
Geachte heren Bos en Roth,

Betreft Besluit tot het opleggen van een bestuurlijke
boete en de openbaarmaking daarvan

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiele Markten (“AFM”) u als volgt.

1. Inleiding

De AFM heeft besloten aan F-Proof WV. (“E-Proof’) een bestuurlijke boete van € 24.000 op te leggen wegens
overtreding van artikel 2:80, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht (“Wil”). Ret besluit is gebaseerd op
bet foil dat F-Proof in de uitoefernng van eon beroep of bednjf werkzaamheden heeft verricht gericht op het als
tussenpersoon tot stand brengen van overeenkomsten van finaneiele producten tussen consumenten en aanbieders
zonder to beschikken over de daartoe vereiste vergunnng. Ret besluit tot het opleggen van de boete za! do AFM
openbaar maken.

Ret onderhavige besluit is als volgt opgebouwd. In paragraaf 2 zijn de feiten weergegeven die tot het besluit
aanleiding hebben gegeven. Deze feiten worden beoordeeld in paragraaf 3. Paragraaf 4 bevat hot besluit. Dc
rechtsgangverwijzing is opgenomen in paragraaf 5.

2. Feiten

AFM
Biji age

Aangetekend verstuurd met bericht van ontvangst

Tevens per fax:
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In een nieuwsbrief van 5 september 2006 heeft de AFM in het kader van bemiddelen bet volgende kenbaar
gemaakt:

(Doorverwuzen van kianten Ican eenfinanciele dienst 4/n waarvoor een Wfd-vergunning nodig is. Het
doorgeven van informatie van een consument aan een aanbieder ofandere bemiddelaar die relevant is
voor het afsluiten van een Jmnancieel product, is bemiddelen in de zin van de WetJinanciele
diensiverlening (Wfd).

Bvoorbee1d een hem iddelaar in autoverzekeringen met een Wfd-vergunning ontvangt van een autodealer
de contactgegevens van de koper, de dagwaarde van de te kopen auto en het aantal schadevrijejaren. De
autodealer is daarmee aan het bemiddelen. Hiervoor heefi h4j een Wfd-vergunning nodig. De bemiddelaar
in autoverzekeringen ‘nag geen zaken doen met de autodealet- ten4/ de autodealer zelfeen Wfd
vergunning heeft. Als de autodealer alleen de con tactgegevens van de koper doorgeefi aan de
bemiddelaar is dat geen bemiddeling’

In een nieuwsbrief van 3 maart 2009 heeft de AFM ten aanzien van bet begrip bemiddelen cen nadere toelichting
gegeven:

“Er is sprake van bemiddelen als een persoon meer dan alleen contactgegevens inwint bu de consument,
en een overeenkomst heeft met een aanbieder ofbemiddelaar met de strekking dat consum en/en
(rechtstreeks ofmet tussenkomst van een derde) in contact komen met die aanbieder ofbemiddelaar.
Betaling door de aanbieder ofbemiddelaar aan depersoon die de betreffende gegevens inwint, wUst op
het bestaan van een overeenkomst

De overeenkomst leidt ertoe dat het inwinnen van de betreffende inform atie gericht is op het tot stand
brengen van een overeenkomst tussen een consument en de aanbieder ofbemiddelaar. Omdat meer dan
alleen contactgegevens worden ingewonnen, is sprake van werkzaamheden die gericht 4/n op een
inhoudel(jke betrokkenheid bU 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 aen een aanbieder ofherniddeiaat; is ook sprake van bemiddelen.

Ult een domeincheck op 11 februari 2008 blijkt dat de website www.groenlichthypotheek.nl geregistreerd staat op
naam van B-Proof.

Per brief van 14 febniari 2008 (kenmerk: ) heeft de AFM in een informatieverzoek aan E-Proof
gevraagd om met gegevens te onderbouwen wat de adviserings- em/of bemiddelingswerkzaamheden van B-Proof
exact inhouden. Daarbij is gevraagd expliciet In te gaan op de biernavolgende vragen:

I. Is F-Proofmomenteel (nog) actiefalsfinancieel dienstverlener? Zo nee, per welke datum heeft E-Proof
haar activiteiten beeindtgd? Zoja, heeft E-Proofinmiddels een vergunning in bet kader van de Wft oaangevraagd?

