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Geachte heer ---, 

 

Inzake het door u namens E-Proof B.V. (‘E-Proof’) ingediende bezwaarschrift, gericht tegen het besluit van de 

Autoriteit Financiële Markten (‘AFM’) van 27 april 2009 (‘het boetebesluit’), bericht de AFM u als volgt.  

 

1. Inleiding 

 

De AFM heeft van u, namens E-Proof, op 4 mei 2009 een bezwaarschrift ontvangen tegen het boetebesluit. In dat 

besluit is aan E-Proof een bestuurlijke boete van € 24.000 opgelegd wegens overtreding van artikel 2:80, eerste 

lid, van de Wet op het financieel toezicht (‘Wft’) in de periode van 1 januari 2007 tot januari 2008. Daarnaast is 

besloten dat het besluit openbaar zal worden gemaakt door publicatie op de website van de AFM en publicatie van 

de kern van het besluit door een persbericht en/of een advertentie in één of meer landelijke dagbladen en in de 

periodieke AFM-nieuwsbrief. 

 

In deze brief treft u de beslissing op het bezwaarschrift aan. Het besluit is als volgt opgebouwd. Allereerst worden 

in § 2 de feiten geschetst. In § 3 wordt de inhoud van uw bezwaarschrift weergegeven. Vervolgens wordt in § 4 

een beoordeling gegeven van de gronden van uw bezwaarschrift. Deze brief wordt afgesloten met de beslissing 

van de AFM op het bezwaar in § 5 en de rechtsgangverwijzing in § 6. Het wettelijk kader en het verslag van de 

hoorzitting zijn als bijlagen bij het besluit gevoegd. 
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2. Feiten 

 

Bij haar beoordeling van het bezwaar gaat de AFM uit van de volgende feiten. 

 

E-Proof ontwikkelt en onderhoudt onder meer websites. Zij genereert daarbij inkomsten uit het tegen betaling 

doorgeven van via die websites gegenereerde klantinformatie (‘leads’). Zij heeft daartoe overeenkomsten gesloten 

met onder meer ------------------------------------------ en -------------------------------------. Een consument kon via de 

website vrijblijvend een hypotheekofferte aanvragen
1
. Daartoe werden, naast NAW-gegevens als naam, adres, 

woonplaats, telefoon en e-mail, op de website ingevuld: gewenst hypotheekbedrag, executiewaarde van de 

woning, jaarinkomen, geslacht en leeftijd van aanvrager en van eventuele partner, eventuele maandelijkse 

verplichtingen en of de klant over een BKR-code beschikt. E-Proof heeft met ----- een rekentool ontwikkeld, 

waarmee een consument een indicatie kon krijgen van het maximale hypotheekbedrag op basis van de normen van 

----. 

 

De via de website gegenereerde leads werden per e-mail
2
 doorgestuurd aan en vervolgens in rekening gebracht bij 

----- of ------. Ook hield E-Proof gegevens bij van de gegenereerde leads. Deze gegevens waren 'online' 

beschikbaar.
3
  

 

De website heeft in de periode tussen april/mei 2006 en tot februari 2008 2163 leads opgeleverd. De beloning die 

E-Proof ontving voor het doorgeven van de leads was niet afhankelijk van het uiteindelijk tot stand komen van een 

overeenkomst. 

 

Op 18 februari 2008 heeft E-Proof, in reactie op een informatieverzoek van de toezichthouders van de AFM van 

14 februari 2008, schriftelijk bericht per die datum haar activiteiten te beperken tot het leveren van NAW-

gegevens.  

 

Op 3 oktober 2008 is aan --------------- vergunning verleend voor het bemiddelen in, onder meer, krediet.  

E-Proof is geregistreerd als aangesloten instelling. De vergunning bevat de beperking dat het bemiddelen alleen is 

toegestaan door informatie door te geven aan een andere partij voor het afsluiten van een financieel product, 

zonder inhoudelijk contact met de consument. 

 

De AFM heeft op 27 april 2009 het boetebesluit verzonden.  

 

Namens E-Proof is bij faxbericht van 4 mei 2009 bezwaar gemaakt tegen dat besluit. E-Proof heeft de AFM 

verzocht om uitstel voor het aanvullen van de gronden tot na de uitspraak van de voorzieningenrechter van de 

rechtbank Rotterdam (‘de voorzieningenrechter’) op het door E-Proof ingediende verzoek om een voorlopige 

voorziening. 

 

                                                        
1 Zie uitdraai van de website van 23 januari 2008 (productie 2) 
2 Zie artikel 3 van de Samenwerkingsovereenkomst Leads (productie 7, bijlage 1) 
3 Artikel 9 van de Samenwerkingsovereenkomst Leads 
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De AFM heeft E-Proof bij brief van 8 mei 2009 uitstel verleend voor het indienen van de gronden tot twee weken 

na de uitspraak van de voorzieningenrechter. 

 

Bij uitspraak van 2 juli 2009
4
 heeft de voorzieningenrechter het boetebesluit geschorst, omdat zij betwijfelt of de 

door E-Proof ondernomen activiteiten kunnen worden gekwalificeerd als activiteiten gericht op een inhoudelijke 

betrokkenheid bij het tot stand brengen van een overeenkomst en dus als bemiddelen in de zin van artikel 1:1 Wft.  

 

Bij brief van 6 juli 2009 heeft de AFM E-Proof bericht dat de termijn voor het indienen van de aanvullende 

gronden op 16 juli 2009 eindigt. 

 

Op 16 juli 2009 heeft E-Proof de gronden van haar bezwaarschrift aangevuld. 

 

E-Proof heeft op 18 augustus 2009 haar bezwaarschrift mondeling toegelicht, bij monde van haar gemachtigde mr. 

------. Het verslag van deze hoorzitting is aan deze brief gehecht. 

 

Bij brief van 25 augustus 2009 heeft de AFM E-Proof bericht dat de beslissing op het bezwaar is verdaagd. 

 

3. Gronden van het bezwaar 

 

3.1 E-Proof heeft in het aanvullende bezwaarschrift allereerst verwezen naar haar zienswijze, haar verzoekschrift 

en haar pleitnotities voor de zitting bij de voorzieningenrechter. Waar relevant zijn hieronder opmerkingen uit 

deze stukken opgenomen in de weergave van het aanvullend bezwaarschrift.  

 

3.2 Volgens E-Proof heeft de AFM in het boetebesluit een onjuist criterium gehanteerd. Het begrip ‘bemiddelen’ 

is nader ingevuld in de Nota naar aanleiding van het verslag (‘de Nota’)
5
. Daar wordt opgemerkt dat sprake moet 

zijn van een werkzaamheid gericht op een inhoudelijke betrokkenheid bij de eventueel te sluiten overeenkomst. 

Als de werkzaamheden alleen zijn gericht op het doorverwijzen en de ‘doorverwijzer’ buiten de inhoud van de te 

sluiten overeenkomst blijft, is geen sprake van bemiddelen. E-Proof wijst in dit verband op een uitspraak van de 

rechtbank Utrecht van 5 november 2008
6
 en op de uitspraak van de voorzieningenrechter. De werkzaamheden van 

E-Proof waren exclusief gericht op doorverwijzen. De gegevens die E-Proof in aanvulling op de NAW-gegevens 

heeft verstrekt, zijn onvoldoende voor het sluiten van een hypotheekovereenkomst. Het enige doel was om de 

consument te kunnen laten beoordelen of het zin had een offerte te vragen. De afnemers van de leads namen 

contact op met de consument om de verder benodigde gegevens te verkrijgen. E-Proof bepaalde niet of en zo ja, 

door wie, de consument werd geholpen. Zij kreeg betaald voor het doorsturen van leads, niet voor wat er met de 

leads gebeurde.  

 

 

                                                        
4 AWB 09/1424, www.rechtspraak.nl, LJN: BJ5693 
5 TK 2004-2005, 29 507, nr. 9, pg. 60. Zie voor tekst, paragraaf 4.6 van dit besluit 
6 www.rechtspraak.nl, LJN: BG3482 
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Het relevante criterium is of de werkzaamheden zijn gericht op het tot stand komen van een overeenkomst. Er kan 

niet worden geabstraheerd van wat E-Proof met haar activiteiten voor ogen stond. Niet relevant is of de consument 

na het achterlaten van zijn gegevens op de website zelf contact moest leggen of dat zijn wederpartij dat deed. De 

interpretatie van de AFM van het begrip bemiddelen is dus onjuist. Dat de grens zou liggen bij het enkele 

doorgeven van NAW-gegevens, vindt nergens steun. 

Daarbij is ook mogelijk sprake van willekeur, aangezien het volgens de AFM niet uitmaakt welke gegevens er nog 

meer worden doorgegeven. Voor de beoordeling is ook nog van belang de uitspraak van de voorzieningenrechter 

in de zaak -----.
7
 

 

3.3 Indien wel sprake is van overtreding van de Wft, is het opleggen van een boete niet redelijk, zeker gelet op het 

handhavingsbeleid van de AFM. De AFM heeft lang geworsteld met de interpretatie van het open, zelfs vage 

begrip bemiddelen. Het beste handvat daarvoor biedt de Nota. Zelfs als de Nota anders moet worden 

geïnterpreteerd dan E-Proof heeft gedaan, kan haar dat niet worden verweten. Daarnaast is het de vraag hoe de 

boete zich verhoudt tot het lex certa-beginsel van artikel 7 van het Europees Verdrag tot bescherming van de 

rechten van de mens. 

