
 

 

 

AANGETEKEND MET BEVESTIGING VAN Openbare versie 

ONTVANGST De heer M.A. Mol 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum 10 december 2012 

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

Pagina 1 van 19 

Telefoon --- - ------- 

E-mail ----------------@afm.nl  

Betreft Bestuurlijke boete voor overtreding van 

artikel 5:57, eerste lid, onder a Wft 

 

  

Stichting Autoriteit Financiële Markten 

Kamer van Koophandel Amsterdam, nr. 41207759 

Kenmerk van deze brief:  ---------------- 

Bezoekadres Vijzelgracht 50 

Postbus 11723 • 1001 GS Amsterdam 

Telefoon 020 - 797 20 00 • Fax 020 - 797 38 00 • www.afm.nl 

 

 

 

 

 

Geachte heer Mol, 

 

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft besloten aan u een bestuurlijke boete van € 2.500,- op te leggen 

omdat u op 5 oktober 2010 het mededelingsverbod hebt overtreden. U hebt in een chatgesprek informatie waarop 

uw voorwetenschap zag, gedeeld met een klant van u. Dit is een overtreding van artikel 5:57, eerste lid, onder a, 

Wft. 

 

Hieronder wordt het besluit verder toegelicht. In paragraaf 1 vindt u de weergave van de feiten die ten grondslag 

liggen aan het besluit. Paragraaf 2 geeft een beoordeling van de feiten, waarbij ook uw zienswijze 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 treft u aan in de bijlage. 

 

1. Feiten 

 

1.1 Verloop van het proces 

 

--------- -------- ------------ [onderneming A] is een onderneming die actief is in het ontwikkelen van therapeutische 

toepassingen in de gezondheidssector. Op 5 oktober 2010 maakte [onderneming A] nabeurs bekend onderhands 

aandelen te willen plaatsen ter waarde van maximaal € 15 miljoen. Hierbij zijn institutionele beleggers en andere 

gekwalificeerde beleggers benaderd voor inschrijvingen van ten minste € 50.000,-. De emissie wordt begeleid 

door ------ - -- [Beleggingsonderneming B] en -------- --------- [Beleggingsonderneming C]. Op 6 oktober 2010 

maakte [onderneming A] door middel van een bekend dat de emissie geresulteerd heeft in de uitgifte van 

8.435.294 nieuwe aandelen tegen een prijs van € 1,70.  
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In de periode voor de emissie en met name tussen 21 september 2010 en 6 oktober 2010 wordt er naar het oordeel 

van de AFM door ------------ ---------------- [Onderneming D] opvallend veel aandelen [Onderneming A] verkocht. 

In de periode 22 september 2010 tot en met 5 oktober 2010 verkoopt [Onderneming D] 80.000 aandelen, waarvan 

29.681 op 4 oktober en 20.319 op 5 oktober 2010. Deze transacties zijn aanleiding geweest voor de AFM een 

onderzoek naar de handel rondom de emissie te starten. 

 

1. Op 30 december 2010 is informatie door [Onderneming D] per e-mail aan de AFM verstrekt (kenmerk 

verzoek AFM: -----------------------------------. 

 

2. Op 12 februari 2011 is informatie door [Onderneming A] aan de AFM per brief verstrekt (kenmerk verzoek 

AFM: -----------------------------------). 

 

3. Op 15 februari 2011 is informatie door [Beleggingsonderneming C] per brief aan de AFM verstrekt (kenmerk 

verzoek AFM: --------------------------------------). 

 

4. Op 11 maart 2011 is informatie door [Beleggingsonderneming C] aan AFM per e-mail verstrekt (kenmerk 

verzoek AFM: ---------------------------------). 

 

5. Op 15 maart 2011 is informatie door [Onderneming A] aan de AFM per brief verstrekt (kenmerk verzoek 

AFM: ---------------------------------).  

 

6. Op 15 april 2011 is informatie door [Beleggingsonderneming C] aan de AFM per e-mail verstrekt (verzoek 

AFM per e-mail van 4 mei 2011).  

 

7. Op 9 en 12 mei 2011 is aanvullende informatie door [Beleggingsonderneming C] aan de AFM per e-mail 

verstrekt (verzoek AFM per e-mail van 3 mei 2011). 

 

8. Op 25 mei 2011 is aanvullende informatie door [Onderneming D] per e-mail aan de AFM verstrekt (verzoek 

AFM per e-mail van 25 mei 2011).  

 

9. Op 26 mei 2011 is aanvullende informatie door [Onderneming D] aan de AFM per e-mail verstrekt (verzoek 

AFM per e-mail van 26 mei 2011).  

 

10. Op 3 juni 2011 is aanvullende informatie door [Onderneming D] aan de AFM per e-mail verstrekt (verzoek 

AFM per e-mail van 31 mei 2011). 

 

11. Op 13 juli 2011 heeft een gesprek tussen de AFM en de heren ------------- [E] en ------------- van 

[Beleggingsonderneming C] plaatsgevonden. Dit gesprek is door de AFM opgenomen. 

 

12. Op 19 juli 2011 heeft een gesprek tussen de AFM en de heren --- -------- [F] en ------ van [Onderneming D] 

plaatsgevonden. Dit gesprek is door de AFM opgenomen. 
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13. Op 2 november 2011 heeft de AFM een concept onderzoeksrapport naar u verstuurd met AFM kenmerk -------

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

 

14. Op 19 november 2011 heeft de AFM per e-mail van u het antwoord op het concept onderzoeksrapport van de 

AFM van 2 november 2011 ontvangen. 

 

15. Op 10 september 2012 heeft de AFM u het definitieve rapport en een voornemen tot boeteoplegging verstuurd 

met AFM kenmerk ------------------------. 

 

16. Op 3 oktober 2012 hebt u ten kantore van de AFM uw zienswijze uiteengezet. 

 

1.2 Feiten die aanleiding vormen voor het besluit 

 

1. [Onderneming A] heeft sinds juni 2007 een notering op Euronext Amsterdam.  

 

2. Op 31 augustus 2010 heeft [Onderneming A] haar halfjaarcijfers over de eerste helft van 2010 gepubliceerd. 

Daarin heeft [Onderneming A] bekend gemaakt dat zij samen met haar bankiers [Beleggingsonderneming C] en 

[Beleggingsonderneming B]. op zoek was naar financieringsmogelijkheden. 

 

3. U was in de periode februari 2007 tot en met februari 2011 als Equity Sales Trader werkzaam bij 

[Beleggingsonderneming C]. 

  

4. Op 19 februari 2007 heeft u een „Insider Information Policy Acknowledgement‟ ondertekend. Hierin staat onder 

andere dat u ‘(I) agree) to exercise the requisite care in dealing with inside information and shall refrain from 

disclosing this information to any other individual.’. 

 

5. U was op 4 en 5 oktober 2010 de accountmanager van [Onderneming D]. De heer [F], op dat moment werkzaam 

als senior handelaar bij [Onderneming D],  heeft in het gesprek met de AFM op 19 juli 2011 verklaard dat hij u 

sinds 2006 of 2007 kent.  