2. Heeft E-Proof in deperiode vanaf] januari 2006 tot heden bemiddeld in en/ofgeadviseerd over
Jinanciele producten? Zoja, in hoeveel gevallen is dit gebeurd? Graag aangeven welke clienten (naam,
adres, woonplaats) en wat voor diensten dan welproducten het betrefi. Is.’

3. PVelke klantgegevens gee]? E-Proofdoor aan de hypotheekverstrekkers?
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4. Ontvangt B-Proof op enigerlet wUze een geldefljke beloning, bijvoorbeeld in de vorm van provisie, voor
haar bedrUfsactiviteiten; dan wel heefi E-Proofvanaf1 januari 2006 tot heden gelde4jke beloningen
onivangen voor haar bedrjfsactiviteiten?

5. Werkt B-Proofsamen met (andere) financiele dienstverleners? Zo Jo, welke dienstverleners 4jn dat? IDe
AFM ontvangt graag kopieen van eventuele samenwerkingscontracten.NB deze graag oak beantwoorden
voor deperiode vanaf 1 januari 2006 tot heden.

6. Welk rekeningnummer gebruikt(e) B-Proofvoor haar bedrijfsactiviteiten?

In deze brief heeft de AFM B-Proof ook verzocht om, voorzover zij in overtreding zou zijn, haar advies- en/of
bemiddelingsactiviteiten per direct te staken.

Per brief van 18 februari 2008 heeft B-Proof gereageerd op bet informatieverzoek van de AFM. In deze reactie
schrijft B-Proof onder andere het volgende:

“On? te vermden dat E-Froof onbedoeld artike! 2:75 PVft en/of at-tikel 2:80 WJI overtreedt [...] hebben
wU met ingang van heden het doorgeven van leads, aJkomstig van www.groenlichthypotheek.nl en
soortgefljke sites, beperkt tot het leveren van uitsluitendNA Wgegevens.”

Per brief van 26 februari 2008 heeft E-Proof nader schriftelijk gereageerd op bet informatieverzoek van de AFM.
In deze reactie schrijft B-Proof onder andere dat zij als webpublisher websites ontwikkelt en onderhoudt. Daarbij
worden de tnkomsten gegenereerd uit werkzaaniheden samenhangend met bet ontwikkelen aismede het verkopen
van via die websites gegenereerde leads. Op 18 april 2006 is een samenwerkmgscontract gesioten met

__________

S (“ “). Verder verklaart B-Proof in haar brief dat:
• B-Proof partijen faciliteert in een activiteit waar die partijen een vergunning voor bezitten en wat door B-

Proof wordt gecontroleerd. E-Proof beschouwt zichzelf niet ala financieel dienstverlener. Naar aanleiding
van het schi-ijven van de AEM heeft B-Proof onmiddellijk eq. binnen een paar dagen de informatie zoals
die bij financiele leads aan afnemers worden verstrekt beperkt tot uitsluitend de productomschrijving en
NAW-gegevens.

• in de periode van apriL/rnei 2006 tot de datum van debrief (26 februari 2008) vanaf de website
Groenlichthypotheek.nl er 1116 leads zijn aangeleverd en in rekening gebracht aan

______________

en
944 leads san

• de gegevens die werden doorgestuurd de volgende zijn:
- naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail;
- welk product werd aangevraagd (nieuwe hypotheek I oversiulten / tweede hypotheek);
- bedrag van gewenste hypotheek, executiewaarde onderpand;
- geslacht van aanvrager(s), leeflijd, indicatie jaarinkomen;
- al dan niet hebben van een codering bij bet BKR.

Per bnef van 13 maart 2008 Qcenmerk: ) heeft de AFM een nader informatieverzoek aan E-Proof a
verstuurd teneinde te achterhalen hoeveel provisie/vergoeding B-Proof heeft ontvangen voor bet doorgeven van de:
2163 leads. Tevens heeft de AFM mu kopieen van de dagafschsiften gevraagd. Daamaast wijst de AFM er in haar-
brief op dat de website www.groenlichtbvpotheek.nl nog niet is gewijzigd. Bij de module “maximaal hypotbeek
berekenen” kunnen nog steeds meer dan NAW-gegevens worden ingevuld. De AFM verzoekt B-Proof om de j

desbetreffende module van haar website te verwijderen. C)
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Per brief van 17 maart 2008 heeft B-Proof gereageerd op het verzoek van de AFM tot verwijdering van de module.
B-Proof geeft aan dat de rekenmodule op www.groenlichthypotheek.nl alleen is bestemd voor inzicht van de
aanvrager in zijn situatie. Dc ingevulde gegevens, met uitzondering van NAW-gegevens, worden met aan
aanbieders em/of tussenpersonen verstrekt.