 

Ook is van belang dat aan E-Proof een vergunning is verleend. Weliswaar is vaste rechtspraak dat het verlenen van 

een vergunning niet in de weg staat aan het tevens opleggen van een boete, maar deze omstandigheid speelt wel 

een rol bij de beoordeling of redelijkerwijs een boete kan worden opgelegd. Kennelijk vond ook de AFM de 

overtreding niet zodanig ernstig dat deze in de weg stond aan een positief betrouwbaarheidsoordeel. Het is de 

vraag of voldoende ernst en verwijtbaarheid overblijft om het opleggen van een boete opportuun te achten. De 

AFM benadrukt altijd dat overtreding van een (centrale) verbodsbepaling ernstig is, omdat een vergunning 

waarborgen biedt. Dat valt bij de aan E-Proof verleende vergunning wel mee. Deze is verleend met de beperking 

dat alleen informatie mag worden doorgegeven aan een andere aanbieder of bemiddelaar, zonder inhoudelijk 

contact met de consument. Hierdoor hoeft niet te worden voldaan aan alle vergunningsvereisten. Ook is de vraag 

of de AFM niet had behoren uit te dragen dat een ‘beperkte’ vergunning kon worden aangevraagd. E-Proof zou dat 

– voor zover nodig – zeker hebben gedaan. Bovendien deed E-Proof alleen zaken met bemiddelaars met een 

vergunning die zaken deden met vergunninghoudende aanbieders. De consumenten hebben dus geen bescherming 

gemist. Verder is het de vraag of sprake kan zijn van bemiddelen als ieder inhoudelijk klantcontact wordt 

vermeden.  

 

3.4 De AFM springt willekeurig om met haar handhavingsbeleid. Wanneer een partij niet beschikt over een 

vergunning, benadrukt de AFM altijd, onder verwijzing naar dat beleid, dat een normoverdragend gesprek geen 

zin zou hebben en dat een boete moet worden opgelegd. E-Proof heeft wel een vergunning. Toch heeft de AFM 

aan deze ‘first offender’ een boete opgelegd. Gelet op het boetebesluit is daarbij voor de AFM bepalend dat het 

een overtreding van een verbodsbepaling betreft die twee jaar heeft geduurd. Gezien het handhavingsbeleid is dit 

echter volstrekt onvoldoende. In dat beleid wordt opgemerkt:  

 

"Niet elke overtreding van de financiële wet- en regelgeving leidt tot de inzet van een wettelijk 

handhavingsinstrument. Met name bij onder toezicht staande ondernemingen speelt een normoverdragend 

                                                        
7 Uitspraak van 7 april 2008, VBC 08/1273 
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gesprek of een waarschuwingsbrief een belangrijke rol in handhaving. In veel gevallen zal een dergelijk(e) 

gesprek of brief al het gewenste effect hebben, namelijk normconform gedrag. De inzet van wettelijke 

instrumenten is dan niet meer nodig. Dit betekent overigens niet dat in alle gevallen waarin een overtreding 

van de financiële wet- en regelgeving door een onder toezicht staande onderneming wordt geconstateerd, in 

eerste instantie een normoverdragend gesprek zal worden gevoerd of een waarschuwingsbrief zal worden 

verzonden. Of de toezichthouders daartoe overgaan, zal altijd afhangen van de omstandigheden van het geval 

en van de weging van de factoren die daarbij een rol spelen, zoals hierna is uitgewerkt in paragraaf 4." 

 

Er kan dus een boete worden opgelegd, maar het uitgangspunt is dat een normoverdragend gesprek volstaat. 

Bepalend zijn de factoren zoals uitgewerkt in alinea 4, onder e. Aan acht van de tien relevant geachte factoren
8
 

wordt in het boetebesluit geen woord gewijd. Zeker nu, in afwijking van de hoofdregel van het handhavingsbeleid, 

sprake is van een punitieve sanctie, had de AFM op deze factoren moeten ingaan. Dat is temeer het geval, nu deze 

acht factoren voor het overgrote deel in het voordeel van E-Proof spreken. Het boetebesluit is dan ook 

onvoldoende draagkrachtig gemotiveerd.  

 

3.5 Uit het boetebesluit blijkt dat de AFM geen ruimte ziet voor verdere matiging, omdat sprake zou zijn van 

‘rooskleurige’ cijfers, althans van een gezonde financiële situatie. De actuele situatie is echter minder florissant. E-

Proof is een verlieslatende onderneming, niet in de laatste plaats omdat dat zij, mede onder druk van de AFM, 

bepaalde activiteiten tijdelijk had opgeschort. De boete is dan ook onevenredig hoog en moet worden 

geminimaliseerd. 

 

3.6 Volgens E-Proof is er geen toezichtsbelang bij publicatie van de boete, omdat E-Proof nu over een vergunning 

beschikt. Dus is de uitzondering van artikel 1:97, vierde lid, Wft van toepassing. Publicatie zou in dit geval dan 

ook punitief van aard zijn. E-Proof verwijst in dit verband naar een uitspraak van de voorzieningenrechter van 5 

november 2008
9
. De voorzieningenrechter is kennelijk van oordeel dat publicatie tot onnodige schade zou leiden 

voor de beboete partij en vraagt zich af of er wel een manier is waarop het publiek op zorgvuldige wijze kan 

worden geïnformeerd. De vraag is wat het publiek heeft aan de mededeling zoals deze thans voorligt. Mocht de 

publicatie al een effect hebben, dan werkt dat stigmatiserend. De publicatie heeft daardoor evident punitieve 

trekjes. Voor zover de boete toch wordt gepubliceerd, zou dat zo moeten gebeuren dat de publicatie niet 

herleidbaar is tot E-Proof. Daarmee wordt enerzijds het belang van E-Proof beschermd en anderzijds de 

doelstelling van transparantie bewerkstelligt.  

 

Het publicatieregime komt voorts in strijd met artikel 7:11 van de Algemene wet bestuursrecht (‘Awb’). Er vindt 

immers publicatie plaats voordat de AFM is toegekomen aan een volledige heroverweging. Doordat de publicatie 

al heeft plaatsgevonden, kan deze niet worden heroverwogen. 

 

 

 

 

                                                        

 
9AWB 08/3823, www.rechtspraak.nl, LJN: BG5172 
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4. Beoordeling van de gronden 

 

4.1 Op grond van artikel 2:80 Wft is het verboden om in of vanuit Nederland te bemiddelen, zonder daarvoor over 

een door de AFM verleende vergunning te beschikken. 

 

4.2 Volgens E-Proof heeft zij niet bemiddeld, omdat zij geen inhoudelijke bemoeienis had met overeenkomsten, 

maar slechts doorverwees. Zij stuurde slechts leads door en had geen contact met consument en aanbieder.  

 

Dat deze werkzaamheden in ieder geval hebben plaatsgevonden in de periode van 1 januari 2007 tot januari 2008 

en in uitoefening van een beroep of bedrijf, bestrijdt E-Proof niet. De AFM ziet geen aanleiding om op deze 

punten thans een ander standpunt in te nemen dan zij in het boetebesluit heeft gedaan. 

 

4.3 De AFM acht de uitleg die E-Proof aan het begrip bemiddelen en haar eigen activiteiten geeft, onjuist. 

Daartoe wordt het volgende overwogen. 

 

4.4 Op grond van artikel 1:1 Wft wordt onder bemiddelen onder meer verstaan: 

b. alle werkzaamheden in de uitoefening van een beroep of bedrijf gericht op het als tussenpersoon tot stand 

brengen van een overeenkomst inzake krediet tussen een consument en een aanbieder; of 

c. alle werkzaamheden in de uitoefening van een beroep of bedrijf gericht op het als tussenpersoon tot stand 

brengen van een verzekering tussen een cliënt en een verzekeraar. 

 

De kern van de deeldefinities van bemiddelen wordt gevormd door ‘werkzaamheden in de uitoefening van een 

beroep of bedrijf gericht op het als tussenpersoon tot stand brengen van een overeenkomst tussen een consument 

en een aanbieder’. Het element ‘in de uitoefening van beroep of bedrijf’ komt ook voor in de definities van 

‘aanbieden’ en ‘adviseren’, en is daarom niet specifiek voor bemiddelen. Aan het element ‘als tussenpersoon’ 

komt bij de uitleg van het begrip bemiddelen slechts beperkte betekenis toe. Het onderdeel ‘als tussenpersoon’ in 

de definitie van bemiddelen dient blijkens de wetsgeschiedenis bij de Wft niet letterlijk te worden gelezen, in de 

zin dat alleen werkzaamheden waarbij de tussenpersoon feitelijk ‘tussen’ de consument en de aanbieder instaat, 

kunnen worden aangemerkt als bemiddelen. Het begrip is blijkens de wetsgeschiedenis bij de Wfd en de Wft 

opgenomen om duidelijk te maken dat de bemiddelaar zelf geen partij wordt bij de overeenkomst inzake het 

financiële product, in tegenstelling tot de aanbieder
10

. 

 

Bij de interpretatie van het begrip bemiddelen kan daarom worden uitgegaan van de kerndefinitie: 

‘werkzaamheden gericht op het tot stand brengen van een overeenkomst tussen een consument en een aanbieder’. 

 

                                                        
10

 TK, 2005 – 2006, 29 708, nr. 19, p. 363 “Met het begrip «tussenpersoon» wordt tot uitdrukking gebracht dat de bemiddelaar zelf geen partij wordt 

bij de overeenkomst inzake het betreffende financiële product, in tegenstelling tot de aanbieder” en TK, 2003 – 2004, 29507, nr. 3, p. 68. “In 

tegenstelling tot een aanbieder wordt degene die bemiddelt geen contractuele wederpartij bij de overeenkomst die door zijn werkzaamheden als 

tussenpersoon tot stand komt tussen consument en aanbieder. Om dit verschil duidelijk naar voren te brengen is in de definitie het begrip 

«tussenpersoon» opgenomen.” 
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4.4.1 Uit de wetsgeschiedenis bij de Wft blijkt dat het huidige begrip bemiddelen, het begrip bemiddelen uit de 

Wet financiële dienstverlening (‘Wfd’) omvat.
11

  

 

Tijdens de parlementaire behandeling van de Wfd heeft de wetgever het bemiddelingscriterium nader ingevuld: 

het moet gaan om ‘werkzaamheden gericht op een inhoudelijke betrokkenheid bij het tot stand brengen van een 

overeenkomst’
12

. Om die reden dient ook bij de Wft uit worden gegaan van het criterium van (1) werkzaamheden 

gericht op het tot stand brengen van een overeenkomst tussen een consument en een aanbieder, waarbij de 

werkzaamheden (2) gericht zijn op een inhoudelijke betrokkenheid bij het tot stand brengen van de overeenkomst.  