 

6. Op 4 oktober 2010 heeft er een Roadshow ten behoeve van [Onderneming D] op het kantoor van 

[Beleggingsonderneming C] plaatsgevonden. Tijdens deze meeting, die tussen 12.15 uur en 13.30 uur heeft 

plaatsgevonden, waren namens [Beleggingsonderneming C] de heer [E] (Equity Capital Markets), de heer --------

----------------------- (Sales) en mevrouw ------------ (Sales) aanwezig. Namens [Onderneming A] waren de heren --

-------- (CFO) en ------------- (CEO) aanwezig. Namens [Onderneming D] was de heer [F] aanwezig. 

 

7. U hebt op 4 oktober 2010, vóór aanvang van de Roadshow, via de bloomberg-terminal een chatgesprek gevoerd 

met de heer [F]. Hierbij wordt het volgende meegedeeld.  

 

11:38:40 [F]: ik ga nu jullie kant uit… 

11:38:46 [F]: zie ik je nog? 

11:38:47 ----------- MOL: oh 

11:38:54 ----------- MOL: wat ga je doen 
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11:38:59 [F]: meeting met [Onderneming A]  

11:39:11 ----------- MOL: ok 

 

8. Na afloop van de Roadshow hebt u wederom via de bloomberg-terminal contact met de heer [F] gezocht. Hierbij 

wordt het volgende meegedeeld:  

 

16:23:02 ----------- MOL: gelukkig had je zo’n mooie meeting 

16:23:37 [F]: nou 

16:26:23 [F]: doe jullie nog wat in [Onderneming A]? 

16:26:35: ----------- MOL: ---? 

16:26:43 ----------- MOL: ---? 

16:26:55 [F]: [Onderneming A] na Equity 

16:27:07 ----------- MOL: ken ik niet 

16:27:16 [F]: ik begrijp het 

16:27:24 ----------- MOL: 5k gekocht 

16:27:27 ----------- MOL: nik dus 

16:27:52 [F]: totaal geen omzet in dit ding… 

 

9. Op 5 oktober 2010, de dag van de bekendmaking van de emissie, wordt om 17:12 uur door de heer [E] van de 

afdeling Equity Capital Markets van [Beleggingsonderneming C] een e-mail naar de „Sales Group‟ van 

[Beleggingsonderneming C] verspreid. Deze e-mailgroep bestond uit alle salesmedewerkers, waaronder u, van 

[Beleggingsonderneming C] Brussel, Nederland en New York. Het onderwerp van de e-mail is ‘Project -------

--- ------------ Internal: Please print we have a call in 5 minutes’ en aan de e-mail is een vertrouwelijk Sales 

Briefing gehecht. 

 

10. De Sales Briefing moet het „Sales Team‟ van [Beleggingsonderneming C] informeren over de kernpunten van de 

emissie die op 5 oktober 2010 nabeurs bekend zou worden gemaakt. De e-mail is door de afdeling Equity Capital 

Markets van [Beleggingsonderneming C] onder embargo verstuurd. Op het voorblad staat vermeld: ‘------------- --

----------- ------------------, Sales briefing, private placement 5 oktober 2010, after close of trading FOR 

INTERNAL USE ONLY’. Daarnaast is op elke bladzijde van het document vermeld dat het ‘for internal use only’ 

en ‘Strictly private and confidential’  is. In de Sales Briefing van [Beleggingsonderneming C] zijn onder meer de 

volgende passages te vinden: 

 Gross proceeds of up to EUR 16.3 million  

 Use of proceeds: general corporate purposed including furthering regulatory process of --------, development 

activities of other pipeline products (--------, ---------- -, ---------)  

 Determined in accelerated bookbuilding  

 Subscriptions based on closing price (EUR) and requested discount by investor 

 Note: company and existing shareholders very sensitive to discount. Incentive in place for 

[Beleggingsonderneming B] and [Beleggingsonderneming C] if limited discount. [Beleggingsonderneming 

B] will push for deal at closing price  

 Capital increase / primary shares only 

 Private placement / prospectus available on company‟s website (www.-----.com) 
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 Offering to Institutional Investors in Europe and other qualified investor who subscribe for at least  

EUR 50k per investor 

 Irrevocable pre-commitments by existing shareholders of EUR 3.75 million 

 Pre-committed shareholders are existing VCs: --------- (16%), ------------------------------- (14%), ----------------

------------------------ (12%), --------------------------------------- (10%) 

 

11. Vervolgens vindt op 5 oktober 2010 tussen 17:12 uur en 17:20 uur een interne telefonische bespreking plaats 

tussen de medewerkers van de afdeling Equity Capital Market en de medewerkers van de Sales Teams van 

[Beleggingsonderneming C]. U was bij deze telefonische bespreking aanwezig. De heer [E] heeft op 13 juli 2012 

tegen de AFM verklaard dat hij de deelnemers aan het gesprek, waaronder u, attent heeft gemaakt op het feit dat 

de informatie in de Sales Briefing van vertrouwelijk aard was en dat die informatie niet met externe partijen 

gedeeld mocht worden voordat het persbericht van [Onderneming A] is gepubliceerd. 

 

12. Na afloop van de interne bespreking op 5 oktober 2010, vóór de publicatie van het persbericht, hebt u via de 

bloomberg-server een chatgesprek gevoerd met de heer [F]. Daarin deelde u het volgende mee: 

 

17:20:24 ----------- MOL: [Onderneming A] 16.3 min capital increase / primary shares only 

17:20:47 ----------- MOL: Irrevocable pre-commitments by existing shareholders of EUR 3.75 million 

17:21:10 [F]: is dat al bekend? in de markt? 

17:21:14 ----------- MOL: nee 

17:21:31 [F]: ok 

17:21:58 ----------- MOL: Use of proceeds: general corporate purposed including furthering regulatory 

process of ---------, development activities of other pipeline products (-------------, -----------------, -------------) 

17:23:14 ----------- MOL: Determined in accelerated bookbuilding Subscriptions based on closing price 

(EUR) and requested discount by investor 

17:29:29 ----------- MOL: 17:35 persbericht/ termsheet 

17:29:56 [F]: ok 

 

13. Op 5 oktober 2010 om 18:30 uur (nabeurs) publiceerde [Onderneming A] een persbericht met als titel 

‘[Onderneming A] Launches Equity Offering of up to € 15 million’. In dit persbericht maakte [Onderneming A] 

bekend dat zij aandelen wilde plaatsen tot een maximum van € 15 miljoen. Tevens maakte [Onderneming A] 

bekend dat haar vier grootste aandeelhouders zich voor een bedrag van € 3,75 miljoen gecommitteerd hadden. 

Verder werden [Beleggingsonderneming B]. en [Beleggingsonderneming C] als „joint global coordinators‟ voor 

de aandelenplaatsing genoemd. De aandelenplaatsing zou  via „accelerated book building‟ plaats vinden en zou 

sluiten op 7 oktober 2010. 

 

14. [Onderneming D] heeft zich op 5 oktober 2010 voor de emissie ingeschreven en heeft uiteindelijk ------- aandelen 

[Onderneming A] toegekend gekregen 

 

15. Op 19 juli 2011 heeft de heer [F] tegenover de AFM een verklaring afgelegd over het chatgesprek dat hij op 5 

oktober om 17:20 uur met u had. Hij verklaart hierover onder meer: 

 AFM:   ‘Wist de heer Mol dat u de Roadshow had bijgewoond?’ 

