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Geachte heer Anakhrouch, 

 

Bij brief van 11 mei 2012 kenmerk [……………] heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een bestuurlijke 

boete opgelegd aan uw cliënt, de heer C.S. Krommenhoek (de heer Krommenhoek), vanwege het feitelijk 

leidinggeven aan de overtreding van artikel 2:80, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht (Wft) door 

N.C.I.C. BV (NCIC), gedurende de periode 18 maart 2011 tot 23 augustus 2011. Tegen dit besluit (het 

Boetebesluit) heeft u, namens de heer Krommenhoek, bezwaar gemaakt. De AFM heeft besloten het Boetebesluit 

te herroepen, voor zover het de hoogte van de boete betreft. Voor het overige laat de AFM het Boetebesluit in 

stand. In deze brief wordt uitgelegd hoe de AFM tot haar oordeel is gekomen. 

 

De beslissing op bezwaar is als volgt opgebouwd. In paragraaf I beschrijft de AFM de procedure. Paragraaf II 

bevat de relevante feiten en omstandigheden. In paragraaf III beschrijft de AFM kort de gronden van bezwaar. In 

paragraaf IV geeft de AFM de inhoudelijke beoordeling van de gronden van het bezwaar. In paragraaf V is het 

oordeel ten aanzien van publicatie van de beslissing op bezwaar opgenomen en in paragraaf VI is het besluit van 

de AFM omschreven. Tot slot bevat paragraaf VII de rechtsgangverwijzing. Het verslag van de hoorzitting is als 

bijlage 1 bij dit besluit gevoegd. Bijlage 2 bevat het wettelijk kader. Ten slotte is in bijlage 3 de geschoonde 

beslissing op bezwaar opgenomen. 

 

 

I. Procedure  

 

1. Op 22 mei 2012 heeft de AFM het Boetebesluit middels een persbericht op haar website gepubliceerd. 
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2. Bij brief van 21 juni 2012 (het Bezwaarschrift) maakte u, namens de heer Krommenhoek, bezwaar op nader 

aan te voeren gronden tegen het Boetebesluit.  

 

3. Bij brief van 29 juni 2012 (kenmerk [……………]) bevestigde de AFM de ontvangst van het 

Bezwaarschrift. De AFM gaf u tevens een termijn van vier weken om de gronden van het bezwaar aan te 

vullen.  

 

4. Per e-mail van 25 juli 2012 bevestigde u de gronden van het bezwaar uiterlijk op 30 juli 2012 te zullen 

aanvullen. 

 

5. Bij faxbrief en per e-mail van 30 juli 2012 vulde u de gronden van het bezwaar aan. 

 

6. Bij brief van 6 augustus 2012 nodigde de AFM u uit om op het kantoor van de AFM gehoord te worden op 

21 augustus 2012. 

 

7. Op 21 augustus 2012 heeft de hoorzitting op het kantoor van de AFM plaatsgevonden. Tijdens deze 

hoorzitting heeft de heer Krommenhoek een brief van 14 juni 2012 overgelegd van de accountant van 

NCIC, waarin een toelichting gegeven wordt op de interne cijfers per 31 december 2011 en per 10 juni 

2012 van NCIC. Tevens gaf de heer Krommenhoek aan eventueel bankafschriften te zullen toesturen 

waaruit zijn verslechterde financiële draagkracht blijkt. 

 

8. Per e-mail van 23 augustus 2012 heeft de heer Krommenhoek aangegeven een overzicht te sturen van zijn 

banksaldo‟s. Als bijlage heeft de heer Krommenhoek een ongedateerd overzicht van zijn „en/of rekeningen‟ 

toegestuurd. Deze staan op naam van de heer Krommenhoek en [A].  

 

9. Bij brief van 31 augustus 2012 verdaagde de AFM de termijn voor het nemen van een beslissing op het 

bezwaarschrift met zes weken. 

 

10. Bij brief van 28 september verzocht de AFM u om een nadere toelichting te geven op de reeds overgelegde 

gegevens met betrekking tot de financiële draagkracht van de heer Krommenhoek. Daarnaast verzocht de 

AFM om nadere financiële gegevens. De AFM gaf u een termijn van twee weken waarbinnen de verzochte 

toelichting en gegevens verstrekt moesten worden. 

 

11. Per e-mail van 12 oktober 2012 verleende de AFM, op uw verzoek, uitstel van één week voor het geven van 

een reactie op de brief van 28 september 2012. 

 

12. Bij brief van 15 oktober 2012 (ontvangen door de AFM op 17 oktober 2012) gaf u een reactie op de 

voornoemde brief van 28 september 2012. 

 

13. Per e-mail van 22 oktober 2012 verzocht u de AFM om een ontvangstbevestiging van eerdergenoemde brief 

van 15 oktober 2012. Daarnaast verzocht u de AFM om aan te geven wat de verwachte doorlooptijd is van 

de beslissing op bezwaar. 
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14. Bij brief van 23 oktober 2012 bevestigde de AFM de ontvangst van de brief van 15 oktober 2012 en gaf de 

AFM aan dat zij verwacht de beslissing op het bezwaar van de heer Krommenhoek binnen de wettelijke 

termijn aan u bekend te zullen maken. 

 

15. Bij brief van 26 oktober 2012 gaf de AFM aan nog steeds niet over alle financiële gegevens van de heer 

Krommenhoek te beschikken. Gelet daarop verzocht de AFM de heer Krommenhoek om alsnog alle 

ontbrekende gegevens over te leggen, waaronder afschriften van de bankrekeningen met de nummers 

[………], [………] en [………] over de periode 1 januari 2012 tot heden. De AFM gaf een reactietermijn 

van 7 dagen. 

 

16. Bij brief en e-mail van 2 november 2012 reageerde u op laatstgenoemde brief van de AFM. U voegde als 

bijlagen afschriften toe van de bankrekeningnummers [………] en [………]. Daarbij gaf u onder meer aan 

dat de heer Krommenhoek niet kan voldoen aan het verzoek om afschriften van het bankrekeningnummer 

[………] over te leggen, omdat deze bankrekening niet op naam van de heer Krommenhoek en/of [A] staat. 

 

17. Per e-mail van 2 november 2012 gaf de AFM aan dat gelet op de verstreken termijn in verband met het 

overleggen van de ontbrekende draagkrachtgegevens vertraging in het dossier is opgetreden. Gelet op het 

feit dat het overleggen van deze gegevens in het belang is van de heer Krommenhoek gaf de AFM aan dat 

zij ervan uitgaat dat u met uitstel van de beslistermijn instemt.  

 

 

II. Feiten en omstandigheden 

 

Deze beslissing op bezwaar is gebaseerd op de feiten, zoals die zijn opgenomen in het Boetebesluit en in deze 

beslissing op bezwaar. De feiten die zijn genoemd in het Boetebesluit moeten hier, voor zover zij niet reeds zijn 

herhaald, als herhaald en ingelast worden beschouwd. 

 

18. Op 11 mei 2012 heeft de AFM het Boetebesluit genomen. 

 

19. Bij uitspraken van 4 juli 2012 van de rechtbank Almelo zijn de ondernemingen [B] en [C] failliet verklaard. 

 

20. Bij uitspraken van 20 juli 2012 van de rechtbank Almelo zijn de ondernemingen NCIC en [D] failliet 

verklaard. 

 

\ 

III. Bezwaar 

 

21. Samengevat en zakelijk weergegeven bevat het bezwaarschrift de volgende gronden. 

 

A. NCIC heeft artikel 2:80 Wft niet overtreden. 

B. De heer Krommenhoek kwalificeert niet als feitelijk leidinggever. 
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C. Indien de AFM concludeert dat sprake is van een overtreding van NCIC en het opleggen van een boete 

gerechtvaardigd is, dient de boete verder te worden gematigd. 

D. De AFM dient de door het boetebesluit geleden schade te vergoeden. 

 

22. U verzoekt de AFM om: 

a. Het Boetebesluit te vernietigen en alsnog af te zien van boeteoplegging, althans het boetebedrag te 

matigen tot nihil; en  

b. De verzochte schadevergoeding toe te kennen, te betalen binnen vier weken na de beslissing op het 

bezwaar, althans binnen redelijke termijn, bij gebreke waarvan eveneens wettelijke rente verschuldigd 

is.   

 

 

IV.  Beoordeling van de bezwaargronden A t/m D  

 

A. NCIC heeft artikel 2:80 Wft niet overtreden 

 

23. U stelt dat NCIC het bepaalde in artikel 2:80 Wft niet heeft overtreden. Dit licht u als volgt toe: 

 NCIC deed niet meer dan het enkel doorverwijzen van een consument naar [C]. NCIC heeft namelijk 

uitsluitend NAW gegevens, en dus geen andere (klantspecifieke) informatie, ingewonnen en 

doorgegeven. De NAW gegevens werden vervolgens doorgegeven aan [C], een aan NCIC gelieerde 

vennootschap. [C] verrichtte werkzaamheden gericht op het als vergunninghoudende bemiddelaar tot 

stand brengen van een overeenkomst tussen een aanbieder en een consument. De daadwerkelijke 

totstandkoming van een (eventuele) overeenkomst, en de daarmee samenhangende onderhandeling over 

de inhoud daarvan, vond plaats tussen [C] en de betrokken consument. NCIC heeft geen enkele invloed 

(gehad) op (de inhoud en kenmerken van de) overeenkomsten die uiteindelijk door de bemiddeling van 

[C] tot stand zijn gekomen.   

 Omdat NCIC uitsluitend consumenten doorverwees naar [C], vielen haar werkzaamheden niet binnen de 

reikwijdte van het bemiddelingsverbod als bedoeld in artikel 2:80 Wft. Volgens de parlementaire 

geschiedenis bij dit bemiddelingsverbod is het enkel doorverwijzen geen werkzaamheid gericht op de 

inhoudelijke betrokkenheid bij het tot stand brengen van een overeenkomst inzake een financieel 

product tussen een consument en een aanbieder. 

