeelhouder van 

het beursgenoteerde bedrijf Homburg Invest. In het interview heeft de heer Homburg gesuggereerd dat er op 

12 juni 2009, voorafgaand aan de jaarvergadering van Homburg Invest, een persbericht met positief nieuws 

zou worden uitgebracht, terwijl hij redelijkerwijs moest vermoeden dat de informatie uit dit persbericht door 

beleggers negatief zou worden ontvangen, omdat het onder meer de mededeling zou bevatten dat het 

dividend in 2009 werd gepasseerd. 

De dagen na de uitzending steeg de koers van het aandeel Homburg Invest met uiteindelijk ruim 38%, om na 

het verschijnen van het persbericht weer te dalen tot een niveau dat lager lag dan vóór de uitzending. In deze 

periode is geen ander relevant nieuws over Homburg Invest gepubliceerd. 

 

Het in het besluit vervatte oordeel 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.” 

  

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

boeteoplegging aan de heer Homburg bekend is gemaakt. De publicatie wordt opgeschort als de heer Homburg 

verzoekt om een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 Awb. Publicatie wordt dan in elk geval 

geschorst, totdat de voorzieningenrechter uitspraak heeft gedaan.  

 

Als de heer Homburg om een voorlopige voorziening vraagt, verzoekt de AFM dit per e-mail  

(blp-functionaris@afm.nl) aan haar door te geven. Ook vraagt de AFM de heer Homburg het verzoek om een 

voorlopige voorziening per fax toe te sturen (faxnummer 020 - 797 3833). Als de heer Homburg niet overgaat tot 

het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening, zal de AFM de boete openbaar maken, op de wijze 

zoals hiervoor genoemd.  

 

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.” 

mailto:blp-functionaris@afm.nl
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Een eventuele geschoonde beslissing op bezwaar wordt dan toegevoegd. Nadat dit besluit definitief is geworden, 

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

 

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] 

Assistent boetefunctionaris 

[Was getekend] 

Plaatsvervangend boetefunctionaris 
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