Per brief van 25 maart 2008 heeft F-Proof gereageerd op het nadere informatieverzoek van de AFM inzake de
ontvangen provisie voor het aanleveren van leads die afkomstig zijn van de website www.groenliehthypotheek.nl.
B-Proof geeft aan dat in 2006 1430 leads zijn verkoeht voor € , in 2007 640 leads voor €

en in 2008 35 leads voor € . B-Proof heeft bij debrief een overzicht gevoegd, waarin per jaar
is gespecificeerd van welke frnanciele dienstverleners zij voor wdilce hoeveelheid leads welk bedrag heeft
ontvangen. Daarnaast heeft B-Proof dagafschriften behorend bij het rekeningnummer

ten name van B-Proof over de periode 1 januari 2006 tot en met 13 maart 2008 toegezonden

Per brief van 3 april 2008 (kenmerk: ) heeft de AFM een nader informatieverzoek aan B-Proof
verstuurd teneinde te achterhalen waarom cc verschil zit tussen de opbrengsten die vermeld staan op de
Postbanlcrekening en de opbrengsten zoals F-Proof bij brief van 25 maart 2008 heeft doorgegeven. Tevens is
gevraagd waarop de boekingen van Ohra en de gecombineerde incasso’s betrekking hebben.

Per brief van 21 april 2008 (kenmerk: ) heeft de AEM een nader inforrnatieverzoek aan F-Proof
verstuurd waarin de AFM vraagt om een overzicht van het totaaibedrag van de vergoedingen die B-Proof heeft
ontvangen voor het doorgeven van leads inzake flnanciële producten van alle door haar geexploiteerde sites.

Per brief van 5 mci 2008 heeft B-Proof gereageerd op het nadere informatieverzoek van de AFM. F-Proof heeft de
facturen van de boekjaren 2006, 2007 en 2008 meegezonden en een overzieht dat “de totale omvang laat zien van
de vergoeding die E-Proofheeft ontvangen voor het doorgeven van leads inzalceJinanciele producten. “B-Proof
nierkt daarbij op dat hun standpunt is dat zij ais web-publisher geen rol spelen in het tot stand brengen van enige

N financiele overeenkomsten.

Op 5 mci 2008 heeft een aanvraag ingediend bij de AFM voor een collectieve vergunning als
bedoeld in artilcel 2:105 Wft voor het bemiddelen in consumptiefkrediet, hypotheeair krediet, elektronisch geld,
spaarrekeningen, betaalrekeningen, levensverzekeringen en schadeverzekeringen. heeft bij deze
aanvraag als aangesloten instellingen en B-Proof aangemeld.

Per brief van 3 oktober 2008 (keumerk: ) heeft de AFM asu een vergunning
verleend voor het bemiddelen in eonsumptief krediet, hypothecair krediet, elektronisch geld, spaarrekeningen,
betaalrekeningen, levensverzekeringen en schadeverzekeringen. De vergunning strekt mede ten behoeve van

en B-Proof Dc vergunning bevar de beperking dat met betrekking tot het bemiddelen het uitsluitend is
toegestaan informatie door te geven aan een andere partij voor het afsluiten van een financieel product zonder
irthoudelijk contact met de consument.
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Per brief van 3 oktober 2008 (kenmerk: ) heeft de AIM kenbaar gemaakt dat het onderzoek naar
B-Proof nog niet is afgerond. lJaarbij is opgemerkt dat - indien blijkt dat B-Proof in strijd heefi gehandeld met
artikel 2:80, eerste lid, Wft - de AIM alsnog passende maatregelen zal kunnen nemen.

Per brief van 9 oktober 2008 (kenmerk: ) heeft de AFM kenbaar gemaakt voomemens te zijn aan
B-Proof een bestuurlijke boete op te leggen vanwege overtreding van artikel 2:80, eerste lid, Wft.