 Voor zover de werkzaamheden van NCIC wel kwalificeren als bemiddelen, dan geldt dat deze 

werkzaamheden werden uitgevoerd op grond van een met [C] gesloten detacheringsovereenkomst. Op 

grond van deze overeenkomst zijn de werknemers van NCIC gedetacheerd bij [C] om daar werkzaam te 

zijn als callcenter medewerkers. [C] huurde dus personeel in. Alle werkzaamheden werden bovendien 

uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van [C]. Dat deze uitvoering niet altijd vlekkeloos verlopen is, is 

geen, althans onvoldoende, reden om te concluderen dat NCIC artikel 2:80 Wft heeft overtreden. Het 

boetebesluit is zonder nadere motivering op dit punt onbegrijpelijk. 
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Reactie AFM 

 

24. Uit de definitie van „bemiddelen‟ in artikel 1:1 Wft blijkt dat de reikwijdte van dit begrip ruim is. Het gaat 

immers om ‗alle werkzaamheden in de uitoefening van beroep of bedrijf gericht op het totstandbrengen van 

een overeenkomst inzake krediet tussen een consument en een aanbieder of op het assisteren bij het beheer 

en de uitvoering van een dergelijke overeenkomst‘ (onderstreping AFM).   

 

25. Blijkens onder meer de volgende passage uit de Nota naar aanleiding van het verslag betreffende de Wet 

financiële dienstverlening (Nota Wfd) blijkt dat de wetgever het begrip „bemiddelen‟ ook ruim uitlegt: 

 

“De werkzaamheden van een bemiddelaar zijn gericht op het tot stand brengen van een overeenkomst 

tussen een aanbieder en een consument zonder dat hij zelf contractuele wederpartij wordt bij die 

overeenkomst. Zijn werkzaamheden kunnen zich uitstrekken van het verzamelen van gegevens over de 

consument ten behoeve van de te sluiten overeenkomst en het verstrekken van die gegevens aan de 

aanbieder die de overeenkomst uiteindelijk zal aangaan met de consument, tot het in concept opstellen 

van de overeenkomst tussen de consument en de aanbieder en het zorgdragen voor de ondertekening van 

de overeenkomst door deze twee partijen.‖
1
 

 

26. In de Nota Wfd wordt daarnaast aangegeven dat het enkele doorverwijzen van een consument naar een 

bepaalde aanbieder of bemiddelaar geen werkzaamheid is gericht op een inhoudelijke betrokkenheid bij het 

tot stand brengen van een overeenkomst inzake een financieel product tussen een consument en een 

aanbieder.  De enkele doorverwijzing van een consument, waarna hij vervolgens zelf contact moet leggen 

met de aanbieder of de bemiddelaar en de inhoud van de eventuele overeenkomst vervolgens uitsluitend 

wordt bepaald door de relatie aanbieder/bemiddelaar en consument, wordt door de wetgever niet 

aangemerkt als bemiddelen.
2
  

 

27. De uitleg die de Wfd wetgever heeft gegeven aan het begrip bemiddelen is onder de Wft niet gewijzigd. 

 

28. In de AFM-Nieuwsbrief van 5 september 2006 geeft de AFM aan dat doorverwijzen wel degelijk onder de 

definitie van bemiddelen kan vallen, namelijk als het gaat om ―het doorgeven van informatie van een 

consument aan een aanbieder of andere bemiddelaar die  relevant is voor het afsluiten van een financieel 

product […]‖.
3
 

 

29. In de AFM-Nieuwsbrief van 3 maart 2009 gaf de AFM een nadere interpretatie van het begrip bemiddelen:  

 

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

doorverwijzen van consumenten een financiële dienst kan zijn waarvoor een vergunning nodig is. 

                                                        
1
 Kamerstukken II 2003/04, 29 507, nr. 9, p. 32 en 33. 

2
 Kamerstukken II 2003/04, 29 507, nr. 9, p. 60. 

3
 Zie http://www.afm.nl/~/media/Files/nieuwsbrief-archief/fd/2006/nieuwsbrief-FD-Wfd-5-09-06.ashx.  

http://www.afm.nl/~/media/Files/nieuwsbrief-archief/fd/2006/nieuwsbrief-FD-Wfd-5-09-06.ashx
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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.  

[…] 

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. 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.
4
   

 

30. In jurisprudentie van de (voorzieningenrechter van de) rechtbank Rotterdam is de vraag of sprake was van 

bemiddelen ook aan de orde geweest. De volgende uitspraken zijn daarbij in ieder geval relevant. 

  

- Uitspraak rechtbank Rotterdam van 2 september 2010
5
: 

―Blijkens de stukken konden in de in geding zijnde periode consumenten via de website van [A] de 

volgende gegevens achterlaten: de NAW-gegevens, om welk product het ging (nieuwe 

hypotheek/oversluiten/tweede hypotheek), het gewenste bedrag en de executiewaarde van het onderpand, 

geslacht van de aanvrager(s),leeftijd jaarinkomen en het al dan niet hebben van een codering bij het BKR. 

[…] 

Gelet op deze te vergaren gegevens kan niet worden staande gehouden dat het hier gaat om uitsluitend 

doorverwijzen of aanbrengen. [A]  verzorgde het contact tussen consument en bemiddelaar of aanbieder 

onder het verstrekken van relevante gegevens voor het afsluiten van een product. […] Anders dan [A] is 

de rechtbank van oordeel dat haar activiteiten mitsdien gericht zijn op het tot stand brengen van een 

overeenkomst.‖ 

 

- Uitspraak voorzieningenrechter rechtbank Rotterdam van 4 november 2010
6
: 

―Het formulier dat de consumenten dienen in te vullen, is door verzoekster van tevoren opgesteld, waaruit 

blijkt dat verzoekster de expertise heeft ten aanzien van de gegevens die voor de aanbieders nodig zijn om 

tot een offerte te komen en welke gegevens uiteindelijk een essentieel onderdeel gaan uitmaken van de 

tussen consument en aanbieder tot stand te komen overeenkomst. Daarbij neemt de voorzieningenrechter 

tevens in aanmerking dat de door de consument in te vullen gegevens meer inhouden dan alleen 

                                                        
4
 Zie http://www.afm.nl/~/media/Files/nieuwsbrief-archief/fd/2009/Nieuwsbrief%20FD%20maart%202009.ashx.  

5
 Rechtbank Rotterdam, 2 september 2010, LJN BN5939.  

6
 Voorzieningenrechter rechtbank Rotterdam, 4 november 2010, LJN BO2894. 

http://www.afm.nl/~/media/Files/nieuwsbrief-archief/fd/2009/Nieuwsbrief%20FD%20maart%202009.ashx
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zogenaamde NAW-gegevens. Derhalve is er sprake van inhoudelijke betrokkenheid van verzoekster bij de 

tot stand gekomen overeenkomsten, hetgeen een criterium van bemiddelen in de zin van de Wft is.‖ 

 

 - Uitspraak rechtbank Rotterdam van 24 maart 2011
7
: 

―Anders dan eisers in dit verband hebben aangevoerd, is de rechtbank van oordeel dat het zinsgedeelte 

―gericht op het als tussenpersoon tot stand brengen van een overeenkomst‖ geobjectiveerd moet worden 

begrepen. Het gaat er - anders dan eisers menen - niet om of de bemiddelaar daadwerkelijk de intentie 

heeft dat uiteindelijk tussen derden een overeenkomst tot stand komt. Voldoende is dat de 

(voorbereidende) werkzaamheden (normaliter) als dienstig kunnen worden gekwalificeerd voor een 

mogelijk tussen consument en aanbieder of tussen cliënt en verzekeraar tot stand te brengen 

overeenkomst.  

[…] 

Op het desbetreffende aanvraagformulier werd de consument verzocht een aantal gegevens in te vullen. 

Zo diende de aanvrager voor een hypotheekofferte onder meer het dienstverband, het bruto maandsalaris, 

de partnergegevens en eventuele BKR-notering in te vullen. In het door K,vK&H gehanteerde 

―Opdrachtformulier Leads Kopen‖ was vermeld dat de aanbieder per lead een vast bedrag betaalde en 

dat de lead binnen enkele minuten per e-mail werd aangeleverd, zodat de aanbieder niet eerst hoefde in te 

loggen. Gelet op deze te vergaren gegevens kan niet worden staande gehouden dat het hier gaat om 

uitsluitend doorverwijzen of aanbrengen, zoals eisers menen. K,vK&H verzorgde het contact tussen 

consument en de door K,vK&H geselecteerde aanbieders onder het verstrekken van relevante gegevens 

voor het afsluiten van een product.‖ 

 

- Uitspraak rechtbank Rotterdam van 22 december 2011
8
: 

―Naar het oordeel van de rechtbank is niet zozeer maatgevend dat Leadprovider meer dan NAW-

gegevens verstrekte aan aanbieders, maar dat Leadprovider overeenkomsten met specifieke aanbieders 

had afgesloten met de bedoeling specifieke consumenten in contact te brengen met die aanbieders. […] 

Verder staat vast dat Leadprovider op haar websites met het oog op die gesloten overeenkomsten 

cliëntgegevens inwon. Naar het oordeel van de rechtbank is aldus sprake van bemiddelen in de zin van de 

artikelen 1:1 en 2:80, eerste lid, van de Wft. Daar komt bij dat Leadprovider inderdaad meer gegevens 

opvroeg dan NAW-gegevens, zoals AFM in haar onderhavige besluitvorming doorslaggevend heeft 

geacht.‖  
  

31. Uit de feiten als genoemd in het Boetebesluit blijkt dat de werkzaamheden van NCIC meer inhielden dan 

het enkel doorverwijzen van consumenten naar [C]. Deze werkzaamheden waren gericht op de inhoudelijke 

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

consumenten en [C]. Dit wordt als volgt onderbouwd. 