Uit de wetsgeschiedenis bij de Wfd blijkt dat het begrip bemiddelen iets minder ruim moet worden uitgelegd dan 

de tekst van de definitie suggereert. Op grond van de tekst van de wet zou immers het enkele doorverwijzen van 

een consument naar een aanbieder al als bemiddelen kunnen worden beschouwd
13

. De Nota merkt hierover echter 

op
14

: 

"De leden van de VVD-fractie vroegen te bevestigen dat het enkele doorverwijzen van een consument naar een 

bepaalde aanbieder of bemiddelaar niet onder het begrip « bemiddelen» valt. Het enkele doorverwijzen van 

een consument naar een bepaalde aanbieder of bemiddelaar is geen werkzaamheid gericht op een inhoudelijke 

betrokkenheid bij het tot stand brengen van een overeenkomst inzake een financieel product tussen een 

consument en een aanbieder. In die zin kan de enkele doorverwijzing van een consument, waarna hij 

vervolgens zelf contact moet leggen met de aanbieder of bemiddelaar en de inhoud van de eventuele 

overeenkomst vervolgens uitsluitend wordt bepaald door de relatie aanbieder /bemiddelaar en consument, niet 

worden aangemerkt als bemiddeling." 

 

De AFM merkt in dit verband op dat het in het citaat uit de Nota gebruikte begrip ‘doorverwijzen’ aanzienlijk 

beperkter moet worden opgevat dan E-Proof en met haar de voorzieningenrechter en de rechtbank Utrecht doen. 

De AFM leidt dit af uit de vraag van de VVD-fractie die in voornoemd citaat wordt beantwoord: 
15

  

 

“Kan de regering bevestigen dat het enkele doorverwijzen van bepaalde consumenten naar een bepaalde 

aanbieder of bemiddelaar niet onder het begrip bemiddelen valt (te denken valt aan het doorverwijzen 

bijvoorbeeld door middel van «links» op internetsites naar een site van een aanbieder/bemiddelaar, het 

op andere wijze plaatsen en/of tonen van reclamemateriaal van aanbieder/bemiddelaar etc.), (…)”. 

 

Uit dit citaat blijkt dat onder doorverwijzen uitsluitend wordt verstaan het enkele attent maken van een consument 

op het feit dat bij een specifieke derde een bepaalde dienst verkregen kan worden. Als de activiteiten zich hiertoe 

beperken, is er geen sprake van bemiddelen in de zin van de Wfd (en dus de Wft). Het citaat uit de Nota maakt 

duidelijk dat de wetgever, door juist een ondergrens aan te geven, veel ruimte laat voor invulling van de 

‘inhoudelijke betrokkenheid’. De wetstekst en toelichting bieden derhalve ruimte voor het standpunt van de AFM 

                                                        
11 TK, 2005 – 2006, 29 708, nr. 19, p. 363 
12 TK, 2003 – 2004, 29 507, nr. 9, p. 60 

 
14 TK 2004-2005, 29 507, nr. 9, bladzijde 60 
15 TK 2003-2004, 29 507, nr. 7, bladzijde 26 
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dat werkzaamheden die verder gaan dan het enkele doorverwijzen, als bemiddelen worden aangemerkt.  Daarnaast 

geldt het enkel opvragen en/of doorgeven van NAW-gegevens aan een aanbieder evenmin als bemiddelen. In de 

wetsgeschiedenis wordt op dit punt gesteld: “«Aanbrengen» is geen activiteit die in de Wfd wordt gereguleerd 

(…)”
16

. Onder aanbrengen wordt verstaan het verstrekken van NAW-gegevens. 

 

Daarnaast acht de AFM ook het volgende citaat
17

 relevant: 

 

“Bemiddeling in het aantrekken van gelden is het verrichten van activiteiten bij het tot stand brengen van 

overeenkomsten van geldlening op naam van een derde of derden. In de praktijk gaat het vaak om 

spaarrekeningen, waarvoor bemiddeling is toegestaan mits de gelden worden ontvangen op naam van de 

kredietinstelling. De rol van de bemiddelaar is vaak beperkt tot het invullen van formulieren; de zaken worden 

rechtstreeks afgehandeld tussen de kredietinstelling en de consument.” 

 

De AFM wijst vervolgens op de wetsgeschiedenis bij de Wet assurantiebemiddeling
18

, die is opgegaan in de Wfd. 

Daar wordt opgemerkt dat van bemiddeling sprake is als contact wordt gelegd tussen een verzekeraar en de 

potentiële verzekeringnemer. Indien dit contact werd gelegd, werd er, ook als er geen contract tot stand kwam, 

bemiddeld.  

 

Artikel 1, onderdeel c, van de Wet op het consumentenkrediet (‘Wck’), die eveneens is opgegaan in de Wfd, 

omschrijft kredietbemiddeling als:  

“alle bedrijfs- of beroepsmatige verrichtingen en bemoeiingen, gericht op het tot stand brengen van een 

krediettransactie, van iemand (de kredietbemiddelaar) die geen partij is bij die transactie.“ 

 

Ook kredietbemiddeling was een erg ruim begrip. In de Memorie van Toelichting bij de Wck wordt ten aanzien 

van dit begrip het volgende opgemerkt:
19

  

“De kredietbemiddelaar – degene die vraag en aanbod samenbrengt – kan bij de totstandkoming van 

krediettransacties een belangrijke rol spelen. Zijn betrokkenheid is afhankelijk van de wensen en 

mogelijkheden van de kredietgever en van de potentiële kredietnemer. Soms vervult de bemiddelaar een 

beperkte rol; hij geeft bijvoorbeeld slechts de naam van de potentiële kredietnemer door of vraagt alleen de 

belangrijkste financiële gegevens van de aanvrager op. (…). 

  

Uit deze Memorie van Toelichting kan dus worden afgeleid dat het enkel doorgeven van gegevens van de 

kredietnemer aan de kredietgever al werd gezien als bemiddeling in de zin van art. 1, onderdeel c, Wck.  

 

4.4.2 De AFM ziet voorts in de Richtlijn verzekeringsbemiddeling
20

 steun voor haar uitleg van het begrip 

bemiddelen. Bij deze richtlijn worden voorschriften vastgesteld betreffende de toegang tot en de uitoefening van 

                                                        
16

 TK, 2003 – 2004, 29 507, nr. 4, p. 30. Deze Wfd-toelichting is ook voor de Wft van belang. 
17

 Tweede Kamer, vergaderjaar 2003–2004, 29 507, nr. 3, 6 
18 Zie NEV, Kamerstuk 20 925, nr. 10, p. 16-17 en Handelingen II 90-5086. 
19 Kamerstukken II 1986/87, 19785, nr. 3, p. 13 
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het verzekeringsbemiddelingsbedrijf. Deze richtlijn verplicht de lidstaten tot het opnemen in hun nationale 

wetgeving van een vergunningsplicht voor verzekeringsbemiddelaars. De richtlijn biedt alle ruimte voor een ruim 

bemiddelingsbegrip.  

 

Artikel 2, aanhef en onder 3, van de richtlijn omschrijft ‘verzekeringsbemiddeling’ als de werkzaamheden die 

bestaan in het aanbieden, voorstellen, voorbereidend werk realiseren tot het sluiten van of sluiten van 

verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering van 

verzekeringsovereenkomsten, in het bijzonder in het geval van een schadegeval. 

 

In de Engelstalige versie van de richtlijn wordt verzekeringsbemiddelen omschreven als: 

 

“the activities of introducing, proposing or carrying out other work preparatory to the conclusion of contracts 

of insurance, or of concluding such contracts, or of assisting in the administration and performance of such 

contracts, in particular in the event of a claim.” 

  

Uit het gebruik van het woord ‘introducing‟ volgt dat het begrip verzekeringsbemiddelen ruim moet worden 

opgevat. De Britse Financial Services Authority (FSA) heeft dit begrip uitgelegd in haar brochure ‘FSA regulation 

of Insurance selling and administration - do I need to be authorized?’. Hierin wordt onder meer opgemerkt: 

"2. The retailer sells electrical goods to customers and gives the customers the contact details of an insurer 

who offers electrical goods insurance. 

• Is this a regulated activity? Yes, the retailer is arranging the purchase of insurance policies. 

• Is it carried on by way of business? Yes, if the retailer receives a commission or other direct benefit to its 

electrical goods business. 

• Is an exclusion available? Yes, the retailer should be able to rely on the conclusion for providing information 

on an incidental basis. It may also be able to rely on the exclusion for connected contracts for insurance, 

provided the insurance policies being offered fulfill all of the conditions of that exclusion (...)."
21

 

 

en:  

"You may need to be authorized by us if you are located in the UK and your business includes carrying on one 

of the following regulated activities:  

• Arranging the purchase of insurance policies: This covers a range of activities including introducing a 

customer to an insurer of insurance broker, as well as helping someone to fill in an application form and 

forwarding it to an insurer.”
22

 

 

Uit het voorgaande blijkt dat de richtlijn de ruimte biedt om het begrip verzekeringsbemiddelen ruim uit te leggen.  

 

                                                                                                                                                                                         
20 Richtlijn nr.2002/92/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 9 december 2002 betreffende 

verzekeringsbemiddeling (PbEG L 9) 
21 Zie de annex bij de brochure 
22 Zie pagina 2 van genoemde brochure 
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4.4.3 Ten slotte wijst de AFM nog op het commentaar van Mr. W.J. van Eijkern
23

 bij de Wet 

assurantiebemiddeling. Hij merkt onder meer het volgend op: 

 

“Bemiddeling wordt niet in de wet omschreven. M.i. is elke daad die bewust is gericht op het bevorderen van 

het tot stand komen van een bepaalde verzekering bemiddelen in de zin van de wet. (…). 