Per brief en fax van 11 november 2008 heeft de gemachtigde van B-Proof sehriftelijk de zienswijze gegeven
inzake het voornemen tot boeteoplegging. Samengevat weergegeven brengt B-Proof het volgende naar voren:

1. B-Proof stelt dat zij zich als webpublisher niet inhoudelijk bezighoudt met enige vorm van financiele
dienstverlening en haar activiteiten niet vallen onder de definitie van bemiddelen in de Wft:
• Via de websites die E-Proof exploiteert, biedt zij slechts de faciliteit voor consument en beniiddelaar

om met elkaar in contact te komen. De gegevens die de consument achterlaat, zijn nooit voldoende
voor bet totstandkomen van een overeenkomst;
IDe afnemer van de gegevens betaalt slechts voor deze beperkte gegevens. Ben verdere bernoeienis
heeft B-Proof niet. Haar activiteiten zijn dan ook niet gericht op het tot stand komen van een
overeenkomst. Daar is haar vergoeding ock niet afbankelijk van;

• Het AFM-beleid inzake de autoverkopers is niet van toepassing op de activiteiten van B-Proof en
miskent dat het “gericht zijn op de totstandkoming van een overeenkomst” een zelfstandig
1_ ,,A.-1 1; -J -uSta11uee115 ian VaiL unuuuifl,

Ook nit de uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam van 7 april 2008
(VBC-08/1273-ZW1) voigt dater geen sprake is van bemiddelen. Ook de website van F-Proof is een
platform via welke de consument tot een adviseur I bemiddelaar kan komen.

2. Voor zover wel sprake zou zijn van een overtreding, stelt E-Proof dat er sprake is van geringe ernst van de
overtreding. Allereerst geldt dat F-Proof ininiddels beschilct over de vereiste vergunning, door niiddel van
de collectieve vergunning van Kennelijk was de overtreding niet zo erg om de
betrouwbaarheid van de beleidsbepalers van E-Proof niet buiten twijfel te verklaren. Daarnaast geldt dat
de impact van het handelen niet de positie van de consument heeft aangetast.

3. Br is geen sprake van verwijtbaarheid aan de zijde van B-Proof. Br was geen enkele opzet om buiten beeld
van de AFM op te treden en E-Proof was zich dii ook niet bewust. De denkers achter B-Proof exploiteren
allerhande websites waarbij het achterliggende product varieert.

4. Boeteopleggrng is in strijd met handhavingsbeleid, omdat B-Proof ten tijde van het voomemen een onder
toezichtgestelde instelling betreft. Dat maakt dat een normoverdragend gesprek bet aangewezen
instrument is.

5. B-Proof heeft een beperkte draagkracht. Ben boete van € 96.000 zou bet einde van de vennootschap
betekenen. Tevens geldt dat de AFM met betrekking tot de ontvangen provisie van de verkeerde cijfers
uitaaat.

C

6. Pubbcatie van de boete moet achierwege blijven. Allereerst biedt bet voomemen van de APM geen
aanknopingspunten om de zienswijze daarop te geven. Tevens is naar het oordeel van F-Proof de
publicatie een punitieve sanctie.

ci)
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3. Beoordeling feiten

Op grond van het vervallen artikel 10 Wet financiele dienstverlening (“Wfd”) was het verboden in of vanuit
Nederland een financiële dienst te verlenen zonder daartoe van de AFM een vergunning te hebben verkregen. Naar
het oordeel van de AFM heeD E-Proof dit voorschrift overtreden daar zij tussen 1 januari 2006 en 31 december
2006 werkzaamheden heeft verricht gericht op het als tussenpersoon tot stand brengen van overeenkomsten van
financiele producten tussen consumenten en aanbieders.

Met de inwerkingtreding van de Wft per I januari 2007 is de verbodsbepaling van artilcel 10 Wfd onder andere
overgenornen in artikel 2:80, eerste lid, Wft. In deze bepaling komt tot uitdrukking dat het verboden is zonder een
daartoe door de AEM verleende vergunning te bemiddelen in Nederland. Naar het ourdeel van de AFM heeft F
Proof dit voorschrift overtreden daar zij tussen 1 januari 2007 en in ieder geval januari 2008 in de uitoefening van
een beroep ofbedrijfwerkzaamheden heeft verricht gericht op het als tussenpersoon tot stand brengen van
overeenkorusten van financiee producten tussen consumenten/clinten en aanbieders.