 

32. Anders dan u stelt, won NCIC meer dan alleen NAW gegevens in. Uit achttien van de twintig door de AFM 

beluisterde telefoongesprekken
9
 is namelijk gebleken dat NCIC telefonisch gegevens inventariseerde over 

                                                        
7
 Rechtbank Rotterdam, 24 maart 2011, LJN BP9378 (Verzekeringen Online).  

8
 Rechtbank Rotterdam, 22 december 2011, LJN BV1290 (Leadprovider).  
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inkomen, woonsituatie (koop of huurwoning), werk, burgerlijke staat, leeftijd, (hoogte van) bestaande 

leningen, BKR notering en de wensen ten aanzien van een mogelijk nieuw krediet. Deze informatie werd 

vervolgens vastgelegd in een digitaal systeem, dat door de AFM is ingezien tijdens het onderzoek op 12 juli 

2011 op het kantoor van NCIC.   

 

33. Dat de medewerkers van NCIC meer dan alleen NAW gegevens inwonnen en vastlegden, was ook de 

uitdrukkelijke opdracht van NCIC. Dit blijkt uit de medewerkersmap „Calls 4 business‟, waarin 

medewerkers van NCIC geïnstrueerd werden om alle nodige informatie in te winnen en vast te leggen, 

zodat zo compleet mogelijke „leads‟ konden worden doorgegeven aan de (hoofd)klanten van NCIC; [C] en 

[E]: 

 

“[E] & [C]  

[E] (voormalig [F]) en [C] (voormalig [G]) zijn onze hoofdklant en verstrekken zowel leningen als 

hypotheken. De adviseur bespreekt allereerst de mogelijkheden en daarna wordt er een buitendienst 

adviseur gestuurd voor de afhandeling. Onze taak is om aan deze klant leads te leveren van kwaliteit. Het is 

daarom van belang dat alle informatie gevraagd en genoteerd wordt. Heb je een lead die aan de volgend 

eisen voldoet, dan kan deze hier naar toe worden doorverbonden:  

 

Leeftijd  

Klanten die voor 1946 geboren zijn, mag je niet als lead doorzetten.  

 

Inkomen  

- Het inkomen moet bestaan uit: WAO (WIA), AOW/Pensioen of gewoon Salaris.  

- Het inkomen moet minimaal € 1.400,- netto per maand zijn voor alleenstaanden.  

- Het inkomen moet minimaal € 1.750,- netto per maand zijn voor samenwonend of getrouwden.  

- Zit iemand in de Ziektewet (ZW) dan hebben wij alleen mogelijkheden wanneer dit niet langer is dan 3 

maanden of wanneer men aangeeft spoedig weer aan het werk gaat. Men moet bij de werkgever in de ZW 

zitten. Zit men via de UWV in de ZW hebben wij überhaupt geen mogelijkheden.  

- Heeft iemand inkomen uit Bijstand of WW hebben wij geen mogelijkheden.  

 

Overig  

- Kredieten of geldwens moeten boven de € 10.000,- liggen en er moet een doel voor dit bedrag zijn!  

- Bij een BKR-codering kan er alleen worden doorverbonden aan [E]. Deze moet apart worden afgeboekt 

onder "Lead [E] met 1 BKR". Is de codering op de hypotheek of roodstand of zijn het er meer dan 1, dan 

zijn er geen mogelijkheden.  

 

Het is van belang dat alle informatie gevraagd en controleert wordt! We moeten de leads zo compleet 

mogelijk leveren aan deze klant. Dus vraag alles en noteer alle nodige informatie zoals tweede 

telefoonnummer, e-mail adres etc.” 

[…]  

                                                                                                                                                                                         
9
 Zie Boetebesluit, p. 7 en 8. 
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34. De AFM is bovendien van oordeel dat voldoende aannemelijk is geworden dat de ingewonnen gegevens – 

overeenkomstig de instructie in de medewerkersmap – ook daadwerkelijk door NCIC werden doorgegeven 

aan [C]. Dit blijkt uit het volgende. 

 Uit zeven
10

 van de tien beluisterde gesprekken uit de periode 20 juni 2011 tot en met 24 juni 2011 blijkt 

telkens dat als de lead voldoet aan de vereiste voorwaarden, dat de medewerker van NCIC op enig 

moment in het telefoongesprek aangeeft dat de cliënt – overeenkomstig de instructie in de 

medewerkersmap – wordt doorverbonden. In vier
11

 van deze zeven gesprekken wordt hierbij expliciet 

aangegeven dat de persoon wordt doorverbonden met een „adviseur‟.  

 De AFM beschikt over zogenoemde „logs‟, aanwezig in de door de AFM op 12 juli 2011 verkregen 

klantdossiers van [C].
12

 In de logs wordt onder meer het klantcontact bijgehouden. Uit de logs blijkt 

onder meer welke informatie door NCIC aan [C] werd verstrekt. De log begint bij het eerste contact met 

de klant. In een drietal dossiers behelzen de logs naast NAW gegevens nog andere specifieke 

klantgegevens. In één dossier behelst de log de volgende tekstpassage (dossier [H] en [I]): “callcenter 

had het over 18000 250. bkr 30000 staan. O ok. dhr. weet er weinig van.” In twee dossiers (dossier [J]; 

dossier [K]) behelst de log een zogenoemde „import‟, waarbij de term „agent‟ met een naam vermeld 

staat: 

 

Log dossier [J] van 3 mei 2011, 10.31 uur: 

―Geimporteerd:  

*** Import*** 

Agent: [L] 

 

Gesproken met?: De heer 

 

Eerste aanvrager; Soort: Hoofdcontractant 

Eerste aanvrager; Naam: [………….] 

Eerste aanvrager; Geslacht: [.] 

Eerste aanvrager; Geboortedatum: [……..] 

Eerste aanvrager; Nationaliteit: […] 

Eerste aanvrager; Adres: […………..] 

Eerste aanvrager; Postcode: [………………….]. 

Eerste aanvrager; Telefoon nr: […………] 

Eerste aanvrager; Mobiel nr: 

Eerste aanvrager; Burgelijke staat: [……] 

Tweede aanvrager; Soort: Hoofdcontractant 

Tweede aanvrager; Naam: [………………..] 

Tweede aanvrager; Geslacht: [.] 

Tweede aanvrager; Geboortedatum: [………] 

Tweede aanvrager; Nationaliteit: […] 

                                                        
10

 Gesprekken 1 t/m 6 en 10, als genoemd in het Boetebesluit, p. 7. 
11

 Gesprekken 1, 3, 6 en 10, als genoemd in het Boetebesluit, p. 7. 
12

 Zie Boetebesluit, p. 3. 
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Eerste aanvrager; E-mail adres: […………….] 

In loondienst: […………] 

Zelfstandig: […] 

Contract onbepaalde tijd: [..] 

Inkomen: […….] 

Inkomen partner: […..] 

Koopwoning of huurwoning: [……..] 

Kale huur: [….] 

Vaste rente (jaar): Jaar 

Bedrag aan rente p/maand: [……..] 

Hoogte product -> DEEL 1: [..] 

Hoogte lening -> DEEL 1:[……] 

Hoogte percentage -> DEEL 1: % — 

Hoogte maand bedrag -> DEEL 1: […….] 

Hoogte product -> DEEL 2: […………..] 

Hoogte lening -> DEEL 2:[……] 

Hoogte percentage -> DEEL 2: % - 

Hoogte maand bedrag -> DEEL 2: 0 p/maand 1 

Geldwens: [….] 

BKR negatief? […………] 

Reden BRK-Negatief: 

De Wens: keuken verbouwen + auto  

 Opmerking:                         ” 

 

Log dossier [K], 13 mei 2011, 11.07 uur:  

―Geïmporteerd: 

*** Import ***  

Agent: [N] 

 

Gesproken met?: [……..] 

 

Eerste aanvrager; Soort: Hoofdcontractant  

Eerste aanvrager; Naam: [……….]  

Eerste aanvrager; Geslacht: [.] 

Eerste aanvrager; Geboortedatum: [……..] 

Eerste aanvrager; Nationaliteit: […] 

Eerste aanvrager; Adres: [……………….]  

Eerste aanvrager; Postcode: [……………………….]  

Eerste aanvrager; Telefoon nr: […………..] 

Eerste aanvrager; Mobiel nr: - 

Eerste aanvrager; Burgelijke staat: [……]  

Tweede aanvrager; Soort: Hoofdcontractant  

Tweede aanvrager; Naam: [………………..]  

Tweede aanvrager; Geslacht: [.]  

Tweede aanvrager; Geboortedatum: […..]  

Tweede aanvrager; Nationaliteit: […] 
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Eerste aanvrager; E-mail adres: [……………..]  

In loondienst: [……] 

Zelfstandig: […] 

Contract onbepaalde tijd: [..] 

Inkomen: […….]  

Inkomen partner: [……..]  

Inkomen opmerking: […….]  

Koopwoning of huurwoning: [……….] 

Kale huur: […..]  

Vaste rente (jaar): [….] 

Bedrag aan rente p/maand: 0 p/maand  

Hoogte product -> DEEL 1: [………………………….]  

Hoogte lening -> DEEL 1: [……….]  

Hoogte percentage -> DEEL 1:[…..]  

Hoogte maand bedrag -> DEEL 1: [……………]  

Geldwens: [.] 

BKR negatief? [……..]  

De Wens: [……..] 

