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Geachte heer Bos, geachte heer Roth, 

 

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. 

 

Bij besluit van 24 september 2010 (kenmerk: ------------------------) heeft de AFM aan uw cliënt, Investerra B.V. 

(Investerra), een bestuurlijke boete opgelegd wegens overtreding van artikel 2:55, eerste lid, Wet op het financieel 

toezicht (Wft) (Besluit). Tegen dit boetebesluit heeft u namens Investerra bezwaar aangetekend. 

 

De AFM heeft besloten het Besluit in stand te laten. In deze brief legt de AFM uit hoe zij tot haar oordeel is 

gekomen. 

 

De beslissing op bezwaar is als volgt opgebouwd. In paragraaf 1 beschrijft de AFM de feiten die aan de beslissing 

op bezwaar ten grondslag liggen. Paragraaf 2 bevat kort de gronden van het bezwaar en in paragraaf 3 geeft de 

AFM een beoordeling van de gronden van bezwaar. In paragraaf 4 staat het besluit van de AFM. Tot slot bevat 

paragraaf 5 de rechtsgangverwijzing. Het wettelijk kader waaraan de AFM in dit besluit refereert, is opgenomen in 

bijlage 1 bij deze brief. Bijlage 2 bevat de geschoonde versie van deze beslissing op bezwaar. 

 

 

1.  Feiten 

  

Deze beslissing op bezwaar is gebaseerd op de feiten, zoals die zijn opgenomen in ----------------------------------- -- 

----------- met het kenmerk --------------, die met het boetevoornemen aan Investerra is verstuurd. De feiten die 

genoemd zijn in deze onderzoeksrapportage moeten hier, voor zover zij niet reeds zijn herhaald, als herhaald in 

ingelast worden beschouwd. 
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1.1 Bij besluit van 24 september 2010 (kenmerk: ------------------------) heeft de AFM Investerra een 

bestuurlijke boete van € 24.000,-, als bedoeld in artikel 1:80 Wft, opgelegd. Dit besluit is gebaseerd op het 

feit dat Investerra van 25 september 2007 tot en met 1 september 2008 beleggingsobjecten heeft 

aangeboden, zonder de daartoe benodigde vergunning. 

 

1.2 Bij fax van 1 oktober 2010
1
 heeft u namens Investerra pro forma bezwaar gemaakt tegen het Besluit.  

 

1.3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------- 

 

1.4 Bij brief van 11 oktober 2010 (kenmerk: ----------------------) bevestigt de AFM het door u namens 

Investerra ingediende pro forma bezwaarschrift. 

 

1.5 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

                                                        
1
 Op 1 oktober 2010 heeft de AFM deze fax tevens per e-mail ontvangen. Op 4 oktober 2010 heeft de AFM het pro forma bezwaarschrift tevens per 

brief ontvangen. 
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1.6 Bij fax van 11 november 2010
2
 heeft u namens Investerra de gronden van bezwaar aangevuld. 

 

1.7 Bij e-mail van 23 november 2010 heeft u namens Investerra laten weten dat Investerra afziet van haar 

recht om gehoord te worden. 

 

1.8 Bij brief van 29 november 2010 (kenmerk: ----------------------) heeft de AFM de ontvangst van het 

aanvullend bezwaarschrift van Investerra bevestigd.  

 

1.9 Bij brief van 15 december 2010 heeft de AFM de beslissing op het bezwaar met zes weken verdaagd.
3
 

 

 

2.  Bezwaar 

 

Samengevat en zakelijk weergegeven bevat het bezwaarschrift de volgende gronden.  

 

A. De producten die Investerra aanbiedt kwalificeren niet als beleggingsobjecten 

 

2.1  De door Investerra aangeboden producten vallen niet onder de definitie van beleggingsobject aangezien 

Investerra geen rendement in geld in het vooruitzicht heeft gesteld, er geen sprake is van beheer zoals is 

bedoeld in de desbetreffende definitie en het beheer hoofdzakelijk wordt uitgevoerd door de verkrijger.  

 

B. Investerra kan geen verwijt gemaakt worden 

 

2.2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- komt 

Investerra een beroep op een pleitbaar standpunt toe. Investerra heeft alvorens met haar activiteiten te zijn 

begonnen, juridisch advies ingewonnen. Uit dit advies is naar voren gekomen dat Investerra geen 

beleggingsobjecten aanbiedt. Daarnaast stond op de website van de AFM vermeld dat een kenmerk van 

een beleggingsobject is dat de aanbieder belooft in de toekomst rendement te verkrijgen. Investerra heeft 

echter geen beloftes gedaan. Investerra is zelfs vrijwillig eerder gestopt met het aanbieden van percelen 

onder de € 50.000,- dan dat de AFM haar eigen standpunt had bepaald. Investerra heeft de AFM namelijk 

van augustus 2008 tot eind oktober 2008 welhaast moeten smeken om spoedig een standpunt te bepalen. 

Voorts laat ook de wetsgeschiedenis onduidelijkheid over de reikwijdte van de definitie van 

beleggingsobjecten bestaan. 

 

                                                        
2
 Op 15 november 2010 heeft de AFM deze fax tevens per brief ontvangen. 

3
 Deze verdaging heeft plaatsgevonden op grond van artikel 7:10, derde lid, Awb. 
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C. De AFM heeft desbewust getalmd met het innemen van een standpunt 

 

2.3 In haar aanvullend bezwaarschrift geeft Investerra aan dat zij van mening is dat de AFM desbewust heeft 

getalmd met het innemen van een standpunt ten aanzien van de kwalificatie van percelen grond als 

beleggingsobject. Investerra geeft voor dit argument geen nadere motivering. 