Voor het begrip bemiddeling is bepaaldelijk niet vereist, dat de betrokkene zowel contact met de 

verzekeringnemer als met de verzekeraar heeft; reeds het feit, dat ook de subagent tussenpersoon in de zin van 

de wet is (…), bewijst het tegendeel. Overigens is de definitie zo ruim mogelijk. Ieder die in enig opzicht een 

bemiddelingshandeling bij het sluiten van een verzekering verricht, is tussenpersoon. 

(…). Geen bemiddeling in de zin van de wet is het eigenlijke sluiten van de overeenkomst. (…). 

 

Uit het citaat blijkt dat ook in de literatuur dus al 50 jaar geleden werd uitgegaan van een ruim bemiddelingsbegrip 

in een wet die, uiteindelijk, in de Wft is opgegaan. 

 

4.4.4. De AFM heeft het bemiddelingsbegrip reeds geruime tijd geleden toegelicht in haar ‘Digitale Nieuwsbrief 

Wfd’ van 5 september 2005. Hierin heeft de AFM toegelicht dat het uitsluitend doorgeven van NAW-gegevens 

van een consument aan een aanbieder niet als bemiddeling wordt aangemerkt.  

“Doorverwijzen van klanten kan een financiële dienst zijn waarvoor een Wfd-vergunning nodig is. Het 

doorgeven van informatie van een consument aan een aanbieder of andere bemiddelaar die relevant is voor het 

afsluiten van een financieel product, is bemiddelen in de zin van de Wet financiële dienstverlening (Wfd). 

 

Bijvoorbeeld een bemiddelaar in autoverzekeringen met een Wfd-vergunning ontvangt van een autodealer de 

contactgegevens van de koper, de dagwaarde van de te kopen auto en het aantal schadevrije jaren. De 

autodealer is daarmee aan het bemiddelen. Hiervoor heeft hij een Wfd-vergunning nodig. De bemiddelaar in 

autoverzekeringen mag geen zaken doen met de autodealer tenzij de autodealer zelf een Wfd-vergunning heeft. 

Als de autodealer alleen de contactgegevens van de koper doorgeeft aan de bemiddelaar is dat geen 

bemiddeling” 

 

In een nieuwsbrief van 3 maart 2009 heeft de AFM het begrip bemiddelen nader toegelicht: 

 

“Inwinnen van meer dan contactgegevens: een vorm van bemiddelen? 

 

In de nieuwsbrief van de AFM van 5 september 2006 is al onder de aandacht gebracht dat het doorverwijzen 

van consumenten 
1
 een financiële dienst kan zijn waarvoor een vergunning nodig is. Daarnaast is onder de 

aandacht gebracht dat het doorgeven van meer dan contactgegevens van een consument aan een aanbieder of 

andere bemiddelaar, onder bemiddelen valt. 

 

 

 

                                                        

23 Wet assurantiebemiddeling, voorzien van commentaar, 1958, bladzijde 47 e.v. 
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De wet kent een ruim begrip van bemiddelen. Activiteiten die in verband kunnen worden gebracht met het tot 

stand brengen van een overeenkomst tussen een aanbieder en een consument, vallen al snel onder 

„bemiddelen‟. Het bemiddelen in financiële producten is een vergunningplichtige activiteit. Je mag dus niet 

bemiddelen in financiële producten zonder dat je aan de eisen van een vergunning voldoet.  

 

Hoewel in de wet is vastgelegd wat onder bemiddelen wordt verstaan, leidt dit begrip in sommige gevallen tot 

vragen aan de AFM. De AFM hecht er daarom aan om nadere aandacht te besteden aan het begrip 

„bemiddelen‟. 

 

Wanneer sprake is van bemiddelen leidt dat er onder meer toe dat verschillende verplichtingen jegens 

consumenten in acht moeten worden genomen. Zo dient een bemiddelaar de consument onder meer te 

informeren of hij al dan niet een contractuele verplichting heeft om uitsluitend voor één of meer aanbieders te 

bemiddelen. Ook gelden er bijvoorbeeld transparantieverplichtingen met betrekking tot beloning. 

 

Wanneer is er sprake van bemiddelen? 

Wanneer meer dan alleen contactgegevens worden ingewonnen, kan sprake zijn van bemiddelen. De volgende 

drie vragen kunt u gebruiken om te bepalen of u bemiddelt:  

 

1. Wint u meer dan alleen contactgegevens in van consumenten?  

o NEE? U bemiddelt niet 

o JA? Ga naar de volgende vraag 

 

2. Heeft u een overeenkomst met een of meerdere aanbieders of bemiddelaars met de bedoeling dat 

consumenten in contact komen met die aanbieder of bemiddelaar?  

o JA? Dan bent u een bemiddelaar die een vergunning nodigt heeft van de AFM 

o NEE? Ga naar de volgende vraag 

 

3. Geeft u meer dan contactgegevens door aan aanbieders of bemiddelaars? 

o JA? Dan bent u een bemiddelaar die een vergunning nodigt heeft van de AFM 

o NEE? U bemiddelt niet 

 

Nadere uitleg 

Er is sprake van bemiddelen als een persoon meer dan alleen contactgegevens inwint bij de consument, en een 

overeenkomst heeft met een aanbieder of bemiddelaar met de strekking dat consumenten (rechtstreeks of met 

tussenkomst van een derde) in contact komen met die aanbieder of bemiddelaar. Betaling door de aanbieder of 

bemiddelaar aan de persoon die de betreffende gegevens inwint, wijst op het bestaan van een overeenkomst. 

 

De overeenkomst leidt ertoe dat het inwinnen van de betreffende informatie gericht is op het tot stand brengen 

van een overeenkomst tussen een consument en de aanbieder of bemiddelaar. Omdat meer dan alleen 

contactgegevens worden ingewonnen, is sprake van werkzaamheden die gericht zijn op een inhoudelijke 

betrokkenheid bij het tot stand brengen van een overeenkomst. 
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Wanneer geen sprake is van een overeenkomst, en de persoon die de nadere gegevens inwint meer dan alleen 

contactgegevens doorgeeft aan een aanbieder of bemiddelaar, is ook sprake van bemiddelen.  

 
1
Onder consument wordt hier verstaan: consument of (in verband met verzekeringen) cliënt.” 

 

De inhoud van deze nieuwsbrief ligt in het verlengde van die van de nieuwsbrief uit 2005. In de nieuwsbrief uit 

2009 heeft de AFM vastgelegd dat in haar visie ook sprake is van bemiddelen indien meer dan NAW-gegevens 

worden ingewonnen en er een overeenkomst is met een aanbieder of bemiddelaar met de strekking dat 

consumenten, rechtstreeks of via tussenkomst van een derde, in contact komen met die aanbieder of bemiddelaar. 

 

4.5 Het voorgaande leidt tot de conclusie dat het begrip ‘bemiddelen’ in de wetgeving van oudsher ruim wordt 

uitgelegd. De in de Wft opgenomen definitie van bemiddelen laat nog steeds de ruimte voor een ruime uitleg, met 

inachtneming van de door wetgever beoogde ondergrens op het gebied van het aanbrengen en doorverwijzen, 

zoals die blijkt uit de wetsgeschiedenis. Ook de communautaire regelgeving wijst in de richting van een ruime 

uitleg van het begrip. 

 

4.6 Uit het oogpunt van bescherming van consumenten acht de AFM een beperkte uitleg van het begrip 

bemiddelen ook onjuist en ongewenst. In dit verband wijst de AFM onder meer op het volgende.  

 

De wetgever heeft bepaald dat voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst, de bemiddelaar aan de 

consument (onder meer) dient mee te delen of hij een contractuele verplichting heeft om uitsluitend voor een of 

meer bemiddelaars c.q. aanbieders te bemiddelen
24

. Voor de consument is het juist in het proces waarin hij 

informatie inwint en wordt gestuurd in het selectieproces van bemiddelaars c.q. aanbieders, van belang om te 

weten of de persoon die informatie bij hem inwint en deze doorstuurt, banden heeft met een of meer bemiddelaars 

of aanbieders. Het moet voor de consument duidelijk zijn dat bijvoorbeeld E-Proof de op haar website ingevulde 

informatie niet als lead doorstuurt naar ---- of ------- omdat zij deze bemiddelaars bij uitstek voor deze consument 

geschikt acht of omdat zij daar goede ervaringen mee heeft, maar (ook) omdat E-Proof daar geld voor ontvangt. 

Als deze duidelijkheid niet wordt gegeven, dan kan dat bij de consument tot de indruk leiden dat bij de keuze van 

de bemiddelaar of aanbieder aan wie de verstrekte gegevens worden doorgestuurd, rekening wordt gehouden met 

de inhoud van die informatie.  

 

Voorts is van belang de bemiddelaar nominale, precontractuele beloningstransparantie moet bieden. Dit betekent 

dat de bemiddelaar de consument vóórafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst moet informeren over 

de daadwerkelijke beloning die hij ontvangt. De bemiddelaar kan daarbij niet volstaan met percentages, maar zal 

het daadwerkelijk te ontvangen bedrag moeten weergeven. Deze verplichting geldt voor financieel dienstverleners 

die bemiddelen (en/of adviseren) in complexe producten of hypothecair kredieten. De AFM merkt daarbij op dat 

                                                        
24 Zie artikel 4:73, lid 1, Wft. De verplichting in dit artikellid was eerder opgenomen in artikel 33 Wfd. De wetstoelichting bij artikel 

4:73 Wft verwijst naar de toelichting bij artikel 33 Wfd (TK, 2005 – 2006, 29 708, nr. 19, p. 547 en 548). De toelichting bij artikel 33 

Wfd bepaalt dat het voor de consument van belang is om te weten hoe een bemiddelaar is gepositioneerd ten opzichte van aanbieders 

voor wie hij bemiddelt. De bemiddelaar dient dus inzicht te verschaffen over onder meer zijn eventuele gebondenheid aan aanbieders 

(TK, 2003 – 2004, 29 507, nr. 3, p. 89). 
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vanaf 1 januari 2009 ook alle bankspaarproducten onder de definitie van ‘complex product’ vallen. Het kabinet is 

voorts akkoord gegaan met uitbreiding van de provisietransparantieregels voor uitvaart-, arbeidsongeschiktheids- 

en overlijdensrisicoverzekeringen die samen met een krediet worden verkocht. Deze aanpassingen worden naar 

verwachting op 1 januari 2010 doorgevoerd in het Besluit Gedragstoezicht Financiële Ondernemingen.  