 [F]:   ‘Jazeker. Ik heb hem zelf die middag een hand geschud.’ 
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 [F]:   ‘An sich is het heel ongelukkig dat de heer Mol dingen zegt die die niet hoort te zeggen. En  

   ik vind…omdat het allemaal zo close op elkaar…ik zeg van ‘is het bekend?’ Ik wil daar niets 

   mee te maken hebben. Ik weet ook niet waarom hij dit zegt. Je kan hier niks mee. Hij wist dat 

   ik met de transactie bezig was en dat we belegger waren die weliswaar geïnteresseerd zou  

   zijn en hij maakt de fout om dit tien minuten voor tijd vrolijk aan mij mee te delen. En ik  

   denk, ehhh…wat moet ik met deze informatie, daarom vroeg ik ‘is het bekend?’ en zegt hij  

   ‘nee’. Dit is erg onhandig van mijnheer Mol.’ 

 

16. Op 2 november 2011 is het concept onderzoeksrapport aan u voorgelegd. U hebt hierop op 19 

november 2011 via een e-mail gereageerd. Samenvattend geeft u aan dat: 

 De heer [E] niet expliciet tegen de medewerkers van het Salesteam heeft gezegd dat de verstrekte 

informatie niet voor de publicatie van het persbericht van [Onderneming A] mocht worden gedeeld 

met externe partijen. In tegendeel, juist omdat de heer [E] zich ervan bewust was dat het geen 

eenvoudige aandelenplaatsing was, moedigde hij iedereen aan zo snel mogelijk en zoveel mogelijk 

cliënten en externe partijen te informeren. 

 Dat iedereen, inclusief u zelf, zich er natuurlijk terdege bewust van moet zijn dat je cliënten pas mag 

informeren nadat het persbericht is gepubliceerd. 

 Het binnen de cultuur van [Beleggingsonderneming C] zeer gebruikelijk is om regelmatig informatie 

met cliënten te delen die nog niet openbaar is. In de 4 jaar die u bij [Beleggingsonderneming C] heeft 

gewerkt, hebt u dat zeer vaak meegemaakt. U hebt u echter tot 5 oktober 2010 nooit laten verleiden. 

 Dat u ervan op de hoogte was dat uw cliënt de heer [F] geïnteresseerd was in [Onderneming A]. U 

wist dat uw cliënt altijd klokslag 17:30 uur (sluiting beurs) zijn kantoor uitloopt en naar huis gaat. U 

wilde hem die bewuste avond laten weten dat hij nog even op kantoor moest blijven om de gegevens 

met betrekking tot de emissie door te nemen zodat de heer [F] vervolgens die avond nog zijn 

inschrijving door zou kunnen geven. U erkent dat de manier waarop u hebt gehandeld totaal onjuist is 

en een overtreding van de regels inhoudt. 

 U erkent dat u een regel heeft overtreden. U hebt per ongeluk en absoluut niet met enige 

opzet of de bedoeling om er voordeel uit te halen of te laten halen, informatie gedeeld 

met een cliënt die nog niet gepubliceerd was. U noemt dit een "slip of the tongue" van uw 

kant. Een stommiteit, waarbij niet nagedacht is over de regels en gevolgen. Een totale en 

stomme 'black-out' van uw kant. 

 

2. Beoordeling 

 

2.1 Wettelijk kader 

 

Op grond van artikel 5:57, eerste lid, onder a, Wft is het een ieder die beschikt over voorwetenschap en die 

behoort tot de in artikel 5:56, tweede lid, onder c, bedoelde categorie (personen die uit hoofde van de uitoefening 

van werk, beroep of functie toegang hebben tot koersgevoelige informatie) verboden de informatie waarop zijn 

voorwetenschap betrekking heeft aan een derde mede te delen, anders dan in de normale uitoefening van zijn 

werk, beroep of functie. 
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2.2 Beoordeling van de feiten 

 

De AFM is van oordeel dat u artikel 5:57, eerste lid, onder a, Wft juncto artikel 5:56, tweede lid, onder c, Wft hebt 

overtreden. U hebt op 5 oktober 2010 in uw hoedanigheden van accountmanager en lid van het salesteam van 

[Beleggingsonderneming C] dat de emissie van [Onderneming A] zou gaan begeleiden, informatie waarop uw 

voorwetenschap betrekking had  (niet openbare koersgevoelige informatie met betrekking tot de aandelenemissie 

van [Onderneming A]), meegedeeld aan de heer [F], werkzaam voor [Onderneming D] en uw cliënt.  

 

Er is sprake van overtreding van artikel 5:57, eerste lid, Wft indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

- Er moet sprake zijn van een persoon die behoort tot de categorie als bedoeld in artikel 5:56, tweede lid, 

onder c, Wft (paragraaf 2.2.1.); 

- Deze persoon moet beschikken over voorwetenschap zoals gedefinieerd in artikel 5:53, eerste lid, Wft 

(paragraaf 2.2.2.); 

- Deze persoon heeft de informatie waarop zijn voorwetenschap betrekking heeft aan een derde 

medegedeeld (paragraaf 2.2.3.) en; 

- Deze informatie anders dan in de normale uitoefening van zijn werk, beroep of functie is medegedeeld 

(paragraaf 2.2.4.). 

 

Hieronder zal elk onderdeel nader worden toegelicht. 

 

2.2.1. Categorie als bedoeld in artikel 5:56, tweede lid, onder c Wft 

 

U maakte deel uit van het Sales Team van [Beleggingsonderneming C] dat de te plaatsen aandelen [Onderneming 

A] door middel van „accelerated bookbuilding‟ moest verkopen aan de cliënten. Om de bookbuilding zo goed 

mogelijk te kunnen laten plaatsvinden, is het Sales Team door middel van een op 5 oktober 2010 om 17:12 uur 

verstuurde e-mail op de hoogte gesteld van de kernpunten van de emissie van aandelen [Onderneming A] . 

Daaropvolgend heeft op 5 oktober 2010 tussen 17:12 uur en 17:20 uur een interne telefonische bespreking 

plaatsgevonden tussen medewerkers van de afdeling Equity Capital Market en medewerkers van de Sales Teams 

van [Beleggingsonderneming C]. U bent bij deze telefonische bespreking aanwezig geweest. Nu u als lid van het 

Sales Team van [Beleggingsonderneming C] kon beschikken over voorwetenschap, zoals bedoeld in artikel 5:53, 

lid 1, Wft, kwalificeert u als een persoon die uit hoofde van de uitoefening van werk, beroep of functie toegang 

heeft tot voorwetenschap, zoals bedoeld in artikel 5:56, tweede lid, onder c, Wft.  

 

2.2.2. Beschikken over voorwetenschap 

 

Ingevolge artikel 5:53, eerste lid, Wft is sprake van voorwetenschap indien het gaat om bekendheid met  

informatie die: 

 

i. concreet is; 

ii. rechtstreeks of middelijk betrekking heeft op een uitgevende instelling; 

iii. niet openbaar is gemaakt en 
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iv. openbaarmaking daarvan een significante invloed zou kunnen hebben op de koers van de door uitgevende 

instelling uitgegeven aandelen of op de koers van daarvan afgeleide financiële instrumenten. 