 

D. Er is geen sprake van een voortdurende overtreding 

 

2.4 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----------------------------------------------------------------------- voert Investerra aan dat er geen sprake is van 

een voortdurende overtreding. Beheer als bedoeld in de definitie van beleggingsobject kan niet gelijk 

worden gesteld aan beheer als bedoeld in de definitie van aanbieden. Dat Investerra percelen grond 

beheert, is niet relevant nu overeenkomsten niet op één lijn geplaatst kunnen worden met zaken. 

 

E. De tenzij-clausule van artikel 1:97 Wft dient toegepast te worden 

 

2.5  Publicatie van het Besluit is in strijd met de doelstellingen van het toezicht op de naleving van de Wft, 

daarom dient publicatie op grond van artikel 1:97, vierde lid, Wft achterwege te blijven. De aanwijzing 

die de AFM op 4 november 2008 aan Investerra heeft gegeven, heeft reeds de nodige negatieve publiciteit 

opgeleverd. Daarnaast heeft de heer -------------------, bestuurder van de AFM, zich naar aanleiding van 

deze zaak negatief uitgelaten over aanbieders van percelen landbouwgrond. Het publiceren van de boete 

is daarbij in tijd zover verwijderd van de vermeende overtreding, dat publicatie geen effect meer zal 

bewerkstelligen. 

 

 

3.  Beoordeling van de bezwaargronden A tot en met E 

 

A. De producten die Investerra aanbiedt kwalificeren niet als beleggingsobjecten 

 

3.1  In de onder A aangevoerde stelling betoogt Investerra dat haar producten niet kwalificeren als 

beleggingsobjecten nu niet is voldaan aan de voorwaarden die artikel 1:1 Wft aan beleggingsobjecten 

stelt. Artikel 1:1 Wft stelt vier vereisten aan een beleggingsobject: 

a. het betreft een zaak, een recht op een zaak of een recht op het al dan niet volledige rendement in geld 

of een gedeelte van de opbrengst van een zaak, niet zijnde een product als bedoeld in de onderdelen b 

tot en met h van de definitie van financieel product in dit artikel, 

b. welke anders dan om niet wordt verkregen, 

c. bij welke verkrijging aan de verkrijger een rendement in geld in het vooruitzicht wordt gesteld en 

d. waarbij het beheer van de zaak hoofdzakelijk wordt uitgevoerd door een ander dan de verkrijger. 
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Criterium a en b – een zaak welke anders dan om niet wordt verkregen 

 

3.2  De percelen grond die Investerra aanbiedt kwalificeren als zaken in de zin van artikel 3:2 Burgerlijk 

Wetboek (BW). De percelen worden anders dan om niet verkregen nu de verkrijgers een koopprijs betalen 

voor de percelen. Aldus is aan de eerste twee vereisten van de definitie van beleggingsobject voldaan. 

 

Criterium c – in het vooruitzicht stellen van een rendement 

 

3.3  Investerra stelt dat zij de verkrijgers van de percelen grond geen rendement in geld in het vooruitzicht 

heeft gesteld. De website van Investerra vermeldt echter wervende teksten, zoals dat grond een “gouden 

investeringskans” zou zijn. Daarnaast presenteert Investerra beleggen in grond op haar website als een 

mogelijkheid om vermogend te worden door te stellen dat grond een waardevol bezit kan zijn en de 

aankoop van grond voor velen de basis is en is geweest om vermogend te worden. Op haar website 

impliceerde Investerra voorts, door te stellen dat de gronden strategisch zijn gelegen, dat de percelen 

grond een grotere kans hebben om in aanmerking te komen voor een bestemmingswijziging, hetgeen een 

forse waardevermeerdering teweegbrengt. Tevens vermeldt Investerra in de koopovereenkomsten 

expliciet dat de grond wordt aangekocht voor beleggingsdoeleinden, waarbij gespeculeerd wordt op een 

waardevermeerdering: 

 

 “Koper heeft daarnaast de intentie het verkochte te gebruiken voor beleggingsdoeleinden. Koper speelt 

daarbij in op een mogelijke waardevermeerdering van het verkochte (…).” 

 

3.4  Gelet op voornoemde teksten zullen potentiële kopers de redelijke verwachting hebben dat de waarde van 

de aangeboden percelen grond zal toenemen. De teksten wekken expliciet de indruk dat er een gerede 

kans bestaat dat de percelen grond door tijdsverloop en/of bestemmingswijziging meer waard worden, 

zodat de consument na verkoop van het perceel (grotendeels) in financiële zin de vruchten plukt. 

Indicatief in dit verband is dat de kopers bereid zijn een aanzienlijk hogere koopprijs te betalen voor de 

percelen grond dan de reguliere prijs.
4
 Hiertoe zouden zij immers niet bereid zijn als hen geen rendement 

in het vooruitzicht werd gesteld. Aan criterium c is dus ook voldaan. 