 

Het ligt tegen deze achtergrond voor de hand dat sprake is van bemiddelen wanneer een persoon meer dan alleen 

NAW-gegevens inwint bij een consument en een contract heeft met één of meer aanbieders c.q. bemiddelaars met 

de bedoeling dat consumenten in contact komen met die aanbieder of bemiddelaar, of wanneer meer dan 

uitsluitend NAW-gegevens worden doorgegeven. Zoals hiervoor is opgemerkt, biedt de wettelijke definitie 

daartoe zonder meer de ruimte.  

 

4.7 Gelet op het voorgaande ziet de AFM in genoemde uitspraak van de rechtbank Utrecht - in een civiele 

procedure waarin de AFM geen partij was en haar standpunt over de uitleg van het begrip bemiddelen ook niet 

heeft kunnen geven – en het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter in de procedures van E-Proof en  

------
25

 geen aanleiding om een andere uitleg aan het begrip bemiddelen te geven. Het inwinnen van meer dan 

NAW-gegevens (bij aanwezigheid van een contract met een andere bemiddelaar of een aanbieder), of het 

doorgeven van meer dan NAW-gegevens, kan worden gezien als werkzaamheden ‘gericht op het tot stand 

brengen van een overeenkomst tussen een consument en een aanbieder’. Ook ziet de AFM niet in waarom haar 

beleidsregel bemiddelen in deze casus niet van toepassing zou zijn. Uit het voorgaande blijkt bovendien dat de 

stelling van E-Proof dat de uitleg van de AFM van het begrip bemiddelen een wettelijke grondslag zou missen, 

onjuist is. Evenmin is sprake van willekeur. 

 

4.8 Gelet op de hiervoor weergegeven invulling van het begrip bemiddelen merkt de AFM de door E-Proof 

verrichte activiteiten aan als bemiddelen. Daartoe wordt als volgt overwogen.  

 

Er was niet slechts sprake van enkel doorverwijzen, maar van een inhoudelijke betrokkenheid. E-Proof heeft 

immers niet alleen gewezen op de mogelijkheid om bij ---- of ------- een hypothecair krediet te verkrijgen, maar 

heeft ook daadwerkelijk gegevens aan ---- of ------- doorgestuurd. De consument liet op de website van E-Proof 

informatie achter. E-Proof stuurde deze informatie via een e-mailbericht door naar ---- of -------. Daarnaast was de 

informatie ook nog op haar website beschikbaar voor eventuele downloading. De door de consument op de 

website van E-Proof achtergelaten en vervolgens door E-Proof doorgestuurde informatie omvatte niet alleen 

NAW-gegevens, maar ook andere gegevens die van belang zijn voor het opstellen van een offerte en uiteindelijk 

een overeenkomst, zoals het bedrag van de gewenste hypotheek en de executiewaarde van het onderpand. Zelfs als 

de doorgestuurde gegevens, zoals E-Proof stelt, niet voldoende waren voor het opmaken van een offerte, doet dit 

niet af aan het voorgaande. De definitie van bemiddelen stelt immers niet als eis dat de gegevens voldoende 

zouden moeten zijn voor het opmaken van een offerte. Ook is niet van belang dat E-Proof, anders dan via haar 

website, geen contact onderhield met consumenten en aanbieders, maar slechts met de bemiddelaars ---- of -------, 

en dat zij alleen zaken deed met vergunninghouders. 

 

                                                        
25 Tevens geldt dat de feitelijke werkzaamheden van E-Proof afwijken van die in de ------ casus.  
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E-Proof had wellicht geen bemoeienis bij de afronding van het proces dat uitmondde in het opmaken van de 

offerte en eventueel de overeenkomst, maar speelde als ondersteuning verlenende derde wel een cruciale rol in dat 

proces. E-Proof nam door het verzamelen en doorsturen van gegevens ---- en ------- in het offerteproces 

werkzaamheden uit handen, met name op het gebied van het verzamelen van informatie. 

 

Juist het doorsturen van meer dan NAW-gegevens maakt dat E-Proof als tussenpersoon c.q. ondersteuning 

verlenende derde een inhoudelijke betrokkenheid had bij het tot stand brengen van een overeenkomst en dus 

bemiddelde. Dat zij wellicht, subjectief, niet heeft beoogd om te bemiddelen, doet niet af aan de constatering dat 

zij dit objectief gezien wel heeft gedaan en dat zij ook had kunnen weten dat zij dat deed. 

 

4.9 Ook de overige grieven van E-Proof op dit punt treffen geen doel. 

 

Dat het rekentool op de website er toe bijdroeg dat de consument een helder beeld kreeg van zijn positie en dat hij 

‘maar al te graag zijn gegevens achterliet’, doet aan het voorgaande niet af. Voor de beoordeling is immers niet 

relevant welk oogmerk of gemak de consument wellicht had bij het achterlaten van zijn gegevens, maar wat  

E-Proof met deze informatie deed en welke rol zij speelde in het offerteproces. In casu was dit het doorsturen van 

deze gegevens. Dat niet de uitkomst van de rekentool werd doorgestuurd is evenmin van belang. Er werden 

immers wel andere gegevens verstrekt die verder gingen dan uitsluitend de NAW-gegevens. Dat, zoals  

E-Proof stelt, de ontvangen vergoeding uitsluitend betrekking had op de geleverde NAW-gegevens, maakt dat niet 

anders. E-Proof heeft gewezen op artikel 4 van de Samenwerkingsovereenkomst Leads, waarin een bruikbare lead 

zou zijn omschreven als een lead die naam, telefoonnummer of postcode/huisnummer bevat. De AFM wijst er 

echter op dat volgens genoemd artikel een bruikbare lead minimaal genoemde gegevens bevat. Daarnaast heeft 

 E-Proof, zoals al opgemerkt, in de praktijk meer gegevens doorgestuurd dan alleen de NAW-gegevens. 

 

4.10 De AFM stelt vast dat E-Proof de centrale verbodsbepaling artikel 2:80 Wft heeft overtreden. Zij ziet geen 

aanleiding om in dit concrete geval geen gebruik te maken van haar bevoegdheid om een boete op te leggen. 

 

Volgens E-Proof kan haar geen verwijt worden gemaakt, zelfs als blijkt dat zij wel heeft bemiddeld. Zij heeft, zo 

stelt zij, vooraf kennisgenomen van het citaat in de Nota. Zij heeft op grond van die tekst kunnen denken dat zij 

niet bemiddelde. Deze eventuele vergissing kan haar niet worden verweten, zo meent E-Proof. 

 

Allereerst herhaalt de AFM dat de uitleg die E-Proof aan het citaat uit de Nota geeft, onjuist is. Volgens de AFM 

had het E-Proof duidelijk kunnen en moeten zijn dat haar activiteiten zich niet beperkten tot ‘doorverwijzen’ in de 

zin van het citaat. Dat zij zich dit niet heeft gerealiseerd, dient in haar risicosfeer te blijven. Het zou voorts voor de 

hand hebben gelegen dat E-Proof zich ook zou hebben verdiept in de uitleg die de AFM gaf en geeft aan het 

begrip bemiddelen. Dat had zij bijvoorbeeld kunnen doen door kennis te nemen van de Digitale Nieuwsbrief Wfd 

van 5 september 2005. Als zij dat had gedaan, had het voor E-Proof duidelijk kunnen en moeten zijn dat de AFM 

de werkzaamheden van E-Proof, conform de geldende regelgeving, als bemiddelen aanmerkte en dat zij dus een 

vergunning moest hebben. E-Proof had zich vervolgens met eventuele opmerkingen en/of vragen tot de AFM 

kunnen wenden. Dat E-Proof dit heeft nagelaten en zonder vergunning is gaan bemiddelen, komt eveneens 

volledig voor haar rekening.  
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Volgens de AFM blijkt duidelijk uit de regelgeving dat voor het mogen uitvoeren van dit soort werkzaamheden 

een vergunning was vereist en dat de keuze van E-Proof om zonder deze vergunning aan de slag te gaan, als 

gevolg zou kunnen hebben dat een boete zou worden opgelegd. Er is dan ook geen sprake van strijd met het lex 

certa-beginsel.  

 

Zoals E-Proof heeft erkend, staat het feit dat E-Proof op dit moment als aangesloten instelling haar 

werkzaamheden op rechtmatige wijze voortzet, op zich niet in de weg aan het opleggen van een boete. De AFM 

komt op dit punt de nodige beleidsvrijheid toe
26

. De AFM houdt, anders dan E-Proof suggereert, niet een ‘lagere 

verwijtbaarheidsgrens’ aan bij het opleggen van een boete dan bij het afwijzen van een aanvraag. Gebruikmakend 

van haar beleidsvrijheid heeft de AFM geoordeeld dat, gelet op de belangen van E-Proof, het afwijzen van een 

vergunningaanvraag in dit geval niet opportuun was, maar dat het eerder zonder vergunning actief zijn wel zo 

verwijtbaar was dat het opleggen van een boete gerechtvaardigd is. Het gaat hier immers om de overtreding van 

een centrale verbodsbepaling, waarbij E-Proof zich geruime tijd heeft onttrokken aan het toezicht van de AFM en 

de verplichtingen die het beschikken over een vergunning met zich meebrengt.  

 

E-Proof heeft in haar bezwaarschrift op een aantal plaatsen verwezen naar de zogenoemde ‘beperkte’ vergunning.  