Opmerking:                 ‖ 

 

De namen van deze „agents‟ bij bovenstaande „imports‟ ([L] en [N]) in de logs van dossiers van 

[C]komen overeen met de namen van twee medewerkers van NCIC ([L] en [N]), zoals blijkt uit het 

personeelsoverzicht van NCIC dat de AFM heeft ontvangen op 12 augustus 2011.  

 Tijdens het managementgesprek op het kantoor van NCIC op 12 juli 2012 heeft de heer Krommenhoek 

verklaard dat NCIC leads aanbracht bij [C]. De consument werd volgens de heer Krommenhoek door 

NCIC direct telefonisch worden doorverbonden met een binnendienstmedewerker van [C], wanneer de 

persoon aan bepaalde criteria voldeed. Volgens de heer Krommenhoek gaf [C] vervolgens financieel 

advies aan de consument. 

 

35. Gelet op het bovenstaande heeft NCIC meer dan NAW gegevens ingewonnen, vastgelegd en doorgegeven 

aan [C]. Daarmee zijn – mede gelet op de uitspraken van de (voorzieningenrechter van de) rechtbank 

Rotterdam als genoemd onder randnummer 30 van dit besluit en de terzake uitgebrachte nieuwsbrieven van 

de AFM als genoemd onder randnummer 28 en 29 van dit besluit – de werkzaamheden van NCIC gericht 

geweest op een inhoudelijke betrokkenheid bij de totstandkoming van een overeenkomst inzake een krediet 

tussen consumenten en [C]. NCIC gaf aan haar medewerkers uitdrukkelijk de opdracht om zoveel mogelijk 

relevante informatie over een consument in te winnen om zodoende ‗leads van kwaliteit‘ te leveren aan [C]. 

De eisen die aan een dergelijke lead werden gesteld werden ook uitdrukkelijk genoemd in de 

medewerkersinstructie van NCIC. Daaruit blijkt dat NCIC bepaalde welke gegevens er werden ingewonnen 

en of een lead kwalitatief voldoende was om door te geven aan [C]. NCIC bezat dus ook de expertise om de 

benodigde gegevens in te winnen die voor aanbieders/bemiddelaars nodig zijn om tot een offerte te komen 

en die uiteindelijk een essentieel onderdeel kunnen uitmaken van de tussen consument en aanbieder tot 

stand te komen overeenkomst.
13

 

                                                        
13

 Zie ook Voorzieningenrechter rechtbank Rotterdam, 4 november 2010, LJN BO2894. 
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36. Gelet op het voorgaande hielden de werkzaamheden van NCIC meer in dan het enkel doorverwijzen van 

consumenten naar aanbieders/bemiddelaars. De werkzaamheden waren gericht op een inhoudelijke 

betrokkenheid bij de totstandkoming van een overeenkomst inzake krediet tussen consumenten en 

aanbieders. Deze werkzaamheden heeft NCIC in beroep of bedrijf verricht, waardoor sprake is geweest van 

bemiddelen als bedoeld in artikel 2:80, eerste lid, Wft jo. artikel 1:1 Wft.  

 

37. U stelt dat NCIC geen enkele invloed heeft gehad op (de inhoud en kenmerken van de) overeenkomsten die 

uiteindelijk door de bemiddeling van [C] tot stand zijn gekomen. Voor zover u met deze stelling bedoelt dat 

NCIC geen enkele inhoudelijke betrokkenheid heeft gehad bij de totstandkoming van de uiteindelijke 

overeenkomst tussen consument en aanbieder, is deze stelling – gelet op het voorgaande – onjuist. Voor de 

vraag of sprake is van bemiddelen is bovendien niet maatgevend of NCIC daadwerkelijk invloed heeft 

gehad op (de inhoud of kenmerken van de) overeenkomst. Het gaat erom dat de (voorbereidende) 

werkzaamheden van NCIC (normaliter) als dienstig kunnen worden gekwalificeerd voor een mogelijk 

tussen consument en aanbieder of tussen cliënt en verzekeraar tot stand te brengen overeenkomst.
14

   

 

38. Uw stelling dat [C] degene was die werkzaamheden uitvoerde die gericht waren op het als 

vergunninghoudende bemiddelaar tot stand brengen van een overeenkomst tussen aanbieder en consument, 

maakt niet dat NCIC niet eveneens bemiddeld heeft. NCIC fungeerde als onderbemiddelaar als bedoeld in 

artikel 1:1 Wft. De stelling kan daarmee niet leiden tot een andere conclusie. 

 

39. Uw stelling dat de bemiddelingswerkzaamheden zouden zijn uitgevoerd op grond van een met [C] gesloten 

detacheringsovereenkomst en onder verantwoordelijkheid van [C], kan niet slagen. Dit wordt als volgt 

toegelicht. 

 

40. Op geen enkele manier blijkt uit het dossier dat de bemiddelingswerkzaamheden zijn uitgevoerd op grond 

van een detacheringsovereenkomst. Alle door de AFM beluisterde telefoongesprekken werden gevoerd uit 

naam van NCIC. Tijdens het managementgesprek op 12 juli 2011 heeft de heer Krommenhoek zelf 

aangegeven dat NCIC de leads doorgaf aan [C]. Over detachering van personeel aan [C] is niet gesproken. 

Ook de instructies uit de medewerkersmap van NCIC geven aan dat [C] de klant is aan wie de leads moeten 

worden geleverd. Uit de instructies blijkt niet dat (desondanks) de werkzaamheden onder de 

verantwoordelijkheid van [C] werden uitgevoerd. Ten slotte geeft u zelf – in navolging van de schriftelijke 

zienswijze op het voornemen tot boeteoplegging – in het Bezwaarschrift aan dat NCIC leads heeft 

doorgegeven aan [C]. Dit valt niet te rijmen met de stelling dat deze werkzaamheden (eigenlijk) onder 

verantwoordelijkheid van [C] werden verricht. 

 

41. Dat de bemiddelingswerkzaamheden namens NCIC zijn verricht is dus geen kwestie van een niet 

vlekkeloze uitvoering van de detacheringsovereenkomst, zoals u stelt. Het blijkt simpelweg op geen enkele 

manier uit het dossier dat het niet NCIC is geweest die de vergunningplichtige activiteiten heeft verricht. 

Gelet daarop kan ook deze stelling niet tot een andere conclusie leiden dan dat NCIC 

                                                        
14

 Zie uitspraak rechtbank Rotterdam, 2 september 2010, LJN BN5939. 
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bemiddelingswerkzaamheden verricht heeft en daarmee het bepaalde in artikel 2:80, eerste lid, Wft heeft 

overtreden. Het Boetebesluit is op dit punt niet onbegrijpelijk.  

 

42. Voor zover u met voornoemde stelling bedoelt dat de bemiddelingswerkzaamheden door [C] zouden zijn 

uitbesteed aan NCIC, dan blijkt dit evenmin op enigerlei wijze uit het dossier. Geen 

uitbestedingsovereenkomst of andere documenten zijn overgelegd waaruit blijkt dat NCIC onder de 

verantwoordelijkheid van [C] bemiddelingswerkzaamheden zou verrichten. Gelet daarop kan de stelling bij 

gebrek aan gedocumenteerde onderbouwing niet slagen. De AFM verwijst in dit verband ook naar de 

overwegingen uit het Boetebesluit, waarin uiteengezet is dat werkzaamheden die kwalificeren als een 

zelfstandige financiële dienst niet kunnen worden uitbesteed in de zin van artikel 4:16 jo. artikel 1:1 Wft.
15

  

 

Conclusie:  

43. Ten aanzien van bezwaargrond A van de heer Krommenhoek, concludeert de AFM derhalve dat 

heroverweging van het bestreden besluit niet leidt tot een ander oordeel. 

 

B.  De heer Krommenhoek heeft niet feitelijk leiding gegeven aan de overtreding van NCIC  

 

44. Voor het geval dat vast komt te staan dat NCIC artikel 2:80 Wft heeft overtreden, stelt u dat de heer 

Krommenhoek niet kwalificeert als feitelijk leidinggever. Deze stelling licht u als volgt toe: 

 De heer Krommenhoek verkeerde in de veronderstelling dat de door NCIC verrichte werkzaamheden 

niet in strijd waren met artikel 2:80 Wft en was daarmee dus niet op de hoogte van illegaal 

(onder)bemiddelen door NCIC. Dat de heer Krommenhoek op de hoogte was van dit illegale handelen 

wordt in het Boetebesluit uitsluitend gebaseerd op het intrekken van de vergunningaanvraag van NCIC 

in mei 2011. Deze conclusie is onjuist en, zonder nadere motivering, onbegrijpelijk. 

 De reden van intrekking van de vergunningaanvraag in mei 2011 was bovendien uitsluitend het 

verslechterde klimaat op de financiële markten. De aangevraagde bemiddelingsvergunning was namelijk 

bedoeld voor het (kunnen) uitbreiden van de activiteiten van NCIC door tevens met andere partijen, 

waarmee geen detacheringsovereenkomst was gesloten en waarvoor dus mogelijk een 

bemiddelingsvergunning was vereist, een zakelijke overeenkomst aan te gaan voor het genereren van 

leads. Snel werd echter duidelijk dat vanwege de malaise op de financiële markten de voorgenomen 

vergunningaanvraag niet opportuun en financieel niet haalbaar was. 

 De heer Krommenhoek was evenmin op de hoogte van feiten of omstandigheden die de aanmerkelijke 

kans openden dat daaruit de gestelde overtreding zich zou voordoen. Volgens de heer Krommenhoek 

verzamelde NCIC uitsluitend NAW gegevens en verrichtte [C] bemiddelingsactiviteiten. Vanaf het 

moment dat de heer Krommenhoek ervan op de hoogte was dat de activiteiten van NCIC onder de 

reikwijdte van artikel 2:80 Wft zouden kunnen vallen, heeft de heer Krommenhoek zeer adequaat 

gehandeld door de gewraakte activiteiten per direct te beëindigen. 
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 Zie Boetebesluit, p. 14. 
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Reactie AFM 

 

45. Zoals ook in het Boetebesluit is toegelicht, geldt het volgende wettelijke kader voor het beboeten van 

feitelijk leidinggevenden. 