 

Criterium d – beheer van de zaak door een ander dan de verkrijger 

 

3.5  Onder beheer wordt verstaan elk onderhoud van de betreffende zaak en het zorg dragen voor eventuele 

juridische verplichtingen die voortvloeien uit de eigendom van de zaak. Ten aanzien van criterium d 

betoogt Investerra dat er geen sprake is van beheer zoals bedoeld in de definitie van beleggingsobject 

omdat er geen verband bestaat tussen het beheer en de waardestijging van de percelen grond. Dit verband 

wordt echter noch in de Wft, noch in de totstandkomingsgeschiedenis van de Wft genoemd als een 

criterium voor de kwalificatie van een beleggingsobject. Dit is tevens in de jurisprudentie bevestigd.
5
 De 

enige eis die de Wft in dit kader stelt, is dat het object wordt beheerd en dat het beheer hoofdzakelijk door 

                                                        
4
 Zie in dezelfde zin Rb. Rotterdam 4 december 2009, LJN BK5632, r.o. 2.10. 

5
 Zie onder andere Rb. Rotterdam 24 februari 2009, LJN BH4114, waarin wordt overwogen: “Dat het beheer van 5th Season B.V. niet is gericht op 

stijging van de waarde van gekochte gebruiksrechten of van de woningen zelf, laat onverlet dat de verkrijger niet zelf beheer uitvoert.” 
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een ander dan de verkrijger wordt uitgevoerd. Nu de percelen landbouwgrond betreffen, vergen de 

percelen een zekere mate van beheer, zoals het onderhouden van de aangrenzende sloten en, indien het 

perceel niet als grasland wordt gebruikt, het zaaiklaar maken van de grond. Het is niet relevant dat het 

beheer van de percelen grond minder omvangrijk is dan bijvoorbeeld bij teakbomen, nu de definitie van 

beleggingsobject niet vereist dat er een bepaalde “hoeveelheid” of een bepaalde “vorm” van beheer moet 

worden verricht. Voldoende is dat het object wordt beheerd. 

 

3.6  Ten aanzien van criterium d pleit Investerra er voorts voor dat haar producten niet kwalificeren als 

beleggingsobjecten omdat het beheer hoofdzakelijk wordt uitgevoerd door de verkrijger. De wijze waarop 

Investerra de aankoop van de percelen grond tezamen met de pachtconstructie presenteert
6
 en het feit dat 

alle beleggers van deze pachtconstructie gebruik hebben gemaakt, leidt er echter toe dat in het aanbod van 

Investerra besloten ligt dat het beheer door een ander dan de verkrijger wordt uitgevoerd. Het aanbod van 

Investerra bezien, kan niet anders geconcludeerd worden dat Investerra de intentie had dat de verkrijger 

niet zelf het beheer van de percelen grond zou uitvoeren. Ook aan de laatste voorwaarde is dus voldaan.  

 

B. Investerra kan geen verwijt gemaakt worden 

 

3.7 Investerra betoogt dat haar geen verwijt gemaakt kan worden dat zij zonder vergunning van de AFM 

beleggingsobjecten heeft aangeboden en beroept zich hierbij op het „leerstuk van het pleitbaar standpunt‟, 

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

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

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

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

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

 

3.8 In de jurisprudentie van het fiscale recht
7
 wordt een beroep op het pleitbaar standpunt aangeduid als het 

innemen van een “standpunt waarvoor zodanige argumenten zijn aan te voeren dat niet kan worden 

gezegd dat de belanghebbende dermate lichtvaardig heeft gehandeld dat het aan zijn opzet of grove 

schuld is te wijten dat van hem te weinig belasting is geheven.” 

  

 Als er sprake is van een pleitbaar standpunt, volgt uit fiscale jurisprudentie aldus dat opzet of grove schuld 

niet aanwezig kunnen zijn. De opgelegde punitieve sanctie dient daarom vernietigd te worden.
8
  

 

3.9 Het leerstuk van het pleitbaar standpunt vindt zijn oorsprong in het fiscale boeterecht en is door de Hoge 

Raad voor het eerst erkend in zijn uitspraak van 11 juli 1984.
9
 In 2005 is het pleitbaar standpunt door de 

                                                        
6
 Uit vaste jurisprudentie - zie onder andere CBb 30 januari 2007, LJN AZ9465 en Rb. Rotterdam 4 november 2009, LJN BK5632 - volgt dat het 

aanbod van twee in juridische zin te onderscheiden overeenkomsten (in onderhavige zaak de koop- en pachtovereenkomst) tezamen als één financieel 

product kunnen worden beschouwd. 
7
 Zie onder andere HR 22 april 1998, nr. 33198, BNB 1998/201; HR 17 februari 1999, LJN AA2656; HR 11 november 2005, LJN AU6018. 

8
 Zie onder andere het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst 2008. Paragraaf 4 bepaalt dat het innemen van een pleitbaar standpunt zowel een 

vergrijp- als verzuimboete uitsluit. 
9
 HR 11 juli 1984, BNB 1984/268. 

http://jure.nl/aw9235
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rechtbank Zwolle tevens toegepast in het fiscale strafrecht.
10

 De voorzieningenrechter van de rechtbank 

Rotterdam heeft in haar uitspraak van 8 april 2010,
11

 in een zaak waarin het ook ging om het aanbieden 

van percelen grond zonder een daartoe verleende vergunning, het pleitbaar standpunt geïntroduceerd in 

het financiële bestuursrecht. 

 

3.10  Naar het oordeel van de AFM is het leerstuk van het pleitbaar standpunt niet of niet op dezelfde wijze 

toepasbaar in het financiële bestuursrecht als in het fiscale boeterecht en het fiscale strafrecht. Zoals ook 

de rechtbank Zwolle in haar uitspraak van 13 september 2005
12

 overweegt, kent het fiscale boete- en 

strafrecht een bijzonder karakter. Het bijzondere karakter kenmerkt zich onder andere doordat het 

rechtssubject de verplichting, en derhalve geen keuzevrijheid, heeft om aangifte te doen. Zowel het 

materiële fiscale recht als de feiten en omstandigheden die een rol spelen zijn complex, waardoor er een 

grote kans bestaat dat het rechtssubject fouten maakt. Daarnaast kenmerkt het bijzondere karakter van het 

fiscale recht zich door het „meest-gunstigheidsbeginsel‟, dat bepaalt dat een rechtssubject in beginsel het 

voor hem fiscaal gezien meest gunstige beeld mag schetsen. Ook dit beginsel vergroot de kans op het 

maken van fouten. 