 

De AFM merkt op dat zij thans van oordeel is dat zij in het verleden ten onrechte beperkte vergunningen heeft 

afgegeven. Ook in de situaties waarin er wellicht geen direct contact met de consument is, is immers, zoals uit het 

voorgaande kan worden afgeleid, sprake van een inhoudelijke betrokkenheid bij het tot stand brengen van een 

overeenkomst en dus van bemiddelen. Gelet op het level playing field tussen bemiddelaars bestaat er geen 

aanleiding om aan deze groep bemiddelaars beperktere eisen te stellen dan aan andere bemiddelaars. De AFM zal 

in de toekomst dan ook geen beperkte vergunningen meer verlenen. Daarnaast zal de AFM actie ondernemen ten 

aanzien van de houders van een beperkte vergunning.  

 

Ook heeft E-Proof nog aangevoerd dat het handhavingsbeleid aan het opleggen van een boete in de weg staat. 

 

De AFM deelt allereerst niet de opvatting van E-Proof dat, omdat zij nu een aangesloten instelling is, met een 

normoverdragend gesprek had kunnen en moeten volstaan. Zoals de Voorzieningenrechter heeft overwogen
27

 

betekent het feit dat geen sprake zal kunnen zijn van recidive, niet dat boeteoplegging niet langer opportuun zou 

zijn. Volgens de AFM zou een normoverdragend gesprek onvoldoende recht doen aan de aan E-Proof te maken 

verwijten. E-Proof heeft immers in strijd met de Wft zonder vergunning bemiddeld en zich zo onttrokken aan het 

toezicht van de AFM en de financiële en andere verplichtingen die daarbij horen. Het handhavingsbeleid biedt ook 

nadrukkelijk de ruimte om in een geval als dit te kiezen voor het opleggen van een boete.  

 

E-Proof heeft in haar bezwaarschrift gewezen op de in de in § 4, onder e, van het handhavingsbeleid genoemde 

factoren. In het handhavingsbeleid wordt ten aanzien van deze factoren echter het volgende opgemerkt:  

                                                        
26 Uitspraak van 5 november 2008, AWB 08/3823, www.rechtspraak.nl, LJN BG5172 “Indien zij het afwijzen van een 

vergunningaanvraag als een te zwaar middel ziet, staat het haar vrij om alsnog te bezien of zij het opportuun acht voor de betreffende 

gedraging(en) een boete op te leggen. Het bestuursorgaan komt ter zake de nodige beleidsvrijheid toe.” 
27 Voorzieningenrechter Rechtbank Rotterdam, 3 september 2008, LJN: BF1175 
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“Bij de keuze voor de inzet van een handhavingsinstrument in een concrete zaak houden de toezichthouders 

rekening met alle relevante omstandigheden van het geval en wegen zij de rechtstreeks bij het besluit 

betrokken belangen af (…). Meer specifiek betekent dit dat de toezichthouders bij hun beoordeling onder 

meer betrekken, indien en voor zover in het concrete geval van toepassing: 

· of sprake is van recidive; 

· in welke mate de overtreding verwijtbaar is; 

· in welke mate door de overtreding derden (cliënten/beleggers) zijn benadeeld 

en, zo ja, of zij door de overtreder uit eigen beweging zijn gecompenseerd; 

· in welke mate de overtreder door de overtreding voordeel heeft verkregen; 

· of de overtreder uit eigen beweging de overtreding heeft beëindigd; 

· wat de duur van de overtreding is geweest; 

· in hoeverre de overtreder medewerking heeft verleend aan het onderzoek; 

· wat de financiële draagkracht van de overtreder is; 

· wat het economisch effect van de toezichtsmaatregel op de overtreder is; 

· of de overtreding heeft geleid tot marktverstoring; 

· of door de overtreding het vertrouwen in de markt is geschaad.” 

 

en 

“Deze opsomming van factoren is limitatief noch imperatief. Dit betekent dat de opsomming niet uitputtend is 

en dat de weging van de genoemde factoren van geval tot geval kan verschillen.” 

 

Uit deze citaten blijkt dat E-Proof ten onrechte stelt dat de tien factoren ‘bepalend’ zouden zijn bij de keuze voor 

een bepaalde handhavingmaatregel. Van geval tot geval moet de AFM beoordelen welke factoren relevant zijn en 

welk gewicht aan elke factor moet worden toegekend. In dit concrete geval heeft de AFM doorslaggevende 

betekenis toegekend aan het feit dat sprake is van een overtreding van een centrale verbodsbepaling en de duur en 

omvang van die overtreding. De overige factoren gaven de AFM geen reden om de boete niet op te leggen, maar 

sommige hebben wel een rol gespeeld bij het besluit tot matiging van de boete. Daarbij is meegenomen dat niet is 

gebleken dat door de handelwijze van E-Proof consumenten zijn benadeeld.  

 

4.11 Uit artikel 1:97 Wft volgt dat op de AFM de verplichting rust om een boetebesluit openbaar te maken, indien 

de boete is opgelegd voor, bijvoorbeeld, overtreding van artikel 2:80 Wft. Openbaarmaking blijft op grond van het 

vierde lid van artikel 1:97 slechts achterwege, indien openbaarmaking in strijd is of zou kunnen komen met het 

doel van het uit te oefenen toezicht op de naleving van de Wft. Het uitgangspunt is dus dat een opgelegde boete 

openbaar wordt gemaakt, tenzij sprake is van een uitzonderlijk geval.
28

 Gelet op de in artikel 1:97 van de Wft 

vervatte beginselplicht tot openbaarmaking vooruitlopend op een rechterlijke beoordeling, zal niet snel 

aangenomen kunnen worden dat openbaarmaking achterwege dient te blijven.
29

 In dit kader verwijst de AFM naar 

de volgende overweging
30

 

” Tevens stelt de voorzieningenrechter voorop dat de te verrichten belangenafweging uitsluitend plaats heeft 

in het kader van artikel 1:97, vierde lid, van de Wft. Voor een afzonderlijke evenredigheidstoetsing in het 

                                                        
28 Kamerstuk 29 708, nr. 41 
29 Voorzieningenrechter Rechtbank Rotterdam, 3 september 2008, LJN: BF1175 
30

 Voorzieningenrechter Rechtbank Rotterdam, 30 juli 2009, LJN: BJ 1748, AWB 09/ 1497 BC-T2 en AWB 09/ 1498 BC-T2 
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kader van artikel 3:4, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) is gelet op de 

wetsystematiek geen plaats. Dit betekent ook dat de vrees van DSB voor reputatieschade geen zelfstandige 

grond oplevert om de beslissing tot publicatie van beide boetes te schorsen.” 

 

De aan de AFM opgedragen toezichtdoelen zijn gericht op ordelijke en transparante financiële marktprocessen, 

zuivere verhoudingen tussen marktpartijen en een zorgvuldige behandeling van cliënten.
31

. De AFM ziet in de 

door E-Proof aangevoerde argumenten geen reden om in dit geval openbaarmaking van de boete in strijd te achten 

met deze doelen. Er is dus geen sprake van een uitzonderlijk geval waarin de AFM moet afzien van de door de 

wetgever verplicht voorgeschreven openbaarmaking. De enkele omstandigheid dat E-Proof thans als aangesloten 

instelling op basis van een vergunning werkzaam is, maakt dat niet anders.  

 

De AFM meent dat de tekst van de publicatie voldoende recht doet aan de concrete feiten en omstandigheden van 

dit geval. In de tekst wordt opgemerkt dat E-Proof thans is aangesloten bij een vergunninghoudende dienstverlener 

en het haar is toegestaan informatie door te geven aan een andere partij voor het afsluiten van een financieel 

product zonder inhoudelijk contact met de consument. Ook wordt opgemerkt dat de AFM de boete heeft gematigd 

omdat met de activiteiten een beperkt voordeel is behaald en niet is gebleken dat consumenten zijn benadeeld. 

Hiermee voldoet de tekst aan de criteria die de voorzieningenrechter in de uitspraak van 5 november 2008
32

 heeft 

vastgelegd. Ook ziet de AFM geen aanleiding voor het verdergaand anonimiseren van de publicatie. De Wft 

voorziet niet in hetgeen E-Proof beoogt, namelijk het beperken van de werking van artikel 1:97 van de Wft.  

 

Openbaarmaking van de boete heeft voorts naar vaste rechtspraak geen punitief karakter
33

. Openbaarmaking is 

primair gericht op waarschuwing van de markt en heeft niet als oogmerk leedtoevoeging.
34

  

 

4.12 E-Proof heeft ook nog gesteld dat openbaarmaking van de boete in strijd is met de in artikel 7:11 Awb 

neergelegde volledig heroverweging in bezwaar.  

 

Deze strijd doet zich volgens de AFM niet voor. De Awb heeft immers als uitgangspunt dat het indienen van een 

bezwaarschrift het primaire besluit waartegen het bezwaar zich richt, niet schorst. Om te voorkomen dat het 

besluit wordt uitgevoerd, zal bij de bestuursrechter een verzoek om een voorlopige voorziening moeten worden 

ingediend. Dit uitgangspunt geldt ook bij besluiten waarvan het lijkt dat uitvoering een heroverweging in bezwaar 

zinledig maakt, zoals een kapvergunning. Soms wordt in een bijzondere wet, zoals de Monumentenwet, expliciet 

een uitzondering gemaakt op dit uitgangspunt van de Awb. Niet alleen bevat de Wft als bijzondere wet geen 

expliciete uitzondering in genoemde zin, zij kent juist, zoals hiervoor is opgemerkt, een beginselplicht tot 

openbaarmaking.
35

  

 

                                                        
31 Vergelijk PG 29708, nr. 19, p. 301-303, p. 420-421, nr. 20, p. 30 en nr. 39, p. 8-10 
32

 Voorzieningenrechter Rechtbank Rotterdam, 08/3823, LJN: BG5172 
33 Verwezen zij ook nog naar de toelichting op de vierde nota van wijziging (PG 29708, nr. 19, p. 420) 
34 Rechtbank Rotterdam, 24 april 2006 (LJN: AW9642; JOR 2006/185) en 10 oktober 2006 (LJN: AZ0060) 
35

 Zie in dit verband tevens: Voorzieningenrechter Rechtbank Rotterdam, LJN: BJ1748 
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Dat de AFM een boete openbaar heeft gemaakt, laat voorts geheel de mogelijkheid open om een besluit tot 

openbaarmaking volledig te heroverwogen en om tot het oordeel te komen dat dit besluit geen stand kan houden. 