 

46. In artikel 5:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) wordt het volgende bepaald: 

1. In deze wet wordt verstaan onder overtreding: een gedraging die in strijd is met het bepaalde bij of 

krachtens enig wettelijk voorschrift. 

2. Onder overtreder wordt verstaan: degene die de overtreding pleegt of medepleegt. 

3. Overtredingen kunnen worden begaan door natuurlijke personen en rechtspersonen. Artikel 51, tweede 

en derde lid, van het Wetboek van Strafrecht is van overeenkomstige toepassing.  

 

47. In artikel 51, tweede lid, Wetboek van Strafrecht (WvSr) is het volgende bepaald:  

“Indien een strafbaar feit wordt begaan door een rechtspersoon, kan de strafvervolging worden ingesteld en 

kunnen de in de wet voorziene straffen en maatregelen, indien zij daarvoor in aanmerking komen, worden 

uitgesproken: 

1°. tegen die rechtspersoon, dan wel 

2°. tegen hen die tot het feit opdracht hebben gegeven, alsmede tegen hen die feitelijke leiding hebben 

gegeven aan de verboden gedraging, dan wel 

3°. tegen de onder 1° en 2° genoemden te zamen.‖ 

 

48. In jurisprudentie van de Hoge Raad
16

 zijn drie criteria opgenomen, die nadien regelmatig zijn herhaald en 

als geldend recht zijn te beschouwen, ter bepaling van de vraag wanneer sprake is (van de ondergrens) van 

feitelijk leidinggeven. Het betreft de volgende drie criteria: 

(i) de functionaris heeft bewust de aanmerkelijke kans aanvaard dat de verboden gedraging zich zou 

voordoen; 

(ii) de functionaris was bevoegd en redelijkerwijs gehouden om de verboden gedraging te beëindigen; en 

(iii) de functionaris heeft maatregelen ter voorkoming van die gedraging achterwege gelaten. 

 

49. De AFM is van oordeel dat de heer Krommenhoek voldoet aan deze criteria voor feitelijk leidinggeven. Dit 

wordt als volgt toegelicht. 

 

Ad (i) De heer Krommenhoek heeft bewust de aanmerkelijke kans aanvaard dat NCIC illegaal zou 

(onder)bemiddelen 

 

50. Dat de heer Krommenhoek (goed) op de hoogte was van de geldende financiële toezichtswetgeving, en 

meer specifiek van het verbod om zonder vergunning te bemiddelen, blijkt uit het volgende. 

 

                                                        
16

 Zie bijvoorbeeld HR 16 december 1986, NJ, 1987, 321/322 (Slavenburg II) , HR 21 januari 1992, NJ 1992, 414 en 

HR 18 januari 1994, DD 94, 206. 
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51. Naast beleidsbepaler bij NCIC was de heer Krommenhoek ook enig beleidsbepaler van [C]. Bovendien is 

de heer Krommenhoek beleidsbepaler geweest bij [G] en [O]. Alle drie genoemde ondernemingen 

beschikten over een vergunning om te mogen bemiddelen.   

 

52. Voorts is gebleken dat de heer Krommenhoek namens NCIC in april 2011 een vergunningaanvraag heeft 

ingediend voor onder andere het bemiddelen in consumptief krediet. Ten aanzien van deze 

vergunningaanvraag heeft de AFM een aantal vragen gesteld over de bedrijfsvoering van NCIC en de 

verhouding met [C]. De heer Krommenhoek heeft deze vergunningaanvraag vervolgens bij brief van 9 mei 

2011 – zonder opgave van redenen – ingetrokken.  

 

53. In het formulier „Toelichting op activiteiten‟ (ondertekend door de heer Krommenhoek op 5 april 2011), 

behorende bij de vergunningaanvraag, heeft de heer Krommenhoek als omschrijving van de 

werkzaamheden van NCIC aangegeven:  

 

 ‗Call center. Het genereren van leads voor externe en interne klanten. Outbound.‘ 

 

Deze omschrijving sluit precies aan bij de werkzaamheden die NCIC ook daadwerkelijk in strijd met artikel 

2:80, eerste lid, Wft verricht heeft (zie het voorgaande). Juist voor deze activiteiten heeft de heer 

Krommenhoek een vergunning aangevraagd. Daaruit blijkt dat de heer Krommenhoek ervan op de hoogte 

was dat NCIC voor het verrichten van deze activiteiten over een vergunning diende te beschikken.  

 

54. Door de vergunningaanvraag van NCIC in te trekken, maar de bemiddelingswerkzaamheden van NCIC 

niettemin voort te zetten, heeft de heer Krommenhoek bewust de aanmerkelijke kans aanvaard dat NCIC 

illegaal zou (onder)bemiddelen. Het Boetebesluit is op dit punt voldoende gemotiveerd en geenszins 

onbegrijpelijk.  

 

55. Daar komt bij dat het register van de Kamer van Koophandel destijds de volgende bedrijfsomschrijving van 

NCIC aangaf:  

 

―Het verlenen van diensten op financieel gebied in het algemeen en in het bijzonder het bemiddelen in 

(hypothecaire) kredieten, zowel op commercieel als industrieel gebied.‖  

 

Deze bedrijfsomschrijving wordt eveneens gehanteerd in de gepubliceerde jaarverslagen van NCIC.  

 

56. Gelet op het voorgaande is uw stelling dat de heer Krommenhoek in de veronderstelling verkeerde dat de 

door NCIC verrichte werkzaamheden niet in strijd waren met artikel 2:80 Wft, zonder nadere 

onderbouwing, ongeloofwaardig en kan deze om die reden niet slagen.  

 

57. Uw stelling dat de reden van intrekking van de vergunningaanvraag in mei 2011 uitsluitend gelegen was in 

het verslechterde klimaat op de financiële markten kan evenmin slagen. Uit de brief van NCIC van 23 

augustus 2011, waarin zij aangeeft de bemiddelingswerkzaamheden per 23 augustus 2011 gestaakt te 

hebben, blijkt immers dat NCIC haar werkzaamheden tenminste heeft voortgezet tot die datum. Dat deze 
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werkzaamheden zijn voortgezet na intrekking van de vergunningaanvraag blijkt overigens ook uit tapes van 

telefoongesprekken die NCIC aan de AFM heeft overgelegd. Gelet daarop heeft het door u genoemde 

„verslechterde financiële klimaat‟ NCIC er kennelijk niet van weerhouden om door te gaan met haar 

(vergunningplichtige) werkzaamheden.  

 

58. Uw argument dat NCIC met de vergunningaanvraag de bedoeling zou hebben gehad om de activiteiten van 

NCIC uit te breiden, doet aan het voorgaande niet af. De werkzaamheden waarvoor NCIC een vergunning 

aanvroeg waren immers al vergunningplichtig. Bovendien is de stelling niet met stukken onderbouwd.  

 

Ad (ii) De heer Krommenhoek was bevoegd en redelijkerwijs gehouden om het illegale 

(onder)bemiddelen te beëindigen  

 

59. Vooropgesteld zij dat in het Bezwaarschrift niet ontkend wordt dat de heer Krommenhoek bevoegd was om 

de bemiddelingswerkzaamheden van NCIC te beëindigen. 

 

60. Dat de heer Krommenhoek bevoegd en gehouden was om het illegale (onder)bemiddelen van NCIC te 

beëindigen blijkt daarnaast uit het volgende, in onderlinge samenhang beschouwd. 

 

61. Ten tijde van de overtreding was de heer Krommenhoek enig aandeelhouder en bestuurder van [B]. [B] was 

destijds enig aandeelhouder en bestuurder van NCIC B.V.  

 

62. In het managementgesprek van 12 juli 2011 met de AFM heeft de heer Krommenhoek verklaard dat hij de 

enige directeur is van NCIC en [C]. Daarbij nam de heer Krommenhoek (alleen) alle beleidsbeslissingen 

voor NCIC en [C]. 

 

63. […………..], destijds manager bij NCIC, heeft in het gesprek van 12 juli 2012 tegenover de AFM verklaard 

dat hij voor zijn werkzaamheden geregeld overleg heeft met de heer Krommenhoek en aan de heer 

Krommenhoek verantwoording aflegt.  

 

64. Dat de heer Krommenhoek ook gehouden was om de illegale werkzaamheden van NCIC te beëindigen, is 

evident. Als feitelijk leider van NCIC was de heer Krommenhoek immers gehouden om ervoor te zorgen 

dat de wet niet zou worden overtreden.  

 

Ad (iii) De heer Krommenhoek heeft maatregelen ter voorkoming van het illegale (onder)bemiddelen 

achterwege gelaten 

 

65. In het Bezwaarschrift wordt gesteld dat de heer Krommenhoek, vanaf het moment dat hij op de hoogte was 

van het feit dat de activiteiten van NCIC onder de reikwijdte van artikel 2:80 Wft zouden kunnen vallen, 

zeer adequaat heeft gehandeld door de gewraakte activiteiten per direct te staken. 

 

66. Met betrekking tot deze stelling wijst de AFM erop dat NCIC eerst bij brief van 23 augustus 2011 heeft 

aangegeven te zullen stoppen met de illegale werkzaamheden. Dit was nadat de AFM (bij brief van 19 
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augustus 2011) haar voornemen had geuit om een last onder dwangsom op te leggen aan NCIC vanwege 

het overtreden van artikel 2:80 Wft. Met het doorgaan met de bemiddelingsactiviteiten nadat NCIC haar 

vergunningaanvraag op 9 mei 2011 had ingetrokken, wist de heer Krommenhoek, althans heeft hij bewust 

de aanmerkelijke kans aanvaard dat NCIC de wet overtrad. Dat de heer Krommenhoek eerst in actie is 

gekomen nadat de AFM een voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom heeft geuit, kan niet 

worden gezien als (zeer) adequaat. De stelling slaagt derhalve niet. 