 

3.11  Bovengenoemde omstandigheden leiden ertoe dat het rechtssubject gedwongen wordt een groot risico te 

lopen op het begaan van een verboden gedraging. Het leerstuk van het pleitbaar standpunt is daarom in het 

fiscale recht een zekere noodzakelijke beperking van de sanctioneerbaarheid van in beginsel verboden 

gedragingen. 

 

3.12 Het financiële recht kent dit bijzondere karakter niet. Een rechtssubject wordt, in tegenstelling tot het 

fiscale recht, niet gedwongen zich „in het financiële recht te begeven‟. Het rechtssubject betreedt de 

financiële markt op eigen initiatief en loopt daarmee het risico dat een overtreding wordt begaan ten 

aanzien van, wellicht complexe, wet- en regelgeving. Daarnaast kent het financiële recht geen beginsel dat 

kan worden gelijkgesteld met het genoemde meest-gunstigheidsbeginsel. Een bepaald toezichtregime is 

op de onderneming van toepassing of niet; er kan niet gekozen worden voor het meest gunstige 

toezichtregime.  

 

3.13 De AFM is dan ook van oordeel dat in het financiële recht geen plaats is voor het pleitbaar standpunt dan 

wel dat er (veel) strengere eisen aan toekenning van het pleitbaar standpunt moeten worden gesteld. 

 

3.14 Investerra doet onder verwijzing naar het advies dat zij heeft ingewonnen bij een, op het gebied van 

financiële toezichtwetgeving gespecialiseerd advocatenkantoor, een beroep op het pleitbaar standpunt. Nu 

Investerra dit advies niet aan de AFM heeft overgelegd, is de AFM van oordeel dat Investerra deze 

bezwaargrond onvoldoende heeft gemotiveerd. De AFM is er bijvoorbeeld niet van op de hoogte welke 

vraag Investerra exact heeft voorgelegd en welke feiten en omstandigheden zij hierbij aan het 

advocatenkantoor heeft overgelegd. Daarnaast is het de AFM onbekend hoe het antwoord van het 

advocatenkantoor precies luidde en of er wellicht voorwaarden aan het antwoord zijn gesteld. 

                                                        
10

 Rb. Zwolle 13 september 2005, LJN AU2558. 
11

 Rb. Rotterdam (vzr.) 8 april 2010, LJN BM0508. 
12

 Rb. Zwolle 13 september 2005, LJN AU2558. 
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3.15 Daarbij geldt overigens dat het enkele inwinnen van het advies een (zeer) beperkt onderzoek inhoudt, 

hetgeen naar het oordeel van de AFM te beperkt is voor een beroep op het pleitbaar standpunt, zo dat al 

toepassing vindt of zou kunnen vinden in het financiële recht. Als het financiële recht al ruimte biedt voor 

het pleitbaar standpunt, moet aan toekenning daarvan immers strengere eisen worden gesteld. 

 

3.16 Ook de rechtbank Rotterdam oordeelde in haar uitspraak van 9 december 2010
13

 dat het inwinnen van een 

advies van een advocatenkantoor waaruit zou blijken dat de betreffende activiteiten niet 

vergunningplichtig zouden zijn, niet betekent dat de onderneming geen verwijt meer te maken valt. De 

rechtbank neemt in deze uitspraak in aanmerking dat de Wft voldoende duidelijk is inzake de bemiddeling 

in (natura)uitvaartverzekeringen. De AFM is van oordeel dat de Wft, de wetsgeschiedenis en de 

communicatie van de AFM ook voldoende duidelijk zijn over het aanbieden van beleggingsobjecten. In 

overweging 3.17 tot en met 3.26 zal de AFM dit verder toelichten. 

 

3.17 De AFM heeft naar aanleiding van de introductie van het begrip beleggingsobject in de Wfd in 2005 een 

verkennend marktonderzoek verricht. De resultaten van dit onderzoek heeft de AFM in een rapport ter 

consultatie aan de markt voorgelegd.
14

 In dit rapport noemt de AFM een aantal voorbeelden van 

beleggingsobjecten die onder de definitie van de Wft zullen gaan vallen. Eén van de voorbeelden die de 

AFM noemt, is “directe investeringen in vastgoed, waarbij men tevens een beleggingsoogmerk heeft.” 

Aangezien de betekenis van vastgoed volgens de Van Dale „onroerend goed‟ is, en percelen grond 

ingevolge artikel 3:3 BW aangemerkt worden als onroerend, is uit dit voorbeeld duidelijk op te maken dat 

het aanbieden van percelen grond met het oog op een waardevermeerdering volgens de AFM onder de 

definitie van een beleggingsobject valt.  