De AFM wijst er ten slotte nog op dat de onderhavige boete (nog) niet openbaar is gemaakt. 

 

4.13 Ten slotte heeft E-Proof bepleit dat de boete onevenredig hoog is en dat haar verslechterde financiële positie 

het verder matigen van de boete rechtvaardigt.  

 

E-Proof heeft daarbij verwezen naar producties bij haar bezwaarschrift. Deze producties hebben echter slechts 

betrekking op de resultaten van E-Proof in 2007 en daarvoor. De AFM heeft de in het aanvullend bezwaarschrift 

genoemde productie 9, dat inzicht zou geven in de huidige financiële positie van E-Proof, niet bij de stukken 

aangetroffen. Op 13 augustus 2009 heeft een medewerker van de AFM de gemachtigde van E-Proof telefonisch 

verzocht om dit stuk alsnog over te leggen. Ondanks een ter zake gegeven toezegging is dat niet gebeurd. Tijdens 

de hoorzitting op 18 augustus 2009 is E-Proof opnieuw verzocht om haar stellingen nader met bescheiden te 

onderbouwen. De gemachtigde van E-Proof heeft in reactie daarop verklaard dat er geen schriftelijke informatie 

beschikbaar was over de actuele financiële positie van E-Proof. Hij heeft vervolgens desgevraagd verklaard dat 

alle informatie die de AFM volgens E-Proof bij de beoordeling van een eventuele verdere matiging van de boete 

zou moeten betrekken, in het dossier aanwezig is. Er bestond onder deze omstandigheden geen aanleiding om  

E-Proof een nadere termijn te gunnen om op dit punt aanvullende informatie over te leggen. 

 

Op grond van de beschikbare gegevens ziet de AFM geen aanleiding om de hoogte van de boete verder te 

matigen. Voor de onderbouwing van de matiging van de boete tot € 24.000 wordt verwezen naar het boetebesluit. 

De stelling dat de boete onevenredig hoog zou zijn, treft geen doel. 
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5. Beslissing 

 

Op grond van vorenstaande overwegingen is de AFM van oordeel dat in het boetebesluit op goede gronden is 

genomen. De AFM ziet geen aanleiding om een ander besluit te nemen en verklaart het bezwaar van E-Proof dan 

ook ongegrond. 

 

6. Rechtsgangverwijzing 

 

Iedere belanghebbende kan tegen dit besluit beroep instellen door binnen zes weken na bekendmaking daarvan een 

beroepschrift in te dienen bij de Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.  

 

Hoogachtend, 

Autoriteit Financiële Markten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

--------- 

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

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

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

 

 

 

Bijlagen: 

1. Wettelijk Kader 

2. Verslag van de hoorzitting 



 

  

 Datum 13 oktober 2009 

Ons kenmerk JZ-----09080969 

Pagina 20 van 26 

 

  

  

 

 

 

 

 

Bijlage 1 Wettelijk kader 

 

Wet financiële dienstverlening (‘Wfd’) 

Artikel 1: 

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt - voor zover niet anders is bepaald - verstaan onder: 

[…] 

e. bemiddelen: alle werkzaamheden gericht op het als tussenpersoon tot stand brengen van overeenkomsten inzake financiële 

producten tussen consumenten en aanbieders, of, voor zover het overeenkomsten ten aanzien van verzekeringen of krediet betreft, 

bestaande uit het assisteren bij het beheer en de uitvoering van dergelijke overeenkomsten; 

[…] 

l. financiële dienst: 

[…] 

3°. bemiddelen; 

[…] 

m. financieel product: 

[…] 

6°. een verzekering; 

[…] 

cc. toezichthouder: de Stichting Autoriteit Financiële Markten; 

[…] 

 

Artikel 10: 

Het is verboden in of vanuit Nederland een financiële dienst te verlenen zonder daartoe van de toezichthouder een vergunning te 

hebben verkregen. 

 

Artikel 102: 

1. Het is een financiële dienstverlener die op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet: 

a. beschikt over een vergunning als bedoeld in artikel 9 van de Wet op het consumentenkrediet; 

b. is ingeschreven in het register als bedoeld in artikel 3 of artikel 20 van de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf; 

c. beschikt over een ontheffing als bedoeld in artikel 5 of 21a van de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf of de artikelen 6, derde lid, of 

31, vijfde lid, of 32, vierde lid, of artikel 38, vierde lid, van de Wet toezicht kredietwezen 1992; 

d. bemiddelt in krediet en in dat verband een schriftelijke provisieovereenkomst is aangegaan met een financiële dienstverlener als 

bedoeld in onderdeel a; 

e. optreedt als adviseur; of 

f. overeenkomsten inzake krediet, bij het aangaan waarvan hypothecaire zekerheid wordt verleend, dan wel met betrekking waartoe 

reeds hypothecaire zekerheid bestaat, aanbiedt of daarin bemiddelt, toegestaan zonder vergunning of ontheffing zijn werkzaamheden 

voort te zetten, onder de in het tweede lid genoemde voorwaarden. 

 

2. De financiële dienstverlener vraagt binnen een maand na inwerkingtreding van deze wet een vergunning of ontheffing aan bij de 

toezichthouder en legt binnen drie maanden na deze aanvraag de gegevens en bescheiden, bedoeld in artikel 17, aan de 

toezichthouder over. 

[…] 
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Invoerings- en aanpassingswet Wft  

Artikel 31: 

1. Het is een financiële dienstverlener als bedoeld in artikel 102, eerste lid, van de Wet financiële dienstverlening, alsmede een 

financiële dienstverlener die financiële diensten verleent ten aanzien van betaalrekeningen of beleggingsobjecten, bemiddelt in 

spaarrekeningen of optreedt als herverzekeringsbemiddelaar, die overeenkomstig artikel 102, tweede lid, van die wet 

onderscheidenlijk artikel 20, eerste lid, van de Vrijstellingsregeling Wfd een vergunning of ontheffing heeft aangevraagd, op welke 

aanvraag op het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet op het financieel toezicht nog niet is beslist, toegestaan zonder vergunning 

of ontheffing zijn werkzaamheden voort te zetten totdat de Autoriteit Financiële Markten op die aanvraag heeft beslist. 

[…] 

 

Wet op het financieel toezicht (‘Wft’) 

Artikel 1:1: 

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt, voor zover niet anders is bepaald, verstaan onder: 

[…] 

bemiddelen: 

[…] 

c. alle werkzaamheden in de uitoefening van een beroep of bedrijf gericht op het als tussenpersoon tot stand brengen van een 

verzekering tussen een cliënt en een verzekeraar of op het assisteren bij het beheer en de uitvoering van een verzekering; 

[…] 

financiële dienst: 

[…] 

c. bemiddelen; 

[…] 

financieel product: 

[…] 

g. een verzekering; 

[…] 

onderbemiddelaar: een bemiddelaar die bemiddelt voor een andere bemiddelaar; 

[…] 

toezichthouder: de Nederlandsche Bank of de Autoriteit Financiële Markten, ieder voorzover belast met de uitoefening van het 

toezicht overeenkomstig artikel 1:24 onderscheidenlijk artikel 1:25; 

[...] 
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Artikel 1:80 

1. De toezichthouder kan een bestuurlijke boete opleggen terzake van overtreding van voorschriften, gesteld ingevolge de in de 

bijlage bij dit artikel genoemde artikelen […] 

 

Artikel 1:81 

1. Het bedrag van de bestuurlijke boete wordt bepaald bij algemene maatregel van bestuur, met dien verstande dat de boete voor een 

afzonderlijke overtreding ten hoogste € 900.000 bedraagt. 

2. De algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het eerste lid, bepaalt bij elke daarin omschreven overtreding het bedrag van de 

deswege op te leggen bestuurlijke boete. 

3. De toezichthouder kan het bedrag van de bestuurlijke boete lager stellen dan in de algemene maatregel van bestuur is bepaald, 

indien het bedrag van de boete in een bepaald geval onevenredig hoog is. 

 

Artikel 1:84 

1. De toezichthouder legt de bestuurlijke boete op bij beschikking.  

2. De beschikking vermeldt in elk geval:  

a. het feit terzake waarvan de bestuurlijke boete wordt opgelegd, alsmede het overtreden voorschrift;  

b. het bedrag van de boete en de gegevens op basis waarvan dit bedrag is bepaald; en  

c. de termijn, bedoeld in artikel 1:85, eerste lid, waarbinnen de boete moet worden betaald.  

 

Artikel 1:85 

1. De bestuurlijke boete wordt betaald binnen zes weken na de inwerkingtreding van de beschikking waarbij zij is opgelegd. 

2. Indien tegen het besluit tot het opleggen van een bestuurlijke boete bezwaar of beroep wordt aangetekend, schorst dit de 

verplichting tot betaling van de boete totdat de beroepstermijn is verstreken of, indien beroep is ingesteld, op het beroep is beslist.  

3. Indien de bestuurlijke boete niet is betaald binnen de in het eerste lid bedoelde termijn, wordt zij vermeerderd met de wettelijke 

rente. De wettelijke rente wordt berekend vanaf de dag na het verstrijken van de in het eerste lid bedoelde termijn.  

4. Indien de bestuurlijke boete niet tijdig is betaald, stuurt de toezichthouder schriftelijk een aanmaning om binnen twee weken de 

boete, verhoogd met de kosten van de aanmaning, alsnog te betalen. De aanmaning bevat de aanzegging dat de boete, voorzover deze 

niet binnen de gestelde termijn wordt betaald, overeenkomstig het vijfde lid zal worden ingevorderd.  

5. Bij gebreke van tijdige betaling kan de toezichthouder de bestuurlijke boete, verhoogd met de kosten van de aanmaning en van de 

invordering, bij dwangbevel invorderen.  

6. Het dwangbevel wordt op kosten van de overtreder bij deurwaardersexploit betekend en levert een executoriale titel op in de zin 

van het Tweede Boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.  