 

67. Voorts blijkt evenmin uit het dossier dat de heer Krommenhoek anderszins maatregelen (of pogingen 

daartoe) heeft genomen om het illegale bemiddelen vóór 23 augustus 2011 te stoppen.  

 

68. Gelet op het voorgaande is gebleken dat de heer Krommenhoek maatregelen achterwege heeft gelaten om 

de overtreding van NCIC van artikel 2:80 Wft, vóór 23 augustus 2011, te beëindigen.  

 

Conclusie: 

69. Ten aanzien van bezwaargrond B van de heer Krommenhoek, concludeert de AFM derhalve dat 

heroverweging van het bestreden besluit niet leidt tot een ander oordeel. 

 

C. Het boetebedrag dient gematigd te worden 

 

70. Voor zover de AFM terecht heeft kunnen concluderen dat sprake is van een overtreding door NCIC en het 

opleggen van een boete gerechtvaardigd is, dan dient de AFM naar uw mening het boetebedrag (verder) te 

matigen tot nihil. Deze stelling licht u als volgt toe: 

 Uit jurisprudentie vloeit voort dat met de matigingsbevoegdheid niet terughoudend mag worden 

omgegaan. De hoogte van de boete dient in redelijke verhouding te staan tot de ernst en de 

verwijtbaarheid van de overtreding. De AFM is steeds gehouden om de boete te matigen, zodra sprake is 

van onevenredigheid tussen de hoogte van de boete enerzijds en de ernst en verwijtbaarheid van de 

overtreding en de (financiële) draagkracht anderzijds.  

 Volgens de heer Krommenhoek is sprake van de hiervoor bedoelde onevenredigheid. Het basisbedrag 

van de boete dient gelet op de ernst, duur en de verwijtbaarheid van de overtreding naar beneden te 

worden bijgesteld. Dit wordt door u als volgt onderbouwd: 

- De heer Krommenhoek was pas circa één maand bij NCIC betrokken als middellijk aandeelhouder 

en bestuurder. Bij de koop van de aandelen van NCIC verkeerde de heer Krommenhoek in de 

veronderstelling dat, vanwege de bestaande detacheringsovereenkomst, geen separate 

bemiddelingsvergunning was vereist voor de door NCIC ontplooide activiteiten. 

- De door de Wft beschermde belangen waren nooit in het geding. Het was namelijk [C] die 

bemiddelingsactiviteiten verrichtte, niet NCIC. [C] beschikte over een bemiddelingsvergunning en 

stond dus onder toezicht. 

- De AFM heeft nooit aandacht besteed aan de wijze waarop het detacheren van personeel zich 

verhoudt tot het bemiddelingsverbod van artikel 2:80 Wft. Het was de heer Krommenhoek daardoor 

niet op voorhand bekend dat de werkzaamheden van NCIC als bemiddelen kwalificeerden. Er is dus 

geen sprake van een evidente en bewuste overtreding. 
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- De heer Krommenhoek heeft volledig meegewerkt aan het onderzoek van de AFM. NCIC heeft de 

gewraakte activiteiten direct beëindigd na in kennis stelling van het voornemen van de AFM tot het 

geven van een aanwijzing. De volledige medewerking aan het onderzoek is onvoldoende 

meegenomen bij het bepalen van de hoogte van de boete. Dit dient alsnog te gebeuren. 

 Ook de financiële draagkracht van de heer Krommenhoek dient tot verdere matiging van de boete te 

leiden. Dit wordt als volgt onderbouwd: 

[……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….] 

 

Reactie AFM 

 

Ernst (en duur) van de overtreding 

 

71. De AFM heeft in het Boetebesluit gemeend dat ernst noch duur van de overtreding rechtvaardigden dat 

de boete verlaagd of verhoogd diende te worden. Daartoe was het volgende – volledigheidshalve 

geciteerd weergegeven – redengevend: 

 

‗De AFM ziet geen aanleiding om op basis van de ernst en duur van de overtreding het basisbedrag 

naar beneden of naar boven bij te stellen. Hierbij acht de AFM het van belang dat u feitelijk leiding 

heeft gegeven aan een ernstige overtreding begaan door NCIC, namelijk het overtreden van een 

centrale verbodsbepaling van de Wft. Hierbij heeft u zich geruime tijd onttrokken aan het toezicht van 

de AFM. Daarmee heeft er geen voorafgaande markttoetredingstoets plaatsgevonden. Een consument 

wordt beschermd door regels die zien op onder meer de integriteit en betrouwbaarheid van de 

(beleidsbepalers van de ) bemiddelaar en op transparantie van de bemiddelaar over zijn eventuele 

positie ten opzichte van of verhouding tot andere bemiddelaars dan wel aanbieders. Door illegaal te 
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(onder)bemiddelen zijn deze regels niet van toepassing op NCIC dan wel haar beleidsbepaler. De AFM 

acht een overtreding van een verbodsbepaling van de Wft ernstig en kwalijk. 

 

De AFM heeft geconstateerd dat u feitelijk leiding heeft gegeven aan de betreffende overtreding in ieder 

geval in de periode van 18 maart 2011 tot 23 augustus 2011. Gelet op het gegeven dat NCIC al geruime 

tijd actief was - in de hoedanigheid van callcenter die leads doorgeeft – namelijk in ieder geval vanaf de 

vergunningaanvraag in februari 2011 is er een aannemelijke kans dat u gedurende langere tijd feitelijk 

leiding heeft gegeven aan de gewraakte activiteiten.  

 

De AFM heeft hiervoor reeds opgemerkt dat een periode van vijf maanden in onderhavige casus niet 

gekwalificeerd kan worden als beperkt, gelet op de omvang en aard van de activiteiten van NCIC.  

 

Het basisbedrag van de boete wordt derhalve niet aangepast op grond van ernst en duur van de 

overtreding. Daarmee blijft de hoogte van de boete op € 2.000.000,-.‘
17

 

 

72. In het Bezwaarschrift stelt u dat de door de Wft beschermde belangen nooit in het geding zijn geweest, 

omdat [C] wel over een bemiddelingsvergunning beschikte. Deze stelling is onjuist. De wetgever heeft 

eenieder die financiële diensten verricht onder de vergunningplicht gebracht (behoudens 

uitzonderingen). Daarmee is gegeven dat de wetgever het van groot belang vindt dat degenen die 

financiële diensten verrichten onder toezicht staan en dienen te voldoen aan eisen op het vlak van onder 

meer de bedrijfsvoering, betrouwbaarheid en deskundigheid van de beleidsbepalers, en de 

vakbekwaamheid van het personeel. Door zonder vergunning financiële diensten te verrichten heeft 

NCIC zich onttrokken aan dit toezicht en hebben consumenten er niet op kunnen vertrouwen dat zij te 

maken hadden met een partij die voldeed aan door de wet gestelde eisen. De door de Wft beschermde 

belangen zijn dus wel degelijk in het geding geweest. Met het overtreden van artikel 2:80 Wft heeft 

NCIC bovendien een centrale verbodsbepaling overtreden, hetgeen de wetgever beboetbaar heeft gesteld 

in de hoogste boetecategorie. 

 

73. Daarnaast stelt u dat er geen sprake is geweest van een evidente en bewuste overtreding, omdat de AFM 

nooit aandacht heeft besteed aan de wijze waarop het detacheren van personeel zich verhoudt tot het 

bemiddelingsverbod van artikel 2:80 Wft. Daardoor zou de heer Krommenhoek er niet op voorhand mee 

bekend zijn geweest dat de werkzaamheden van NCIC als bemiddelen kwalificeerden. Op deze stelling 

reageert de AFM als volgt. 

 

74. Zoals de AFM hiervoor heeft overwogen, is uit het dossier op geen enkele manier gebleken dat NCIC 

(daadwerkelijk) personeel heeft gedetacheerd bij [C]. Uit de beluisterde telefoongesprekken bleek 

telkens dat deze op naam van NCIC werden gevoerd. Uit het dossier blijkt bovendien dat de leads 

vervolgens werden doorgegeven aan [C]. Het enkele detacheren van personeel bij een (andere) 

bemiddelaar heeft bovendien op zichzelf geen enkel gevolg voor het wel of niet vergunningplichtig 

handelen van degene die het personeel detacheert. Het gaat immers niet om de vraag of en waar het 
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personeel gedetacheerd is, maar om de vraag namens wie de activiteiten worden verricht, en dat was – 

zo blijkt uit de feiten – NCIC.  

 

75. Niet valt in te zien waarom de AFM hierover meer duidelijkheid had moeten verschaffen, zodat de heer 

Krommenhoek hiermee rekening had kunnen houden. De wet is en was duidelijk. Degene die financiële 

diensten verricht dient daarvoor een vergunning te hebben. De heer Krommenhoek behoorde van deze 

essentiële Wft systematiek op de hoogte te zijn. 

 

76. Dat de heer Krommenhoek van de hierboven genoemde Wft systematiek op de hoogte was blijkt ook het 

feit dat NCIC voor haar activiteiten een vergunning heeft aangevraagd bij de AFM. Daarnaast merkt de 

AFM op dat de heer Krommenhoek vanwege zijn verleden als beleidsbepaler bij [O] en [G] en, meer 

recent, bij [C], goed op de hoogte was of had moeten zijn van het verbod om te bemiddelen zonder 

vergunning.  