 

3.18  De AFM stelt zich op het standpunt dat ook de wetsgeschiedenis voldoende duidelijk is ten aanzien van 

de reikwijdte van het begrip beleggingsobject. De voorbeelden van beleggingsobjecten die de 

wetsgeschiedenis noemt – teakfondsen, struisvogeleieren en wijnranken – dienen enkel ter illustratie, 

aangezien de term „voorbeelden‟ een niet-limitatieve opsomming inhoudt. In de uitspraak van de 

rechtbank Rotterdam van 9 december 2010
15

 wordt dit standpunt van de AFM bekrachtigd:  

 

“Indien Investerra al zou moeten worden gevolgd in haar stelling dat de wetgever, gelet op de 

totstandkominggeschiedenis van de Wft, bij beheren uitsluitend voor ogen heeft gestaan beheeractiviteiten 

gericht op waardevermeerdering, nu als voorbeelden van beleggingsobjecten zijn genoemd teakfondsen, 

struisvogeleieren en wijnranken (TK 2005-2006, 29 708, nr. 3, p. 68), kan daar niet uit volgen dat alleen 

in die gevallen sprake kan zijn van de aanbieding van beleggingsobjecten.” 

 

3.19  De AFM is van mening dat ook de wet voldoende duidelijk is over de kwalificatie van het aanbieden van 

beleggingsobjecten. Er is sprake van een gesloten, niet-complexe norm: op grond van artikel 2:55, eerste 

lid, Wft is het verboden om beleggingsobjecten aan te bieden, zonder een daartoe door de AFM verleende 

                                                        
13

 Rb. Rotterdam 9 december 2010, LJN BO7259. 
14

 Autoriteit Financiële Markten, Consultatiedocument Marktverkenning beleggingsobjecten, juli 2005. 
15

 Rb. Rotterdam 9 december 2010, LJN BO7259. 
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vergunning. Voorts bepaalt artikel 1:1 Wft aan de hand van vier, duidelijke vereisten, wanneer er sprake is 

van een beleggingsobject.  

 

3.20 Voorts verwijst de AFM naar de toelichting bij de Vrijstellingsregeling Wft.
16

 Artikel 2, eerste lid, aanhef 

en onderdeel a, onder 3, Vrijstellingsregeling Wft bepaalt dat het aanbieden van beleggingsobjecten is 

vrijgesteld van het verbod in artikel 2:55, eerste lid, Wft indien de beleggingsobjecten een waarde hebben 

die niet volgens de regels van artikel 110 van het besluit kan worden bepaald. De toelichting op dit artikel 

luidt onder meer: 

  

“Ook is sprake van een toetsbare waardebepaling wanneer in vooraf verstrekte informatie een 

onderbouwing (een toetsbaar model) is opgenomen voor het in het vooruitzicht gestelde rendement 

hoofdzakelijk in geld. Tot objectieve maatstaven aan de hand waarvan de waarde van een 

beleggingsobject kan worden bepaald, worden ook gerekend taxaties van onroerend goed 

 [onderstreping AFM].” 

 

3.21 Ook uit de toelichting bij de Vrijstellingsregeling Wft is aldus op te maken dat het aanbieden van 

beleggingsobjecten meer behelst dan enkel “exotische producten”. Dit wordt bovendien in de brief van de 

minister van VROM medio 2008 bevestigd:
17

 

 

“Op het moment dat grondspeculatie als een beleggingsobject wordt aangeboden door een financiële 

dienstverlener valt een dergelijk product op basis van de Wet op het Financieel toezicht (Wft) in principe 

onder het toezicht van de AFM.” 

 

3.22  Investerra geeft voorts aan dat de AFM in november 2008 op haar website het volgende kenmerk van een 

beleggingsobject had staan: “De aanbieder van het beleggingsobject belooft je dat je in de toekomst 

rendement krijgt van het product.” De verkeerde verwoording van de AFM van „in het vooruitzicht 

stellen‟, kan, zoals Investerra betoogt, haar niet verweten worden.  

 

3.23 De AFM had deze uitleg van een beleggingsobject op het consumentengedeelte van haar website staan. 

Als professionele onderneming had Investerra moeten weten dat de AFM op haar consumentenpagina de 

wetteksten op een simpele manier uitlegt. Een simpele, voor consumenten begrijpelijke weergave van een 

wettekst, zal altijd in een zekere mate afwijken van de wettekst. Dat is immers inherent aan het feit dat het 

een vereenvoudigde weergave is. Daarnaast maakt de AFM uit het bezwaarschrift van Investerra – waarin 

zij noemt dat de definitie in de Van Dale van „in het vooruitzicht stellen‟, „iets zwakker dan beloven‟ is – 

op dat zij op een eenvoudige wijze kon nagaan wat bedoeld wordt met „in het vooruitzicht stellen‟.  

 

3.24 De AFM heeft de bevoegdheid om interpretaties te publiceren waardoor marktpartijen inzicht krijgen in 

de visie die de AFM heeft over de geldende wet- en regelgeving. Indien de AFM nog geen standpunt heeft 

uitgesproken over een bepaald deel van de wet- en regelgeving, betekent dit niet automatisch dat de 

wettekst onduidelijk is of zelfs niet toegepast hoeft te worden. Daarbij zij opgemerkt dat het publiceren 

                                                        
16

 Stcrt. 2006, 229. 
17

 Kamerstukken II 2008-2009, 28 325, nr. 88. 
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van interpretaties een bevoegdheid betreft, en dus geen verplichting. Het feit dat de AFM zich pas eind 

2008 in de markt heeft uitgelaten over de kwalificatie van het aanbieden van percelen grond, betekent 

aldus niet dat aanbieders van percelen grond vóór eind 2008 geen enkel verwijt gemaakt konden worden. 

De wettelijke bepaling bestond immers al in 2006. 