7. Gedurende zes weken na de dag van betekening staat verzet tegen het dwangbevel open door dagvaarding van de toezichthouder 

die de bestuurlijke boete heeft opgelegd.  

8. Het verzet schorst de tenuitvoerlegging niet, tenzij de voorzieningenrechter van de rechtbank in kort geding desgevraagd anders 

beslist.  

9. Het verzet kan niet worden gegrond op de stelling dat de bestuurlijke boete ten onrechte of op een te hoog bedrag is vastgesteld.  

 

Artikel 1:97 

1. De toezichthouder maakt een besluit tot het opleggen van een bestuurlijke boete ingevolge deze wet na bekendmaking openbaar, 

indien de bestuurlijke boete is opgelegd terzake overtreding van: 

a. een verbodsbepaling uit deze wet […]; 
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[…] 

4. Indien de openbaarmaking van het besluit in strijd is of zou kunnen komen met het doel van het door de toezichthouder uit te 

oefenen toezicht op de naleving van deze wet blijft deze achterwege. 

 

Artikel 1:98 

Onverminderd artikel 1:97 maakt de toezichthouder een besluit tot het opleggen van een bestuurlijke boete ingevolge deze wet 

openbaar, nadat het rechtens onaantastbaar is geworden, tenzij de openbaarmaking van het besluit in strijd is of zou kunnen komen 

met het doel van het door de toezichthouder uit te oefenen toezicht op de naleving van deze wet. 

 

Artikel 2:80 

1. Het is verboden in Nederland zonder een daartoe door de Autoriteit Financiële Markten verleende vergunning te bemiddelen. 

 

Besluit boetes Wft 

Artikel 2 

Voor de tariefnummers, behorend bij de in artikel 3, 4 en 5 genoemde overtredingen, zijn de boetebijdragen als volgt samengesteld: 

Tariefnummer     Boete 

[…] 

5      € 96.000 

 

In artikel 3 Besluit boetes Wft is bepaald, voor zover relevant: 

Wet op het financieel toezicht   Tariefnummer 

[…]      […] 

2:80, eerste lid     5 

 

Artikel 6 

1. Indien een boete wordt opgelegd aan een persoon die behoort tot een van de hierna genoemde categorieën, is de hoogte van de 

boete mede afhankelijk van diens draagkracht:  

a. financiële ondernemingen; 

[…] 

2. De draagkracht komt in de hoogte van de boete tot uiting door het boetebedrag, zoals bepaald op grond van artikel 3, 4 en 5, te 

vermenigvuldigen met de op grond van artikel 7 toepasselijke draagkrachtfactor.  

3. Indien de toezichthouder niet beschikt over de voor de bepaling van de draagkracht noodzakelijke gegevens, verzoekt hij degene 

aan wie de boete zal worden opgelegd deze gegevens binnen een door hem te stellen redelijke termijn te verstrekken.  

4. Indien de betrokkene de in het derde lid bedoelde gegevens niet binnen de in dat lid bedoelde termijn verstrekt, is bij de vaststelling 

van de hoogte van de boete de draagkrachtfactor vijf van toepassing. 5. Indien een boete wordt opgelegd aan een persoon die 

behoort tot meerdere van de in het eerste artikel genoemde categorie dan is de categorie van toepassing die leidt tot de hoogste 

draagkrachtfactor.  

 

Artikel 7  

De in artikel 6, tweede lid, bedoelde draagkrachtfactoren zijn: 

a. draagkrachtfactor één: 

[…] 
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5°. financiëledienstverleners, niet zijnde financiële ondernemingen als bedoeld onder 1° tot en met 4°, waarvan het aantal 

werknemers, gemeten naar voltijdsequivalent, dat zich rechtstreeks bezighoudt met financiële dienstverlening minder dan 15 

bedraagt; 

[…] 

 

Wet op het consumentenkrediet 

Artikel 1 

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder 

[…] 

c. kredietbemiddeling: alle bedrijfs- of beroepsmatige verrichtingen en bemoeiingen, gericht op het tot stand brengen van een 

krediettransactie, van iemand (de kredietbemiddelaar) die geen partij is bij die transactie; 

[…] 

 

Algemene wet bestuursrecht 

Artikel 7:11 

1.  Indien het bezwaar ontvankelijk is, vindt op grondslag daarvan een heroverweging van het bestreden besluit plaats. 

2. Voor zover de heroverweging daartoe aanleiding geeft, herroept het bestuursorgaan het bestreden besluit en neemt het voor zover 

nodig in de plaats daarvan een nieuw besluit. 

 

Richtlijn 2002/92/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 december 2002 betreffende verzekeringsbemiddeling, Pbl Nr. 

L 009 van 15/01/2003 blz. 0003 – 0010 

Artikel 2 

[…] 

3. "verzekeringsbemiddeling": de werkzaamheden die bestaan in het aanbieden, voorstellen, voorbereidend werk realiseren tot het 

sluiten van of sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering van 

verzekeringsovereenkomsten, in het bijzonder in het geval van een schadegeval. 

[…] 
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Bijlage 2 Verslag van de hoorzitting 

 

Verslag hoorzitting E-Proof B.V. (‘E-Proof’) inzake het bezwaar d.d. 4 mei 2009 tegen de beschikking van de Stichting 

Autoriteit Financiële Markten (‘AFM’) d.d. 27 april 2009 waarbij een boete is opgelegd van  

€ 24.000, op dinsdag 18 augustus 2009 ten kantore van de AFM. 

 

Aanwezig: 

Namens de AFM: 

------------------------ (voorzitter) 

-------------- (Juridische Zaken AFM) 

----------------- (Juridische Zaken AFM, tevens verslag) 

 

Van de zijde van E-Proof: 

-------------, advocaat bij -------------,  

------------, advocaat bij --------------. 

 

Hoorzitting 

Inleiding 

-------------------------- opent de hoorzitting, heet de aanwezigen welkom en omschrijft de functie die de leden van de 

bezwaarschriftencommissie vervullen. -------------------------- is onafhankelijk voorzitter en is niet betrokken geweest bij het primaire 

besluit. ---------- en ------- zijn evenmin betrokken geweest bij het primaire besluit. -------------------------- wijst er op dat de beslissing 

op het bezwaar zal worden genomen door het bestuur van de AFM, en niet door de bezwaarschriftencommissie. 

 

De cautie is gegeven door ------------.  

 

Het Horen 

-------- overhandigt een exemplaar van zijn pleitnotitie (‘pleitnota’) aan de leden van de bezwaarschriftcommissie. Aan de hand van 

de pleitnota licht hij het bezwaarschrift toe. De pleitnota maakt integraal onderdeel uit van dit verslag.  

 

-------------------------- wijst op de brief van E-Proof van 18 februari 2008, waarin zij aangeeft haar activiteiten te zullen beperken tot 

het leveren van NAW-gegevens. Wat deed zij dan daar voor? 

 

------------geeft aan dat E-Proof de werkzaamheden heeft verricht zoals omschreven in haar brief van 26 augustus 2008. De in punt 3 

genoemde gegevens werden doorgegeven als lead. Hij stelt dat niet relevant is welke gegevens werden doorgegeven, omdat E-Proof 

geen enkele bemoeienis had met de totstandkoming van de offertes en overeenkomsten. E-Proof deed zelf niets met de gegevens en 

wilde dat ook niet. Het feit dat E-Proof meer dan NAW-gegevens leverde, is volgens ------------dus niet van belang. Overigens was al 

sprake van een voldoende lead, als de NAW-gegevens werden doorgestuurd.  

De rekentool gaf ter informatie van de consument een indicatie voor wat mogelijk was. 

Er is bij deze werkwijze nooit sprake van bemiddelen, zelfs indien E-Proof alle gegevens zou vragen en doorsturen die nodig zijn 

voor het maken van een offerte. ------------wijst er in dit verband nog op dat E-Proof alleen met bemiddelaars met een vergunning 

werkte. 
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------------vraagt of E-Proof opmerkingen heeft over de weergave van de feiten in het primaire besluit en of de AFM bij de beslissing 

op bezwaar mag uitgaan van de juistheid van die feiten. 

 

------------heeft geen opmerkingen en beantwoordt de tweede vraag bevestigend. 

 

------------vraagt vervolgens hoe het achterlaten van de gegevens via de rekentool in zijn werk ging.  

 

------------geeft aan het antwoord schuldig te moeten blijven. Hij geeft ook aan niet te weten hoe E-Proof de gegevens verstuurde.  

 

-------------------------- wijst ------------in dit verband op de Samenwerkingsovereenkomst Leads waaruit blijkt dat de leads per e-mail 

werden verstuurd en daarnaast gedurende enige tijd online beschikbaar waren. 

 

------------geeft aan dat hij niet precies weet wat dit inhoudt. 

 

------------vraagt of -------- nadere gegevens heeft over de financiële positie van E-Proof. Hij wijst er in dit verband op dat hij de in het 

aanvullend bezwaarschrift genoemde productie 9 niet bij de stukken heeft aangetroffen. 

 

------------heeft geen andere stukken over de huidige financiële positie van E-Proof dan al in het dossier aanwezig. Wel verklaart hij 

dat hij van zijn cliënt heeft vernomen dat haar financiële positie is verslechterd. Uit de wel overgelegde jaarcijfers blijkt volgens hem 

dat de resultaten in 2007 slechter waren dan in 2008. Hij verklaart, desgevraagd, dat het dossier alle informatie bevat die de AFM 

volgens hem zou moeten meewegen bij haar oordeel over een eventuele verdere matiging van de boete. Er zijn geen jaarstukken over 

2008. 

 

------------ kondigt aan dat de AFM de beslissing op het bezwaar met vier weken zal verdagen en dat de gemachtigde van E-Proof 

daar nog schriftelijke bevestiging van zal ontvangen. 

 

Sluiting 

Ten slotte geeft -------------------------- aan dat het verslag van de hoorzitting zal worden meegezonden met de beslissing op bezwaar. 

Hij sluit de hoorzitting onder dankzegging van ieders bijdrage. 