 

77. Voor zover u met uw stelling (tevens) bedoelt dat de reikwijdte van het begrip bemiddelen niet duidelijk 

was, wijst de AFM u op de hiervoor aangehaalde nieuwsbrieven van de AFM, waarin duidelijk 

aangegeven is hoe de AFM het begrip bemiddelen interpreteert. Daarnaast bood de wetsgeschiedenis en 

de reeds aangehaalde jurisprudentie van de rechtbank Rotterdam soelaas. Daarmee kan niet worden 

volgehouden dat de norm van artikel 2:80 Wft onduidelijk was. 

 

78. Gelet op het voorgaande kan uw stelling dat er geen sprake is geweest van een evidente en bewuste 

overtreding niet slagen. Nu de AFM geen andere omstandigheden ziet die er op wijzen dat de ernst en 

duur van de overtreding een verhoging of verlaging van de boete rechtvaardigen, blijft de boetehoogte 

staan op € 2.000.000. 

 

Verwijtbaarheid van de overtreder 

 

79. Bij het opleggen van de boete heeft de AFM geen aanleiding gezien om het basisbedrag te verhogen of 

te verlagen op grond van een verminderde verwijtbaarheid van de overtreder, de heer Krommenhoek. 

Daartoe was het volgende – volledigheidshalve geciteerd weergegeven – redengevend: 

 

‗De AFM ziet geen aanleiding om op basis van de verwijtbaarheid het basisbedrag naar boven dan wel 

naar beneden bij te stellen. De AFM treedt op tegen de natuurlijke persoon die feitelijk leiding heeft 

gegeven aan een overtreding door de rechtspersoon, indien hem in hoge mate een verwijt kan worden 

gemaakt van die overtreding. Dat hiervan sprake is wordt reeds betoogd in paragraaf 2.2.2 van dit 

boetebesluit. 

 

Er moet derhalve reeds sprake zijn van een hoge mate van verwijtbaarheid van de feitelijk 

leidinggevende om over te gaan tot boeteoplegging. De AFM is niet van mening dat een hogere boete 

wegens meer dan een hoge mate van verwijtbaarheid in onderhavig geval passend is.  
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Het basisbedrag wordt derhalve op grond van verwijtbaarheid van de overtreder niet verder aangepast. 

Daarmee blijft de hoogte van de boete op € 2.000.000, -.‘
18

 

 

80. Na heroverweging komt de AFM niet tot een andere conclusie. Een verlaging van het boetebedrag op 

grond van een verminderde verwijtbaarheid is niet aan de orde. Uit het overwogene in randnummers 50 

tot en met 68 van dit besluit volgt namelijk dat de heer Krommenhoek als feitelijk leidinggevende in 

hoge mate een verwijt kan worden gemaakt. De AFM ziet ook na heroverweging geen redenen om het 

boetebedrag te verhogen vanwege een meer dan hoge mate van verwijtbaarheid.  

 

81. In het Bezwaarschrift stelt u dat de heer Krommenhoek bij de koop van de aandelen van NCIC in de 

veronderstelling verkeerde dat, vanwege de bestaande detacheringsovereenkomst, geen separate 

bemiddelingsvergunning vereist was voor de door NCIC ontplooide activiteiten. De heer Krommenhoek 

was pas circa één maand bij NCIC als middellijk aandeelhouder en bestuurder betrokken.  De AFM 

reageert als volgt op deze stelling. 

 

82. Dat de heer Krommenhoek in de veronderstelling verkeerde dat geen separate bemiddelingsvergunning 

vereist was voor de door NCIC ontplooide activiteiten, wordt niet gestaafd door de feiten zoals deze uit 

het dossier blijken. De AFM verwijst wat dit betreft naar het overwogene in randnummers 72 tot en met 

77 van dit besluit. Bovendien wijst de AFM erop dat voor zover het al zo zou zijn dat de heer 

Krommenhoek meende dat geen vergunning nodig was, dit voor zijn risico dient te blijven. De AFM 

verwijst hierbij naar het overwogene in randnummer 72 van dit besluit.  

 

83. Gesteld noch gebleken is dat er andere omstandigheden zijn die er op wijzen dat de verwijtbaarheid van 

de heer Krommenhoek bij de overtreding een verhoging of verlaging van de boete rechtvaardigen. Gelet 

daarop blijft de boetehoogte staan op € 2.000.000.  

 

Passendheidstoets  

 

84. In het Boetebesluit heeft de AFM geconcludeerd dat een boete van € 2.000.000 in dit geval onevenredig 

hoog is. Gelet daarop heeft de AFM de boete naar beneden bijgesteld tot een bedrag van € 60.000. Deze 

bijstelling heeft de AFM als volgt gemotiveerd: 

 

[…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………]  

 

85. Na heroverweging komt de AFM niet tot een andere conclusie. Uw stelling dat bij het bepalen van de 

hoogte van de boete onvoldoende is meegenomen dat de heer Krommenhoek volledig heeft meegewerkt 

aan het onderzoek kan niet slagen. Zoals ook in het Boetebesluit is overwogen
19

 was de heer 

Krommenhoek wettelijk verplicht om mee te werken aan het onderzoek van de AFM, namelijk op grond 

van artikel 5:20 Awb. Dat de heer Krommenhoek heeft meegewerkt maakt derhalve niet dat zijn gedrag 

zo uitzonderlijk „compliant gericht‟ is geweest dat daardoor de boete verder naar beneden toe bijgesteld 

zou moeten worden. 

  

86. U wijst er verder op dat NCIC de gewraakte activiteiten direct beëindigd heeft nadat zij in kennis gesteld 

was van het voornemen tot het geven van een aanwijzing (het betrof hier overigens geen aanwijzing, 

maar een last onder dwangsom). Deze omstandigheid maakt evenmin dat daardoor de boete verder naar 

beneden toe bijgesteld zou moeten worden. NCIC heeft de overtreding immers pas gestaakt nadat de 

AFM haar het voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom bekend had gemaakt. Gelet 

daarop heeft NCIC de overtreding niet uit eigen beweging gestaakt. 

       

87. Gesteld noch gebleken is dat er andere omstandigheden zijn geweest die er op wijzen dat de aan de heer 

Krommenhoek opgelegde boete onevenredig hoog is geweest. Gelet daarop blijft de boetehoogte staan 

op € 60.000.   

 

Draagkracht 

 

88. Bij het bepalen van de boetehoogte houdt de AFM ten slotte rekening met de draagkracht van de heer 

Krommenhoek. 

[……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….] 

 

89. [……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………...

........] 

 

[…………………………………………………………………………………………………..] 

 

90. [……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………...] 

 

91. [……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..]  

 

[……………………………………………………………………………………………………]   

 

92. [……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..]  
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93. [……………………………………………………………………………………………………………

……………….]. Gelet daarop wordt een boete van € 500 passend en geboden geacht. 

  

  Conclusie: 

94. Ten aanzien van bezwaargrond C van de heer Krommenhoek, concludeert de AFM dat heroverweging, 

met inachtneming van de financiële draagkrachtgegevens van na het Boetebesluit, leidt tot herroeping 

van het Boetebesluit op dit onderdeel.   

 

  D.  De AFM dient schade te vergoeden 

 

95. Tot slot verzoekt de heer Krommenhoek om schadevergoeding. Volgens de heer Krommenhoek is de 

uitkomst van het Boetebesluit het gevolg van onzorgvuldig handelen van de AFM. De heer 

Krommenhoek heeft daardoor ten onrechte kosten moeten maken voor deze bezwaarprocedure en heeft 

schade geleden als gevolg van het Boetebesluit. De heer Krommenhoek eist een volledige vergoeding 

van de door hem gemaakte kosten en verzoekt de AFM een beslissing terzake te nemen. Op grond van 

artikel 7:15, tweede lid, Awb komt een belanghebbende alleen in aanmerking voor een vergoeding van 

de kosten in de bezwaarfase wanneer het bestreden besluit wordt herroepen wegens een aan het 

bestuursorgaan te wijten onrechtmatigheid. Gelet op bovenstaande heroverweging van het Boetebesluit, 

waaruit blijkt dat herroeping van het Boetebesluit uitsluitend plaatsvindt vanwege 

[………………………………………………………..] na bekendmaking van het Boetebesluit, is de 

AFM van oordeel dat er geen sprake is geweest van een aan de AFM te wijten onrechtmatigheid.  

 

Conclusie: 

96. Ten aanzien van bezwaargrond D van de heer Krommenhoek, concludeert de AFM derhalve dat 

heroverweging van het bestreden besluit niet leidt tot de conclusie dat de AFM tot schadevergoeding aan 

de heer Krommenhoek gehouden is. 

 

V.  Publicatie van de boete 

 

97. Van openbaarmaking van het boetebesluit (en de beslissing op bezwaar) nadat het boetebesluit 

onherroepelijk is geworden, kan de AFM slechts afzien als die publicatie in strijd is of zou kunnen 

komen met het doel van het door de AFM uit te oefenen toezicht op de naleving van de Wft. Van dat 

laatste is naar het oordeel van de AFM geen sprake. Van openbaarmaking na het onherroepelijk worden 

van het boetebesluit kan daarom niet worden afgezien. Het individuele belang van de heer 

Krommenhoek kan in dit verband niet tot een andere uitkomst leiden. Dit argument heeft geen 

betrekking op de vraag of de openbaarmaking in strijd is of zou kunnen komen met het doel van het 

door de AFM uit te oefenen toezicht op de naleving van de Wft. 

 

 De AFM zal na het definitief worden van het boetebesluit aan haar verplichting tot publicatie op grond 

van artikel 1:98 Wft uitvoering geven door aan het eerdere persbericht de volgende update toe te 

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

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

boete is in bezwaar verder gematigd van € 60.000 naar € 500.” 

 

Bijlage 3 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 de tweede publicatie zal worden overgegaan. 