 

3.25 Op het moment dat Investerra besloot de beleggingsobjecten aan te bieden had de AFM niet expliciet naar 

buiten gebracht dat dergelijke activiteiten vergunningplichtig waren; de AFM heeft dit evenmin ontkend. 

Dit betekent echter niet dat bij de AFM onduidelijkheid dan wel twijfel bestond omtrent het begrip 

beleggingsobject of dat Investerra hierdoor een geslaagd beroep toekomt op het wegvallen van de 

verwijtbaarheid. Feit is immers dat Investerra beleggingsobjecten heeft aangeboden. Dit volgt ook uit de 

wet. --------------------------------------------------------------------------------------- Dat de AFM haar standpunt 

op dat moment niet naar buiten heeft gebracht of nog niet definitief had gevormd, doet daar niet aan af. 

 

3.26 Zelfs al zou er bij de AFM op grond van de wet en wetsgeschiedenis twijfel hebben bestaan inzake de 

reikwijdte van het begrip beleggingsobject, betekent dit niet dat Investerra in redelijkheid kon menen dat 

het aanbieden van percelen grond niet onder de definitie van beleggingsobject zou vallen. Hiertoe verwijst 

de AFM naar de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRB) van 20 oktober 2005.
18

 In deze 

uitspraak overweegt de CRB onder meer:  

 

“Dat de looninspecteur in eerste instantie heeft getwijfeld aan het bestaan van verzekeringsplicht, staat 

naar het oordeel van de Raad niet in de weg aan het aannemen van grove schuld, omdat deze twijfel niet 

het gevolg was van een door gedaagde ingenomen verdedigbaar standpunt. Ook kan de bij de 

looninspecteur bestaande twijfel niet leiden tot het oordeel dat gedaagde ten tijde van de loonopgave in 

de redelijkheid kon menen juist te handelen.” 

  

3.27 Concluderend is de AFM, ------------------------------------------ van mening dat Investerra, als 

„professionele marktpartij‟,
19

 redelijkerwijs had kunnen en moeten weten dat het aanbieden van percelen 

grond, in deze omstandigheden, onder de definitie van beleggingsobjecten viel. Zoals volgt uit de 

uitspraken van het CBb van 28 april 2006
20

 en 12 april 2007,
21

 rust op een onderneming een 

onderzoeksplicht om duidelijkheid te verkrijgen over het antwoord of de activiteiten binnen de grenzen 

van de wet vallen. Door dit na te laten, aanvaardt de onderneming willens en wetens het risico om de wet 

te overtreden door niet in het bezit te zijn van de vereiste vergunning.
22

 De bestuurder van Investerra, -----

--------------------------------------------------------------------------------, heeft dus de eigen 

verantwoordelijkheid om alvorens met dergelijke activiteiten te beginnen, zorgvuldig te onderzoeken of 

de activiteiten al dan niet vergunningplichtig zijn. Investerra heeft echter pas naar aanleiding van het 

eerste informatieverzoek van de AFM van 19 augustus 2008, waarin vermeld stond dat de AFM het 

vermoeden had dat Investerra artikel 2:55, eerste lid, Wft overtrad, contact met de AFM opgenomen. De 

                                                        
18

 CRB 20 oktober 2005, LJN AU5678. 
19

 Hiermee bedoelt de AFM niet een „professionele marktpartij‟ in de zin van artikel 1:1 Wft. 
20

 CBb 28 april 2006, LJN AW5471. 
21

 CBb 12 april 2007, LJN BA2940. 
22

 Zie in dezelfde zin Rb. Zutphen  9 november 2005, LJN AU5885. 
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bestuurder is in dit geval aldus in de onderzoeksplicht tekortgeschoten door enkel op het advies van het 

advocatenkantoor te vertrouwen en pas nadat de AFM haar op artikel 2:55 Wft had gewezen, actie te 

ondernemen. 

 

3.28 De in het Besluit door de AFM opgenomen matigingsgronden heeft de AFM voldoende geacht om de 

boete aan Investerra te matigen van € 96.000,- naar € 24.000,-, nu de AFM van oordeel is dat het 

Investerra niet ten volle verweten kan worden dat zij beleggingsobjecten heeft aangeboden zonder een 

daartoe door de AFM verleende vergunning. Geen van de genoemde gronden is echter, tezamen of 

opzichzelfstaand, doorslaggevend voor het volledig wegvallen van de verwijtbaarheid. Ook in de, in het 

kader van het bezwaar, aangevoerde gronden, ziet de AFM geen aanleiding om tot een ander besluit te 

komen. De AFM heeft aldus voldoende gebruik gemaakt van haar matigingsbevoegdheid, zonder daarbij 

uit het oog te verliezen dat Investerra een verwijtbare wetsovertreding heeft begaan. 

 

C. De AFM heeft desbewust getalmd met het innemen van een standpunt 

 

3.29 Investerra stelt dat de AFM desbewust heeft getalmd met het innemen van een standpunt inzake de 

kwalificatie van percelen grond als beleggingsobject. Investerra voert echter geen argumenten voor dit 

standpunt aan. Ook uit het overige is de juistheid van deze bezwaargrond niet gebleken. Ten overvloede 

merkt de AFM op dat zij niet heeft getalmd met het innemen met een standpunt. Deze bezwaargrond treft 

dan ook geen doel. 