Gelet op het feit dat op 5 mei 2008 een collectieve vergunning heeD aangevraagd - met als
aangesloten instelling onder andere F-Proof - voor het bemiddelen in meerdere financiele productn is het
overgangsregime als bedoeld in artikel 102 Wfd juncto artikel 31 Invoerings- en aanpassingswet Wft niet van
toepassing op B-Proof. Ret overgangsregime staat alleen open voor financithe dienstverleners die binnen I maand
na inwerkingtreding van de Wfd (derhalve voor I februari 2006) een verguiming of ontheffing hebben
aangevraagd. Urn in aunmerking te kornen voor het overgangsregime gelden overigens ook flog andere
voorwaarden. Slechts in dat geval is bet deze financiele dienstverleners toegestaan zonder vergunning of
ontheffing de werkzaamheden voort te zetten. Door de AFM is geen ontheffing verleend aan E-Proof. Len
vrijstelling is niet van toepassing.

Aangezien aan op 3 oktober 2008 een vergunning is verleend voor het in Nederland bemiddelen
in consumptief kxediet, hypothecair Icrediet, elektronisch geld, spaarrekeningen, betaalrekeningen,

( levensverzekeringen en schadeverzekeringen, welke vergunning mede strekt ten behoeve van F-Proof is het B-
Proof derhalve slechts vanaf die datum toegestaan deze diensten te verlenen. Uit de feiten blijkt echter dat F-Proof
zowel in 2006 als in 2007 en begin 2008 als bemiddelaar actief is geweest. Dc AFM wijst hierbij met name op het
volgende.

Uit een uitdraai van 23 januari 2008 van de website www.groenlichthypotheek.nl bleek het mogelijk om via de
website een vrijblijvende hypotheekofferte aan te vragen. Daartoe werden aan de aanvrager allereerst de volgende
gegevens gevraagd: gewenst hypotheekbedrag, executiewaarde woning, jaarinlcomen, geslacht en leeftijd van
aanvrager en - indien van toepassing - van partner, eventuele maandelijkse verplichtingen en of de kiant over cen
BKR-code beschikt. Tevens dienen contactgegevens als naant adres, woonplaats, telefoon en e-mail ingevuld te
worden.

In haar brief van 26 februari 2008 heeD B-Proof verklaard voomoemde gegevens te hebben doorgestuurd aan in
eerste instantie en later aan en verder aan door aangewezen
(vergunninghoudende) tussenpersonen. Daarbij nterkt B-Proof op dat zij zichzelfniet beschouwd als adviseur
en/of bemiddelaar van financiele producten.
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In een brief van 25 maart 2008 beth B-Proof verklaard dat zij voor het doorgeven van deze gegevens (hierna te
noemen “doorgeven van leads”) in dejaren 2006, 2007 en 2008 respectievelijk E , €

en € heeft ontvangen. IJit betreffen de vergoedingen die zijn verkregen voor het doorgeven van
leads via de website www.oenIichthypotheek.nI.

De AFM merkt op dat gelet op de ontvangen bedragen, maar ook op de wijze waarop B-Proof zich aan de
buitenwereld presenteerde, en het feit dat de werkzaarnheden niet incidenteel plaatsvonden, de werkzaarnheden in
de uitoefening van een beroep of bedrijfplaats hebben gevonden.

Vooi-noemde werkzaamheden zijn naar het oordeel van de AFM gericht op het als tussenpersoon tot stand brengen
van een overeenkomst inzake een financieel product tussen een consument en een aanbieder. De AFM wijst er
daarbij op dat de definitie van bemiddelen in artikel 1:1 Wft ziet op alle werkzaamheden die in dat kader verricht
worden.

Uit deze definitie volgt ook dat de stelling uit de zienswijze dat geen sprake zou zijn van bemiddelen omdat de
doorgegeven gegevens niet voldoende zouden zijn om een overeenkomst tot stand te doen komen, onjuist is.

Op basis van de tekst van de definitie van bemiddelen zou zelfs het enkele doorverwijzen van een consument naar
een aanbieder als bemiddelen worden aangemerkt. Aan het begrip bemiddelen moet echter wel blijkens de
parlementaire geschiedenis van de Wfd cen winder ruime uitieg worden toegekend dan de letter van de wet
suggereert) hi de Nota naar aanleiding van het versIng van de behandeling van de Wfd in de Tweede Kamer slant:

“De leden van de VVD-fractie vroegen te bevestigen dat her enkele doorveiwifzen van een consuinent naar een
bepaalde aanbieder of bemiddelaar niet onder her begrip <<bemiddelen>> valt. Het enkele doorverwUzen van
een consument naar een bepaalde aanbieder ofbemiddelaar is geen werkzaainheid gericht op een inhoude4,ike
betrokkenheid bu her tot stand brengen van een overeenkomst inzake een flnancieelproduct tussen een consurnent
en een aanbieder. In die zin kan de enkele doorverwzing van een consument, waarna hj ven’olgens zeifcontact
rnoet leggen met de aanbieder ofbemiddelaar en de inhoud van de eventuele overeenkomst vervoigens uitsluitend
wordt bepaald door de relatie aanbieder / bemiddelaar en consument, niet worden aangemerkt a/s bemiddeling.”2