 

i. Concreetheid informatie 

In artikel 1 van de Uitvoeringsrichtlijn definitie openbaarmaking voorwetenschap is een nadere invulling gegeven 

aan het begrip concrete informatie.
 1
 Informatie kan als concreet wordt beschouwd, indien wordt voldaan aan de 

volgende twee voorwaarden:  

a. de informatie heeft betrekking op een situatie die bestaat of waarvan redelijkerwijze mag worden 

aangenomen dat zij zal ontstaan, dan wel op een gebeurtenis die heeft plaatsgevonden of waarvan 

redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij zal plaatsvinden; en  

b. de informatie is specifiek genoeg om er een conclusie uit te trekken omtrent de mogelijke invloed 

van bovenbedoelde situatie of gebeurtenis op de koers van financiële instrumenten of van daarvan 

afgeleide financiële instrumenten. 

 

Bij dit vereiste hoeft het niet te gaan om één concreet feit. Ook diverse omstandigheden tezamen kunnen 

voorwetenschap opleveren. Hiervoor is niet vereist dat deze omstandigheden afzonderlijk concreet zijn.
2
 

 

Op 31 augustus 2010 heeft [Onderneming A] haar halfjaarcijfers over de eerste helft van 2010 gepubliceerd. In 

deze publicatie heeft [Onderneming A]  bekend gemaakt dat zij samen met haar bankiers [Beleggingsonderneming 

C]  en [Beleggingsonderneming B] op zoek was naar nieuwe financieringsmogelijkheden. Op 4 oktober heeft op 

het kantoor van [Beleggingsonderneming C] een roadshow plaatsgevonden waarbij namens [Onderneming A] de 

CFO en de CEO aanwezig waren en namens [Onderneming D] de heer [F] . Uit een voor die meeting gevoerd 

chatgesprek tussen u en de heer [F]  is gebleken dat u op de hoogte was dat deze meeting zou plaatsvinden en dat 

de heer [F]  daarbij aanwezig zou zijn. 

 

Op 5 oktober 2012 om 17:12 uur ontvangt u een e-mail met daarin een vertrouwelijke Sales Briefing. Op elke 

pagina staat vermeld dat het document „for internal use only‟en „strictly private & confidential‟ is. De Sales 

Briefing wordt tussen 17:12 uur en 17:20 uur telefonisch toegelicht. De briefing bevat de kernpunten van de op 

handen zijnde emissie, zoals: 

 dat op [Onderneming A] op 5 oktober 2010 na sluiting van de handel een persbericht over de emissie naar 

buiten zou brengen; 

 dat de inschrijving na sluiting van de handel zou aanvangen; 

 het bedrag dat [Onderneming A] met deze emissie op wil halen; 

 of en voor hoeveel de grootaandeelhouders van [Onderneming A] zich aan de emissie gecommitteerd 

hebben en 

 dat de emissie via „accelerated bookbuilding‟ zou plaatsvinden. 

 

                                                        
1
 Richtlijn 2003/124/EG van de Commissie van 22 december 2003 tot uitvoering van Richtlijn 2003/6/EG van het 

Europees Parlement en de Raad wat de definitie en openbaarmaking van voorwetenschap en de definitie van 

marktmanipulatie betreft. PbEU 2003, L 339/70. 
2
 Kamerstukken II 2004-2005, 29 827, nr. 3, p. 27-28 en HR 31 mei 2005, JOR 2005/185 m.nt. Italianer. 
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De informatie die u om 17:20:24 uur via een chatgesprek middels de bloomberg-server aan de heer [F]  heeft 

verstrekt, komt rechtstreeks uit de vertrouwelijke Sales Briefing en bevat alle belangrijke modaliteiten van de 

emissie die een belegger in het aandeel [Onderneming A] belangrijk zou vinden, zoals: 

 het bedrag dat [Onderneming A] met deze emissie op wil halen; 

 of en voor hoeveel de grootaandeelhouders van [Onderneming A] zich aan de emissie gecommitteerd 

hebben en 

 dat de emissie via „accelerated bookbuilding‟ plaats zou vinden.  

 

Deze informatie had betrekking op een situatie waarvan redelijkerwijs mocht worden aangenomen dat die zou 

gaan plaatsvinden, namelijk de emissie van aandelen [Onderneming A]. Deze emissie heeft ook op 5 oktober 2010 

nabeurs plaatsgevonden.  

 

Informatie met betrekking tot een significante emissie van nieuwe aandelen die een verwaterend effect op de koers 

van het aandeel kunnen hebben, is naar het oordeel van de AFM voldoende specifiek om er een conclusie uit te 

trekken omtrent de mogelijke invloed van zo‟n emissie op de koers van financiële instrumenten. De AFM is van 

mening dat de door u verstrekte informatie voldoende specifiek was om er een conclusie uit te trekken dat de 

emissie van nieuwe aandelen door [Onderneming A] van invloed zou zijn op de koers van de aandelen van 

[Onderneming A]. 

 

Gelet op het bovenstaande is de AFM van oordeel dat de informatie die door u via een chatgesprek om 17:20:24 

uur aan de heer [F]  is verstrekt voldoende concreet is. 

 

ii. Informatie die rechtstreeks of middelijk betrekking heeft op een uitgevende instelling 

De verstrekte informatie had rechtstreeks betrekking op de op handen zijnde aandelenemissie van [Onderneming 

A]. [Onderneming A] kwalificeert als een uitgevende instelling als bedoeld in artikel 5:53, vierde lid, aanhef en 

onderdeel a, Wft nu zij een rechtspersoon is die financiële instrumenten uitgeeft die zijn toegelaten tot de handel 

op een gereglementeerde markt, te weten Euronext Amsterdam, waarvoor een vergunning als bedoeld in artikel 

5:56, eerste lid, Wft is verleend. 

 

iii. Informatie die niet openbaar is gemaakt 

Informatie wordt geacht openbaar te zijn indien deze zonder voorbehoud aan derden is bekendgemaakt, en 

daarmee in beginsel kenbaar is voor het beleggend publiek.
3
 De vertrouwelijke Sales Briefing is per e-mail om 

17:12 uur aan u verstrekt. De specifieke informatie in die e-mail met betrekking tot de emissie die op 5 oktober 

2010 nabeurs moest gaan plaatsvinden was op het moment van meedelen niet in de markt bekend. De informatie 

uit de Sales Briefing die u tussen 17:20:24 uur en 17:29:56 uur met de heer [F]  hebt gedeeld, was rechtstreeks 

afkomstig uit deze e-mail en was op dat moment nog niet openbaar. Die openbaarmaking heeft pas plaatsgevonden 

om 18:30 uur toen [Onderneming A] de emissie kenbaar heeft gemaakt. Dit heeft de AFM kunnen verifiëren door 

verschillende openbare bronnen, waaronder Bloomberg, te raadplegen.  

 

iv. Openbaarmaking van de informatie zou een significante invloed op de koers kunnen hebben 

                                                        
3
 Kamerstukken II, 1996-1997, 25 095, nr. 3, pag. 6. 
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Om te beoordelen of te verwachten is dat openbaarmaking van de informatie een significante invloed zal hebben 

op de koers van het aandeel [Onderneming A], dient ingevolge artikel 1, tweede lid, Uitvoeringsrichtlijn definitie 

openbaarmaking voorwetenschap te worden beoordeeld of het informatie betreft ‘waarvan een redelijk 

handelende belegger waarschijnlijk gebruik gemaakt zou hebben om er zijn beleggingsbeslissingen ten dele op te 

baseren.’. 