 

D. Er is geen sprake van een voortdurende overtreding 

 

3.30 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------- voert Investerra tevens aan dat er geen sprake is van 

een voortdurende overtreding. Investerra betoogt dat beheer als bedoeld in de definitie van aanbieden niet 

gelijk gesteld kan worden aan beheer als bedoeld in de definitie van beleggingsobject. De AFM volgt 

echter hetzelfde standpunt zoals de rechtbank Rotterdam in haar uitspraak van 4 december 2009
23

 heeft 

ingenomen: 

 

“Nu onder aanbieden als bedoeld in de zin van artikel 1:1 van de Wft tevens beheren en uitvoeren van een 

dergelijke overeenkomst moet worden begrepen en in de definitie van beleggingsobjecten in de zin van 

artikel 1:1 van de Wft ligt besloten dat de verkrijger in hoofdzaak niet zelf het beheer uitvoert, is de 

rechtbank van oordeel dat onder beheer en uitvoeren van de koopovereenkomst in de definitie van 

aanbieden tevens moet worden begrepen het afsluiten van en uitvoering geven aan de onderhavige 

Volmacht pachtovereenkomsten. Dit betekent dat de uitvoerings- en beheeractiviteiten van Investerra 

onder meer zien op het afsluiten en gedurende de looptijd telkens verlengen van pachtovereenkomsten, het 

incasseren van de pachtvergoedingen en (in ruil daarvoor) zorg dragen voor de betaling van 

waterschapslasten.” 

 

                                                        
23

 Rb. Rotterdam 4 december 2009, LJN BK5632, overweging 2.15. 
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3.31 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 

E. De tenzij-clausule van artikel 1:97 Wft dient toegepast te worden 

  

3.32  In de onder E aangevoerde stelling, betoogt Investerra dat de vroegtijdige publicatie van het Besluit 

achterwege dient te blijven omdat dit in strijd is met de doelstellingen van het toezicht op de naleving van 

de Wft en van publicatie, gezien het tijdsverloop, geen effect meer kan uitgaan. 

 

3.33  Artikel 1:97, eerste lid, Wft verplicht de AFM tot publicatie van een besluit tot het opleggen van een 

bestuurlijke boete, opgelegd wegens overtreding van artikel 2:55, eerste lid, Wft. Alleen indien publicatie 

in strijd is of zou kunnen komen met de doelstellingen van het door de AFM uit te oefenen toezicht op de 

naleving van de Wft, blijft deze achterwege. -------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- De AFM oordeelt dat de 

publicatie van het Besluit en deze beslissing op bezwaar tot op de dag van verzending van deze beslissing 

op bezwaar niet in strijd is of zou kunnen zijn met de doelstellingen van het door de AFM uit te oefenen 

toezicht op de naleving van de Wft. De AFM heeft derhalve, ----------------------------------------- 

vooralsnog de verplichting het Besluit en deze beslissing op bezwaar te publiceren op grond van artikel 

1:97, eerste lid, Wft. In geval Investerra beroep instelt tegen deze beslissing op bezwaar, zal de AFM 

overgaan tot publicatie ex artikel 1:97 Wft van het Besluit en de beslissing op bezwaar, beide geschoond 

van vertrouwelijke gegevens, vijf dagen nadat de uitspraak in beroep is verzonden en voor zover die 

uitspraak dat toelaat. 

 

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

 

3.34 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

----- 

 

3.35 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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3.36 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

 

  Strijd met toezichtdoelstellingen 

 

3.37  De aan de AFM opgedragen doelstellingen zijn gericht op het bevorderen van ordelijke en transparante 

financiëlemarktprocessen, zuivere verhoudingen tussen marktpartijen en zorgvuldige behandeling van 

cliënten.
24

 De AFM ziet, zoals ook naar voren komt in overweging 3.33, tot op de dag van verzending van 

deze beslissing op bezwaar in deze zaak echter geen strijdigheid met haar doelstellingen en daarom valt 

naar het oordeel van de AFM niet in te zien waarom zij van publicatie af had moeten zien. De negatieve 

publiciteit die de aanwijzing van 4 november 2008 aan Investerra teweeg heeft gebracht, leidt naar het 

oordeel van de AFM niet tot strijdigheid met de toezichtdoelstellingen. Hetzelfde geldt voor de uitspraken 

van de heer -------------------. Deze uitspraken doen niet af aan het feit dat de markt nog steeds 

gewaarschuwd moet worden voor het feit dat Investerra zonder daartoe benodigde vergunning van de 

AFM beleggingsobjecten heeft aangeboden. Daarbij geldt dat de AFM met het opleggen van een boete, 

aan de markt kenbaar maakt dat zij handhavend, door middel van punitieve sancties, optreedt tegen 

dergelijke praktijken. Er is in deze zaak dus geen sprake van een uitzonderlijk geval.  

 

3.38 Daarnaast geldt dat de wetgever er uitdrukkelijk voor heeft gekozen om de toezichthouder te verplichten 

om boetes, opgelegd wegens specifiek bij wet vastgelegde “ernstige inbreuk[en] op de financiële 

toezichtwetgeving,” “automatisch en in een vroeg stadium te publiceren.”
25

 Overtreding van artikel 2:55, 

eerste lid, Wft is als een dergelijke ernstige inbreuk aangemerkt. Bij deze automatische publicatie is 

expliciet van belang geacht dat in het geval van bedoelde ernstige inbreuk het belang van de publicatie 

prevaleert boven dat van de betrokken financiële onderneming.
26

 

 

Tijdsverloop 

 

3.39  Tevens voert Investerra aan dat publicatie van de boete dusdanig ver van de vermeende overtreding in tijd 

is verwijderd, dat van publicatie geen effect meer uit kan gaan. Het Besluit is binnen de verjaringstermijn 

van drie jaar na de dag van overtreding genomen en de AFM heeft derhalve op grond van artikel 1:97, 

eerste lid, Wft de verplichting deze boete te publiceren. ------------------------------------------------------------