 

 

VI. Besluit 

 

De AFM heeft besloten het Boetebesluit te herroepen, voor zover het de hoogte van de boete betreft en stelt deze 

vast op € 500. Voor het overige laat de AFM het Boetebesluit in stand. De AFM heeft daarnaast besloten om het 

verzoek van de heer Krommenhoek tot het vergoeden van schade niet toe te kennen. De motivering van het 

Boetebesluit wordt aangevuld met de motivering die in deze beslissing op bezwaar is opgenomen.  

 

 

VII. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was getekend 

Plaatsvervangend Hoofd 

Juridische Zaken 
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Bijlage 1 

 

[Verwijderd] 
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Bijlage 2 Wettelijk kader 

 

Wet op het financieel toezicht (Wft) 

 

In artikel 1:1 Wft is, voor zover relevant, bepaald: 

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

(…) 

bemiddelen: 

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

brengen van een overeenkomst inzake een ander financieel product dan een financieel instrument, krediet of 

verzekering tussen een consument en een aanbieder; 

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 op het assisteren bij het 

beheer en de uitvoering van een dergelijke overeenkomst; 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 of op het assisteren bij het beheer en de 

uitvoering van een verzekering; 

(…)  

financieel product: 

a. een beleggingsobject; 

b. een betaalrekening met inbegrip van de daaraan verbonden betaalfaciliteiten; 

c. elektronisch geld; 

d. een financieel instrument; 

e. krediet; 

f. een spaarrekening met inbegrip van de daaraan verbonden spaarfaciliteiten; of 

g. een verzekering; of 

h. een bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen ander financieel product; 

(…) 

financiële dienst: 

a. aanbieden; 

b. adviseren over andere financiële producten dan financiële instrumenten;  

c. bemiddelen; 

d. herverzekeringsbemiddelen; 

e. optreden als clearinginstelling; 

f. optreden als gevolmachtigde agent of ondergevolmachtigde agent; of 

g. verlenen van een beleggingsdienst; 

h. verrichten van een beleggingsactiviteit; 

(…)” 

 

In artikel 1:72 Wft is bepaald: 

―1. Met het toezicht op de naleving van de bij en krachtens deze wet gestelde regels zijn belast de bij besluit van 

de toezichthouder aangewezen personen. 
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In artikel 1:80 Wft is, voor zover relevant, bepaald: 

―1. De toezichthouder kan een bestuurlijke boete opleggen terzake van overtreding van:  

a voorschriften, gesteld ingevolge de in de bijlage bij dit artikel genoemde artikelen; 

[…] 

2.Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de uitoefening van de 

bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid.‖ 

 

In artikel 1:81 Wft, is, voor zover relevant, bepaald: 

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

dat de bestuurlijke boete voor een afzonderlijke overtreding ten hoogste € 4 000 000 bedraagt. Indien tijdens het 

plegen van de overtreding nog geen vijf jaren zijn verlopen sedert het opleggen van een bestuurlijke boete aan de 

overtreder ter zake van eenzelfde overtreding, wordt het bedrag van de bestuurlijke boete, bedoeld in de eerste 

volzin, voor een afzonderlijke overtreding verdubbeld.  

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. De overtredingen worden gerangschikt in categorieën 

naar zwaarte van de overtreding met de daarbij behorende basisbedragen, minimumbedragen en 

maximumbedragen. Daarbij wordt de volgende indeling gebruikt:  

 

Categorie Basisbedrag Minimumbedrag Maximumbedrag 

1 € 10 000,- € 0,- € 10 000,- 

2 € 500 000,- € 0,- € 1 000 000,- 

3 € 2 000 000,- € 0,- € 4 000 000,- 

 

(…)‖ 

 

 In artikel 1:98 Wft is, voor zover relevant, bepaald: 

―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.‖ 

  

 In artikel 2:80 Wft is, voor zover relevant, het volgende bepaald: 

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

te bemiddelen. 

2. (…)‖ 

  

Nieuwsbrieven 

In de nieuwsbrief financieel dienstverleners van de AFM van 5 september 2006 is al onder de aandacht gebracht 

dat het doorverwijzen van consumenten een financiële dienst kan zijn waarvoor een vergunning nodig is. 
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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.  

 

Op 3 maart 2009 heeft de AFM in aanvulling op de nieuwsbrief van 5 september 2006 een nieuwsbrief 

gepubliceerd waarin een en ander nog nader wordt toegelicht:  

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.  

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.   

 

Besluit bestuurlijke boetes financiële sector (Bbfs) 

 

In artikel 2 van het Boetebesluit is, voor zover relevant, bepaald: 

―1. De toezichthouder stelt een bestuurlijke boete in de tweede of derde categorie vast op het basisbedrag. 

2. De toezichthouder verlaagt of verhoogt het basisbedrag met ten hoogste 50 procent indien de ernst of duur van 

de overtreding een dergelijke verlaging of verhoging rechtvaardigt. 

3. De toezichthouder verlaagt of verhoogt het basisbedrag met ten hoogste 50 procent indien de mate van 

verwijtbaarheid van de overtreder een dergelijke verlaging of verhoging rechtvaardigt.‖ 

 

In artikel 3 van het Boetebesluit is bepaald: 

―De door de toezichthouder met toepassing van artikel 2 vast te stellen bestuurlijke boete wordt verdubbeld indien 

tijdens het plegen van de overtreding nog geen vijf jaren zijn verlopen sedert het opleggen van een bestuurlijke 

boete aan de overtreder ter zake van eenzelfde overtreding.‖ 

 

In artikel 4 van het Boetebesluit is, voor zover relevant, bepaald: 

―1. De toezichthouder houdt bij het vaststellen van een bestuurlijke boete rekening met de draagkracht van de 

overtreder. 

2. De toezichthouder kan op basis van het eerste lid de op te leggen bestuurlijke boete verlagen met maximaal 100 

procent.‖ 

 

In artikel 10 van het Boetebesluit is, voor zover relevant, bepaald: 

―Overtreding van een voorschrift, gesteld in een hierna genoemd artikel van de Wet op het financieel toezicht of in 

een hierna genoemd artikel van een op die wet gebaseerde algemene maatregel van bestuur, is als volgt 

beboetbaar: 

(...) 

           Boetecategorie 
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2:80, eerste lid 3 

 

 

 

Algemene wet bestuursrecht (Awb) 

 

In artikel 4:8, eerste lid, Awb is bepaald: 

―1. Voordat een bestuursorgaan een beschikking geeft waartegen een belanghebbende die de beschikking niet 

heeft aangevraagd naar verwachting bedenkingen zal hebben, stelt het die belanghebbende in de gelegenheid zijn 

zienswijze naar voren te brengen indien: 

a. de beschikking zou steunen op gegevens over feiten en belangen die de belanghebbende betreffen, en 

b. die gegevens niet door de belanghebbende zelf ter zake zijn verstrekt.‖  

 

In artikel 5:1 Awb is bepaald: 

―1. In deze wet wordt verstaan onder overtreding: een gedraging die in strijd is met het bepaalde bij of krachtens 

enig wettelijk voorschrift.  

2. Onder overtreder wordt verstaan: degene die de overtreding pleegt of medepleegt.  

3. Overtredingen kunnen worden begaan door natuurlijke personen en rechtspersonen. Artikel 51, tweede en 

derde lid, van het Wetboek van Strafrecht is van overeenkomstige toepassing.‖ 

 

In artikel 5:46 Awb is bepaald: 

―1. De wet bepaalt de bestuurlijke boete die wegens een bepaalde overtreding ten hoogste kan worden opgelegd. 

2. Tenzij de hoogte van de bestuurlijke boete bij wettelijk voorschrift is vastgesteld, stemt het bestuursorgaan de 

bestuurlijke boete af op de ernst van de overtreding en de mate waarin deze aan de overtreder kan worden 

verweten. Het bestuursorgaan houdt daarbij zo nodig rekening met de omstandigheden waaronder de overtreding 

is gepleegd. 

3. Indien de hoogte van de bestuurlijke boete bij wettelijk voorschrift is vastgesteld, legt het bestuursorgaan 

niettemin een lagere bestuurlijke boete op indien de overtreder aannemelijk maakt dat de vastgestelde bestuurlijke 

boete wegens bijzondere omstandigheden te hoog is. 

4. Artikel 1, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht is van overeenkomstige toepassing.‖  

   

In artikel 5:53, derde lid, Awb is bepaald: 

―(…) 

3. In afwijking van afdeling 4.1.2 wordt de overtreder steeds in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze naar voren 

te brengen.‖ 

 

In artikel 8:81 Awb is, voor zover relevant, bepaald: 

―Indien tegen een besluit bij de rechtbank beroep is ingesteld dan wel, voorafgaand aan een mogelijk beroep bij 

de rechtbank, bezwaar is gemaakt of administratief beroep is ingesteld, kan de voorzieningenrechter van de 

rechtbank die bevoegd is of kan worden in de hoofdzaak, op verzoek een voorlopige voorziening treffen indien 

onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.‖ 

http://www.st-ab.nl/wetten/0474_Wetboek_van_Strafrecht_Sr.htm
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Wetboek van Strafrecht (WvSr) 

 

In artikel 51 WvSr is bepaald:  

―1. Strafbare feiten kunnen worden begaan door natuurlijke personen en rechtspersonen. 

2. Indien een strafbaar feit wordt begaan door een rechtspersoon, kan de strafvervolging worden ingesteld en 

kunnen de in de wet voorziene straffen en maatregelen, indien zij daarvoor in aanmerking komen, worden 

uitgesproken: 

1°. tegen die rechtspersoon, dan wel 

2°. tegen hen die tot het feit opdracht hebben gegeven, alsmede tegen hen die feitelijke leiding hebben gegeven 

aan de verboden gedraging, dan wel 

3°. tegen de onder 1° en 2° genoemden te zamen.‖ 

 