 

 Met de term „significant‟ wordt bedoeld dat het moet gaan om informatie die betekenisvol is.
4
 In overweging 1 bij 

de Uitvoeringsrichtlijn definitie openbaarmaking voorwetenschap is nader ingegaan op „de redelijk handelende 

belegger‟: „Redelijk handelende beleggers baseren hun beleggingsbeslissingen op informatie die reeds voor hen 

beschikbaar is, d.w.z. vooraf beschikbare informatie. De vraag of een redelijk handelende belegger bij het nemen 

van een beleggingsbeslissing met een bepaalde inlichting rekening zou kunnen houden, moet derhalve worden 

beoordeeld op basis van de vooraf beschikbare informatie. Bij een dergelijke beoordeling moet rekening worden 

gehouden met de verwachte invloed van de inlichting in kwestie op de totaliteit van de activiteit van de betrokken 

emittent, de betrouwbaarheid van de informatiebron en alle andere marktvariabelen die onder de gegeven 

omstandigheden van invloed kunnen zijn op het desbetreffend financieel instrument of daarvan afgeleid financieel 

instrument.’. 

 

Het bestanddeel ‘waarvan openbaarmaking significante invloed zou kunnen hebben op de koers van de financiële 

instrumenten of op de koers van daarvan afgeleide financiële instrumenten‟ moet objectief worden uitgelegd. Het 

moet naar objectieve maatstaven redelijkerwijs te verwachten zijn dat de bekendmaking van de informatie zal 

leiden tot een koersreactie. Overigens ongeacht of dit ook het geval is bij daadwerkelijke openbaarmaking.
5
  

 

U beschikte onder meer over informatie dat [Onderneming A] voor een bedrag van 16, 3 miljoen euro aan 

aandelen wilde gaan plaatsen, dat bestaande aandeelhouders zich gecommitteerd hadden en dat de emissie via 

accelerated bookbuilding zou plaatsvinden. De emissie van [Onderneming A] van 5 oktober 2010 

vertegenwoordigde een uitbreiding van haar geplaatste aantal aandelen met 64%: van 15.068.728 aandelen naar 

23.504.022 aandelen. Het is een feit van algemene bekendheid dat een emissie van dergelijk formaat een 

verwaterende invloed heeft, waardoor de waarde van het aandeel [Onderneming A] zou kunnen dalen. Daarmee 

kwalificeert de bovengenoemde informatie als informatie waarvan een redelijk handelende belegger gebruik zal 

maken om zijn beleggingsbeslissingen (ten dele) op te baseren. 

 

Beschikken over voorwetenschap 

Gelet op het bovenstaande is gebleken dat u op 5 oktober 2010 beschikte over concrete informatie met betrekking 

tot een emissie die rechtstreeks betrekking had op een uitgevende instelling, te weten [Onderneming A], welke 

informatie niet openbaar was gemaakt en waarvan de openbaarmaking significante invloed zou kunnen hebben op 

                                                        
4
 Kamerstukken II 2004/05, 29 827, nr. 3, p. 8. 

5
 Zie AFM brochure “Koersgevoelige informatie”, publicatie augustus 2009; www.afm.nl. Zie in gelijke zin M.P. 

Nieuwe Weme en T.M. Stevens, „Openbaarmaking van koersgevoelige informatie‟, in: D.R. Doorenbos, S.C.J.J. 

Kortmann & M.P. Nieuwe Weme (red.), Handboek Marktmisbruik (serie Onderneming en Recht deel 34), Deventer: 

Kluwer 2008, p. 213. 

http://www.afm.nl/
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de koers van de aandelen [Onderneming A]. Daarmee kan de informatie waarover u beschikte, worden aangemerkt 

als voorkennis in de zin van artikel 5:53, eerste lid Wft. 

 

 

2.2.3. Informatie waarop zijn voorwetenschap betrekking heeft aan derden meedelen 

 

Zoals hierboven is aangegeven, had u uit hoofde van uw functie toegang tot informatie die aangemerkt kan 

worden als voorkennis in de zin van artikel 5:53, eerste lid Wft. U hebt op 5 oktober om 17:20:24 uur via een 

chatgesprek informatie verstrekt aan de heer [F] . Zoals uit onderstaande tabel blijkt, is de informatie die u tijdens 

dit chatgesprek hebt verstrekt vrijwel letterlijk overgenomen uit de vertrouwelijke Sales Briefing. 

 

Tekst Sales Briefing Tekst Bloomberg chat van 17:20:24 uur  

Gross proceeds of up to EUR 16.3 million 

Capital increase / primary shares only 

  

[Onderneming A] 16.3 min capital increase / primary 

shares only 

Irrevocable pre-commitments by existing 

shareholders of EUR 3.75 million 

 

Irrevocable pre-commitments by existing shareholders of 

EUR 3.75 million 

 

Use of proceeds: general corporate purposed 

including furthering regulatory process of --------, 

development activities of other pipeline products (----

-------------, -----------------, --------------)  

 

Use of proceeds: general corporate purposed including 

furhtering regulatory process of --------, development 

activities of other pipeline products ((-----------------,---------

--------,--------------) 

Determined in accelerated bookbuilding  

Subscriptions based on closing price (EUR) and 

requested discount by investor 

 

Determined in accelerated bookbuilding Subscriptions 

based on closing price (EUR) and requested discount by 

investor 

 

 

Hieruit blijkt dat u informatie waarop uw voorkennis betrekking heeft aan de heer [F]  hebt verstrekt. De heer [F]  

kwalificeert als een „derde‟ in de zin van artikel 5:57, eerste lid, onder a Wft. Personen die behoren tot één van de 

in artikel 5:56, tweede lid, onder a tot en met d Wft genoemde categorieën, worden „primaire insiders‟ genoemd. 

Onder „derden‟ worden personen verstaan die niet behoren tot één van de in artikel 5:56, tweede lid, onder a tot en 

met d Wft genoemde categorieën.
6
 De heer [F]  kan niet worden aangemerkt als een primaire insider zoals bedoeld 

in artikel 5:56 Wft en daarmee hebt u informatie waarop uw voorkennis betrekking heeft, meegedeeld aan derden. 