---------------------------------------------, bestaat de mogelijkheid dat na een periode langer dan drie jaar een 

uitspraak beschikbaar is op grond waarvan de AFM niet weerhouden wordt te voldoen aan haar 

                                                        
24

 Artikel 1:25 Wft; Rb. Rotterdam (vzr.) 30 juli 2009, LJN BJ1748.  
25

 Kamerstukken II 2005-2006, 29 708, nr. 41, p. 65. 
26

 Kamerstukken II 2005-2006, 29 708, nr. 41, p. 65. 
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publicatieverplichting. Dit mogelijke tijdsverloop is inherent aan het systeem van de Wft. Dit tijdsverloop 

is bij de tweede publicatie van een boetebesluit, op grond van artikel 1:98 Wft, zelfs nog groter.  

 

3.40 Gezien het voorgaande, brengt een wetsystematische uitleg met zich mee dat het tijdsverloop tussen het 

moment van overtreding en moment van publicatie (op grond van artikel 1:97 of 1:98 Wft) niet relevant 

kan zijn bij de vraag of een publicatie van een binnen de verjaringstermijn, rechtmatig opgelegde boete, in 

strijd is of zou kunnen zijn met de doelstellingen van het door de AFM uit te oefenen toezicht op de 

naleving van de Wft.
27

 Deze grond treft dan ook geen doel. 

 

3.41 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 de volledige tekst van het boetebesluit en de beslissing op bezwaar 

(met uitzondering van vertrouwelijke informatie) op haar website te publiceren, onder begeleiding van een 

persbericht met de kern van het boetebesluit. 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 volgende basistekst wordt in het te publiceren persbericht en/of de advertentie opgenomen:                                            

 

“AFM legt bestuurlijke boete op aan Investerra B. V. wegens aanbieden beleggingsobjecten zonder 

vergunning 

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 24 september 2010 een bestuurlijke boete van € 

24.000,- opgelegd aan Investerra B. V. (Investerra), vanwege het aanbieden van beleggingsobjecten 

zonder daarvoor een vergunning te hebben in de periode van 25 september 2007 tot 1 september 2008. De 

boete is gematigd van € 96.000,- naar € 24.000,-. 

 

Investerra heeft in Nederland percelen grond aangeboden aan consumenten, waarbij gespeculeerd werd 

op waardevermeerdering van de grond door een bestemmingswijziging. Het aanbod omvatte mede dat het 

beheer van de grond zou worden uitgevoerd door een ander dan de verkrijger. Een dergelijk aanbod 

wordt door de wetgever aangemerkt als het aanbieden van beleggingsobjecten. Op grond van artikel 2:55 

van de Wet op het financieel toezicht is het verboden om zonder vergunning beleggingsobjecten aan te 

bieden. 

 

Sinds 1 september 2008 maakt Investerra gebruik van de vrijstelling op grond van artikel 2 van de 

Vrijstellingsregeling Wft. Dit betekent dat Investerra slechts beleggingsobjecten mag aanbieden met een 

waarde per beleggingsobject van ten minste €50.000, -. Tevens dient Investerra bij het aanbod van deze 

beleggingsobjecten en in reclame-uitingen en documenten waarin een dergelijk aanbod in het vooruitzicht 

wordt gesteld aan te geven dat Investerra niet vergunningplichtig is en niet onder toezicht staat van de 

AFM. 
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 Zie in dezelfde zin Rb. Rotterdam (vzr.) 12 februari 2010, LJN BL3956. 
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Nu geen bezwaar of beroep meer mogelijk is tegen het besluit, is de boete definitief geworden. Het 

volledige boetebesluit en de beslissing op bezwaar zijn hiernaast in PDF formaat te downloaden 

 

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 naar gelang van de omstandigheden op het moment van publicatie, 

bovengenoemde publicatietekst wijzigen of aanvullen. 

 

Bijlage 2 bij dit besluit bevat de volledige tekst van de beslissing op bezwaar die op de website van de 

AFM openbaar zal worden gemaakt, geschoond van vertrouwelijke informatie. Mocht u van mening zijn 

dat er desondanks vertrouwelijke tekst in staat die geschoond zou moeten worden, dan verneemt de AFM 

dat graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 3 werkdagen nadat dit besluit definitief is geworden. 

Nadat dit besluit definitief is geworden zal geen nadere aankondiging plaatsvinden alvorens tot publicatie 

zal worden overgegaan. 

 

 

4.  Besluit 

  

Op grond van het vorenstaande concludeert de AFM dat het Besluit op goede gronden is genomen. Om 

deze reden heeft de AFM besloten het bezwaar ongegrond te verklaren en het Besluit in stand te laten. De 

motivering van het bestreden besluit wordt aangevuld met de motivering die in deze beslissing op 

bezwaar is opgenomen. Het verzoek van Investerra om vergoeding van de kosten die zij heeft moeten 

maken in verband met de behandeling van het bezwaar, wordt om dezelfde redenen eveneens afgewezen. 
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 5.      Rechtsgangverwijzing 

  

Iedere belanghebbende kan tegen deze beslissing op bezwaar beroep instellen door binnen zes weken na 

bekendmaking ervan een beroepschrift in te dienen bij de rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, 

Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Natuurlijke personen kunnen ook digitaal beroep instellen bij 

genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over 

een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor 

het instellen van beroep wordt een griffierecht geheven.  

  

Hoogachtend, 

Autoriteit Financiële Markten 
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