 

2.2.4 Anders dan in de normale uitoefening van werk, beroep of functie 

 

Uit hoofde van uw functie was u verplicht de informatie die u in de Sales Briefing had verkregen, geheim te 

houden. Dat u ook daadwerkelijk bekend was met het feit dat u koersgevoelige informatie niet aan derden mocht 

                                                        
6
 Kamerstukken II 1996/97, 25 095, nr. 3, p. 6 en 8. 
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verstrekken, blijkt uit de „Inside Information Policy‟ van [Beleggingsonderneming C] die u bij uw aanstelling hebt 

ondertekend. Hierin staat onder meer: „An employee shall not, disclose or pass inside information to any person 

outside ---, except for discussions with ---'s legal counsel and disclosures that have been authorised by the client 

and are required to facilitate the related project or transaction’ en verder dat, ‘Under Dutch legislation, the 

misuse of unpublished price sensitive information is a criminal offence.’. Verder hebt u in uw reactie op het 

concept onderzoeksrapport van de AFM van 19 november 2011 verklaard dat „dat iedereen, inclusief mijzelf, zich 

er natuurlijk terdege bewust van moet zijn dat je cliënten pas mag informeren nadat het persbericht is 

gepubliceerd’. Ook in uw zienswijze hebt u aangegeven dat u altijd op de hoogte geweest van het feit dat u een 

regel hebt overtreden. Om uw functie als Equity Sales Trader normaal te kunnen uitoefenen was het niet nodig dat 

u de koersgevoelige informatie aan de heer [F] verstrekte voordat deze informatie bekend was gemaakt. Daarmee 

is de koersgevoelige informatie anders dan in de normale uitoefening van werk, beroep of functie meegedeeld. 

 

Mededelingsverbod 

Gelet op het bovenstaande is gebleken dat u op 5 oktober 2010 beschikte over voorwetenschap en dat u informatie 

met betrekking tot die voorwetenschap, anders dan in de normale uitoefening van uw werk, beroep of functie, hebt  

meegedeeld aan een derde. Daarmee hebt u artikel 5:57, eerste lid, onder a Wft overtreden. 

 

2.3 Zienswijze 

 

Op 3 oktober 2012 hebt u ten kantore van de AFM uw zienswijze uiteengezet. Samengevat hebt u het volgende 

aangevoerd: 

 U bent altijd op de hoogte geweest van het feit dat u een regel hebt overtreden. Achter uw handelen 

schuilde echter geen opzet of kwade bedoeling. U hebt nooit een financieel gewin op het oog gehad. 

Uw handelen was gewoon pure knulligheid. U hebt in een soort van blackout, zonder hier goed over 

na te denken, de informatie doorgegeven aan de heer [F].  

 Het was binnen [Beleggingsonderneming C]  de gewoonte om nabeurs te gaan bellen met je klanten. 

Men wacht niet totdat het persbericht naar buiten is gebracht. Ook bij deze emissie werd al vanaf half 

zes en masse gebeld, terwijl het persbericht pas om 18:30 uur naar buiten werd gebracht.  

 Het betrof hier op zich wel een moeilijke emissie, maar dat was er niet de oorzaak van dat u de 

koersgevoelige informatie vroegtijdig heeft meegedeeld. Uw handelen moet worden bezien in het 

licht van de hele setting. Je wilt een klant altijd zo goed mogelijk helpen en u had de ervaring dat niet 

alles helemaal volgens de regels gaat. Het was bij [Beleggingsonderneming C]  gebruikelijk dat 

informatie die bekend was geworden, bijvoorbeeld via de zogenaamde Roadshows, op kleine schaal 

werd gedeeld met klanten. 

 U wist uit eigen ervaring dat de heer [F] klokslag half zes weg is van de beurs. U wilde de heer [F] 

nog in de gelegenheid stellen de op handen zijnde emissie te beoordelen. Door deze informatie nog 

mee te delen aan de heer [F] voordat deze vertrokken was van de beurs, was deze nog in staat om ‟s 

avonds eventueel het prospectus te beoordelen. 

 Uw handelen heeft ernstige consequenties voor u gehad. U bent door [Beleggingsonderneming C]  op 

staande voet ontslagen. Door dit ontslag op staande voet had u geen recht op een uitkering en kon u 

niet meer aan de slag in de financiële sector. U bent ook door het Dutch Securities Institute (DSI) 
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berispt. Uiteindelijk bent u door de hele situatie in een depressie geraakt en hebt u daarvoor 

medicijnen moeten gebruiken. 

 Voor u is uw gezondheid en welzijn op dit moment het belangrijkst. Gezien uw financiële situatie 

kan u geen enkele boete dragen. Met een publicatie van de boete hebt u minder moeite. 

 

Reactie AFM: In uw zienswijze betwist u de feiten niet. De door u aangedragen punten betreffen met name 

factoren die van belang kunnen zijn voor de hoogte van de boete. De punten in de zienswijze zullen daarom niet 

hier worden besproken, maar worden meegenomen in paragraaf 3.1 waarin de hoogte van de boete wordt 

beoordeeld. 

 

2.4 Conclusie 

 

De AFM heeft in paragraaf 2.2 een overtreding van artikel 5:57, eerste lid, onder a Wft juncto artikel 5:56, tweede 

lid, onder c Wft geconstateerd. De beoordeling van de zienswijze als opgenomen in paragraaf 2.3 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 u een bestuurlijke boete op te leggen omdat u op 5 

oktober 2010 het mededelingsverbod heeft overtreden.
7
 Dit is een overtreding van artikel 5:57, eerste lid, onder a 

Wft juncto artikel 5:56, tweede lid, onder c, Wft. 

 

3.1.1  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 (Bbbfs) een basisbedrag van € 2.000.000,-. 

 

3.1.2  Ernst en duur van de overtreding 

 

Bovengenoemd basisbedrag kan op grond van artikel 2, tweede lid, Bbbfs worden verhoogd dan wel verlaagd met 

ten hoogste 50% indien de ernst en duur van de overtreding dit rechtvaardigt.  

 

Op 5 oktober 2010 tussen 17:12 uur en 17:20 uur heeft u in uw rol als Equity Sales Trader door middel van een 

briefing vertrouwelijke en koersgevoelige informatie over de emissie van [Onderneming A] ontvangen. Het doel 

van deze informatieverstrekking was om u voor te bereiden op het benaderen van klanten in verband met deze 

emissie. De informatie is pas om 18:30 uur door middel van een persbericht van [Onderneming A] openbaar 

gemaakt. U hebt vanaf 17:20 uur, dus vrijwel onmiddellijk nadat u deze kennis hebt verkregen en voordat de 

informatie openbaar was gemaakt, deze informatie via een chatgesprek doorgegeven aan de heer [F]. De handel in 

                                                        
7
 De AFM heeft de bevoegdheid om een boete op te leggen op grond van artikel 1:80, eerste lid Wft. 
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effecten die een notering hebben op NYSE Euronext is tot 17:30 uur mogelijk. Het Centrale Order Boek is echter 

tot 17:40 uur opengesteld. In deze periode kan de zogenaamde ‘Trading at Last Phase’  plaatsvinden en kunnen 

orders tegen de op die handelsdag geldende slotkoers ingevoerd en gematcht worden. Tussen 17:40 uur en 07:15 

uur kan er ‘After Hours Trading’ plaatsvinden waarbij er handel kan plaatsvinden indien de prijs ligt tussen een 

bereik van 1% boven of onder de laatste slotkoers. 

 

Tussen het moment van het naar buiten brengen van de nog niet openbaargemaakte koersgevoelige informatie en 

de openbaarmaking van die informatie ligt dus een periode van 70 minuten waarin met voorwetenschap gehandeld 

had kunnen worden. Door het meedelen van voorwetenschap aan een derde, anders dan in de normale uitoefening 

van iemands werk, beroep of functie kan het vertrouwen in de markt ernstig worden geschaad. In dit geval is de 

informatie echter slechts aan een persoon verstrekt en heeft deze persoon verder niet op basis van die informatie 

gehandeld. Daarbij komt dat de duur van de overtreding relatief kort is, te weten 70 minuten. Het is echter 

aannemelijk dat een eventuele handel met voorkennis het meeste effect heeft in de periode dat NYSE Euronext 

geopend was, te weten de periode 17:20 uur – 17:30 uur. Gezien de relatief geringe volumes waarin het aandeel 

[Onderneming A] op de beurs wordt verhandeld, ligt misbruik van die wetenschap in de „Trading at Last Phase‟ en  

de „After Hours Trading‟ minder voor de hand. Uit het onderzoek is niet gebleken dat enig voordeel met de 

overtreding is behaald. De overtreding heeft niet geleid tot extra handel of tot beïnvloeding van de prijs van het 

aandeel [Onderneming A]. Gelet op het bovenstaande is het aannemelijk dat het vertrouwen in de markt slechts in 

geringe mate is geschaad.  

 

De AFM ziet hierin aanleiding om het boetebedrag op grond van verminderde ernst met 50% te verlagen tot een 

bedrag van € 1.000.000,-. 

 

3.1.3 Verwijtbaarheid 

 

Het basisbedrag kan op grond van artikel 2, tweede lid, Bbbfs worden verhoogd dan wel verlaagd met ten hoogste 

50% indien de mate van verwijtbaarheid dit rechtvaardigt. 

 

U hebt bij uw indiensttreding de ‘Inside Information Policy’ ondertekend waarin onder meer het volgende is 

opgenomen: „An employee shall not, disclose or pass inside information to any person outside ---, except for 

discussions with ---'s legal counsel and disclosures that have been authorised by the client and are required to 

facilitate the related project or transaction.’. Verder is er in opgenomen dat, ‘Under Dutch legislation, the misuse 

of unpublished price sensitive information is a criminal offence.’ Daarnaast stond op elke pagina van de Sales 

Briefing ‘FOR INTERNAL USE ONLY’ en ‘Strictly private and confidential’ vermeld. In uw zienswijze hebt u 

verklaard dat u altijd op de hoogte bent geweest van het feit dat u een regel hebt overtreden en hebt u in de reactie 

op het conceptrapport aangegeven „dat iedereen, inclusief mijzelf, zich er natuurlijk terdege bewust van moet zijn 

dat je cliënten pas mag informeren nadat het persbericht is gepubliceerd’.  

 

De emissie van de aandelen [Onderneming A] moet plaatsvinden via een zogenaamde ´accelerated bookbuilding‟. 

Dit betekent dat de emissie op zeer korte termijn gerealiseerd moet zijn. Daarbij hebt u in uw zienswijze 

aangegeven dat het gebruikelijk is dat iedereen binnen [Beleggingsonderneming C]  na sluiting van de beurs 

begint te bellen met potentiële klanten. U was op de hoogte van het feit dat de heer [F]  zo‟n potentiële klant was. 
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U wist ook uit ervaring dat de heer [F]  stipt om 17:30 uur van zijn kantoor wegging. In uw zienswijze verklaart u  

dat u onder die druk en in dat licht bezien een ‘slip of the tongue’ had en in een soort black-out de heer [F]  die 

bewuste avond op de hoogte hebt willen stellen zodat deze nog in staat was om de relevante stukken door te 

nemen. 

 

Uit de door u ondertekende „Inside Information Policy‟, de vermeldingen in de Sales Briefing en uit de door u 

afgelegde verklaringen, blijkt dat u wist dat u de koersgevoelige informatie niet aan de heer [F]  had mogen 

verstrekken. Ondanks deze wetenschap hebt u deze informatie toch aan de heer [F]  meegedeeld. Dat u dat deed 

zodat de heer [F]  die avond nog in de gelegenheid was om de relevante stukken te beoordelen doet aan de 

bewustheid van uw handelingen niets af. Dat geldt ook voor de door u gevoelde druk en uw stelling dat iedereen 

binnen [Beleggingsonderneming C]  na sluiting van de beurs begon te bellen met potentiële klanten, waarvan uit 

het onderzoek overigens niets is gebleken. U bent een professioneel marktdeelnemer. Juist van een professioneel 

marktdeelnemer kan en mag worden verwacht dat hij bestand is tegen enige druk en zich conformeert aan de 

geldende regelgeving. 

 

Gelet op het bovenstaande kan u ernstig worden verweten dat u door het mededelen van de informatie aan de heer 

[F]  het mededelingsverbod van artikel 5:57, eerste lid, onder a Wft overtrad. De AFM is van mening dat de door u 

genoemde omstandigheden, uw handelen geenszins rechtvaardigen. 

 

De AFM ziet in een dergelijke mate van verwijtbaarheid reden om het basisbedrag te verhogen met een percentage 

van 25% van het basisbedrag tot een bedrag van € 1.500.000,-. 

 

3.1.4 Omvang vermogen 

 

Voor natuurlijke personen met een eigen vermogen dat kleiner is dan € 500.000 is de AFM van oordeel dat de 

boete dient te worden verlaagd. De AFM verlaagt de boete tot een bedrag van € 75.000,-. 

 

3.1.5  Passendheid boete 

 

De overtreding heeft voor u verstrekkende consequenties gehad. U bent door uw werkgever op staande voet 

ontslagen en u had daardoor geen recht op een UWV-uitkering. Daarnaast bent u op 21 juni 2012 berispt door de 

Tuchtcommissie van het Dutch Securities Institute (DSI). De DSI heeft in het register opgenomen dat aan u een 

berisping is opgelegd wegens het mededelen van vertrouwelijke informatie aan een klant.  

 

De overtreding naar aanleiding waarvan het onderzoek is gestart, heeft op 5 oktober 2010 plaatsgevonden. Het 

definitieve onderzoeksrapport en het voornemen tot het opleggen van een bestuurlijke boete zijn op 10 september 

2012 naar u verstuurd. U hebt vanaf het begin af aan volledig meegewerkt aan het onderzoek, volledige openheid 

van zaken gegeven en snel gereageerd op verzoeken van de AFM. De overtreding heeft de betrokkenen geen 

financieel gewin opgeleverd.  

 

Een boete moet passend en geboden zijn. Naar aanleiding van de hiervoor genoemde feiten en omstandigheden in 

onderlinge samenhang bezien, is de AFM van mening dat de boete zoals die is bepaald na het doorlopen van 
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voorgaande stappen niet passend en geboden is. De overtreding heeft voor u, zowel op financieel als op 

persoonlijk gebied, ernstige consequenties gehad. Daarbij is de boodschap dat dergelijk gedrag niet acceptabel is 

duidelijk overgekomen. Dit alles, in samenhang bezien met het feit dat sinds het plegen van de overtreding, 

ondanks uw coöperatie en het feit dat u de overtreding inhoudelijk niet hebt betwist, twee jaren zijn verstreken, 

leidt ertoe dat de AFM van mening is dat de boete verlaagd moet worden naar een bedrag van € 37.500,-. 

 

3.1.6 Beperkte draagkracht 

 

U hebt tijdens de zienswijzezitting diverse stukken ten behoeve van de bepaling van de draagkracht overgelegd.  

 

Uit deze stukken blijkt dat u op 1 september 2011 nieuw werk hebt gevonden. Uw jaarlijks netto inkomen 

bedraagt € --------------. U beschikt verder over een eigen woning waarop een hypotheek rust. De woning heeft een 

geringe overwaarde. Tot slot beschikt u -----------------------------------------------------------------------------------------. 

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

 

De AFM is van mening dat uit deze stukken blijkt dat u een boete van € 37.500,- niet kan dragen. In uw zienswijze 

heeft u aangevoerd dat u geen enkele boete kan dragen. Het uitgangspunt van de AFM is echter dat, ondanks een 

beperkte draagkracht, toch een boete van zekere omvang wordt opgelegd. Het jaarinkomen in samenhang bezien 

met de overige inkomsten en lasten biedt daar ook ruimte voor. De AFM meent dat uw draagkracht een boete van 

€ 2.500,- toelaat. 

 

De boete voor overtreding van artikel 5:57, eerste lid, onder a, Wft juncto artikel 5:56, tweede lid, onder c, Wft 

bedraagt op grond hiervan € 2.500,-. 

 

U moet het bedrag binnen zes weken overmaken op bankrekening -------------- (-----------------------------------------, 

IBAN: -------------------------------) ten name van AFM te Amsterdam, onder vermelding van factuurnummer -------

----. U ontvangt geen afzonderlijke factuur voor dit bedrag. 

 

De boete moet worden betaald binnen zes weken na de datum van dit besluit.
8
 Als u 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 u na de bezwaarprocedure in beroep gaat, totdat op het beroep is beslist.
9
  

Over de periode dat de verplichting om de boete te betalen is geschorst, moet u wel wettelijke rente betalen.
10

 

 

3.2 Besluit tot openbaarmaking van de boete 

 

Omdat de AFM aan u een boete oplegt voor de overtreding van artikel 5:57, eerste lid, onder a, Wft, moet de AFM 

het besluit tot boeteoplegging openbaar maken, nadat deze definitief is geworden (nadat het niet langer mogelijk is 

                                                        
8
 Dit volgt uit artikel 4:87, lid 1 en de artikelen 3:40 en 3:41 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). 

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

10
 Dit volgt uit artikel 1:85, lid 2, Wft. 
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om bezwaar of beroep in te stellen).
11

 Daarnaast moet de AFM het besluit ook al eerder openbaar maken, namelijk 

vijf werkdagen nadat dit aan u is toegestuurd.
12

 

 

De wetgever heeft het openbaarmaken van bestuurlijke boetes verplicht 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
13

. 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. 

 

Van dat laatste is naar het oordeel van de AFM geen sprake.Van openbaarmaking na bekendmaking van het 

boetebesluit kan daarom niet worden afgezien. Van openbaarmaking na definitief worden van het boetebesluit kan 

vooralsnog evenmin worden afgezien.  

 

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. Van het persbericht zal 

tevens een Engelse vertaling worden opgenomen. Ook wordt een bericht over de boete opgenomen in de 

periodieke AFM-nieuwsbrieven (consumenten/professionals). 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 boete op voor het doorgeven van voorwetenschap’ 

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 10 december 2012 een bestuurlijke boete opgelegd aan de heer 

M.A. Mol voor het doorspelen van voorwetenschap met betrekking tot een aanstaande emissie van aandelen door 

een beursgenoteerd bedrijf. Op het moment van de overtreding werkte de heer Mol als equity sales trader bij een 

beleggingsonderneming die de emissie begeleidde. De heer Mol heeft zijn kennis over de emissie gedeeld met een 

klant, ondanks dat hij wist dat de door hem verkregen informatie nog niet naar buiten mocht worden gebracht. Dit 

is een overtreding van het mededelingsverbod van artikel 5:57, eerste lid, onder a Wet op het financieel toezicht 

(Wft). 

 

Op 5 oktober 2010 om 17:12 uur kreeg de heer Mol als lid van de Sales Team dat verantwoordelijk was voor het 

plaatsen (verkopen) van de nieuwe aandelen bij professionele beleggers, een vertrouwelijke Sales Briefing waarin 

koersgevoelige informatie over de op handen zijnde emissie van aandelen stond. De briefing is vervolgens tussen 

                                                        
11

 Dit volgt uit artikel 1:98 Wft. 
12

 Dit volgt uit artikel 1:97, eerste lid Wft. 
13

 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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17:12 uur en 17:20 uur via een interne conference call met het Sales Team  doorgesproken. In dit gesprek is 

aangegeven dat de informatie over de emissie vertrouwelijk was en pas na publicatie van het persbericht door het 

beursgenoteerde bedrijf met externe partijen mocht worden gedeeld. 

 

Direct na de conference call heeft de heer Mol via een chatgesprek contact gezocht met een klant. De heer Mol 

wist dat deze klant interesse had in het afnemen van aandelen via de emissie. In het chatgesprek dat tussen 17:20 

uur en 17:29 uur heeft plaatsgevonden, heeft de heer Mol de belangrijkste emissie-informatie uit de Sales Briefing 

aan deze klant doorgespeeld, zoals de omvang van de voorgenomen aandelenemissie en het feit dat de bestaande 

aandeelhouders zich onherroepelijk voor een bedrag van € 3,75 miljoen aan de emissie hadden gecommitteerd. 

Om 18:30 uur (nabeurs) maakte de uitgevende instelling de kenmerken van de emissie publiekelijk bekend.  

 

Door voorwetenschap aan een derde te verstrekken vóórdat deze publiekelijk bekend is gemaakt, ontstaat een 

informatievoorsprong op de andere marktdeelnemers waarop ten koste van die deelnemers gehandeld kan 

worden. Een overtreding van het mededelingsverbod wordt als een zware overtreding aangemerkt waarvoor een 

basis boetebedrag van € 2.000.000 geldt.  

Het basisbedrag kan worden verminderd als de ernst, duur en de mate waarin de overtreding aan iemand te 

verwijten valt (verwijtbaarheid) daartoe aanleiding geven. Daarnaast moet de AFM tevens bij het bepalen van de 

hoogte van de boete rekening houden met de draagkracht van de overtreder.  

De AFM heeft aan de hand van bij de heer Mol ingewonnen financiële informatie vastgesteld dat zijn draagkracht 

zeer beperkt is. Op basis van zijn beperkte draagkracht is door de AFM de hoogte van de opgelegde boete op € 

2.500 vastgesteld.  

 

Voor een nadere toelichting op het vastgelegde boetebedrag verwijzen wij u naar het volledig besluit en naar de 

website van de AFM. http://www.afm.nl/nl/over-afm/werkzaamheden/sancties/boete/ boetehoogte.aspx 

 

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

 

Het volledige besluit kunt u hiernaast downloaden. 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 u bekend is gemaakt. De publicatie wordt opgeschort als u verzoekt om een voorlopige 

http://www.afm.nl/nl/over-afm/werkzaamheden/sancties/boete/boetehoogte.aspx
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voorziening als bedoeld in artikel 8:81 Awb. Publicatie wordt dan in elk geval geschorst, totdat de 

voorzieningenrechter een uitspraak heeft gedaan.  

 

Als u om een voorlopige voorziening vraagt, verzoekt de AFM dit per e-mail (-------------------------------) 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 u het verzoek om voorlopige voorziening per fax toe te sturen (faxnummer --------------------). 

 

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. 

 

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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