In haar “Digitale Nieuwsbrief Wfd” van 5 september 2006 heeft de AFM onder de aandacht gebracht dat naast het
enicele doorverwijzen ook het doorgeven van alleen de contactgegevens van een consument aan een aanbieder dan
wel bemiddelaar, niet als bemiddeling wordt aangemerkt. De nadere toelichting van de AFM op de definitie van
beniiddelen, zoals uiteengezet in liaar nieuwsbrief van 3 maart 2009, Iigt in het verlengde iigt van deze eerdere
nieuwsbrief. Met bet inwinnen en doorgeven van meer dan de contactgegevens aun een aanbieder of andere
bemiddelaar, is wel sprake van bemiddelen. Tevens is daarvan sprake op het moment dat meer dan
contactgegevens worden ingewonnen en er een overeenkomst is met een aanbieder of bemiddelaar met de

‘De defmitie van beniiddelen is onder de Wft weliswaar anders van redactie, maar de toelichting verduidelijkt dat dit
nog steeds bet begrip benüddelen omvat, zoals bedoeld in artikel 1, aanhef en onder e, Wfd. Zie: TK 29 708, it. 19, p.
363.
2 TK 29507, nr. 9, pagina 60. C)
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strekking dat consumenten (rechtstreeks of met tussenkomst van ecu derde) in contact komen met die aanbieder of
bemiddelaar.

Hier komt bij dat de wetgever heefi bepaald dat voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst, de
bemiddelaar de consument (onder meer) dient te informeren of hij al dan niet een contractuele verplichting heeft
om uitsluitend voor een of meer aanbieders te bemiddelen3.Voor ecu consument is het juist in het proces waarin
informatie wordt ingewonnen en de consument wordt gestuurd in het selectieproces van aanbieders, van belang
om te weten of de persoon die informatie inwint banden heefI met een of meer aanbieders. Ret ligt tegen die
aehtergrond voor de hand dat ook de werkzaamheden die voorafgaan aan het doorsturen van informatie aan de
aanbieder, kunnen worden aangemerkt als beniiddelingswerkzaaniheden.

De stelling van B-Proof dat de toelichting van de AFM op de Wft-definitie bemiddelen wettelijke grondsiag mist,
acht de AFM onjuist. In dit verband zij gewezen op de hiervoor aangehaalde parlementaire geschiedenis inzake
het bemiddelingsbegrip en de letterlijke tekst van de definitie van bemiddelen. Ook de verwijzing naar de
uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam van 7 april 2008 (VBC-08/1273-ZWI) gaat
niet op. Niet alleen is de AFM van oordeel dat uit het wettelijk kader niet een zodanige beperkte uitieg volgt als
uiteengezet door de voorzieningenxechter, rnaar teven geldt dat de feitelijke werkzaarnlieden van B-Proof afwijken
van de in die procedure aan de orde zijnde casus. De voorzieningenrechter overweegt aldaar dat bet de
consumenten zelf zijn die een offerte opvragen bij cen aanbieder. Dit verschilt ten opzichte van de
werkzaamheden van F-Proof. Op de website www.groenlichthypotheek.nl vulden de consumenten meer gegevens
in dan enkel de contactgegevens, zonder daarbij te weten aan welke aanbieder dan wel bemiddeiaar deze gegevens
werden toegestuurd. Deze keuze lag derhalve niet bij de consumenten.

De gegevens die ingevuld werden op deze website van E-Proof betroffen zowel persoonsgegevens als gegevens
die voor de aanbieder van belang zijn voor de afte sluiten overeenkomst. Deze informatie werd vervolgens door
F-Proof doorgestuurd aan een door B-Proof te bepalen partij, zijnde ofwel een vergunninghoudende aanbieder
ofwel een vergunninghoudende bemiddelaar.

Zoals hiervoor uiteengezet maakt juist dit doorsturen van (meer dan contact)gegevens plus het bepalen aan weike
pattij deze gegevens worden doorgestuurd dat B-Proof als tussenpersoon werkzaamheden heeft venicht, gericht op
het tot stand komen van een overeenkomst tussen een aanbieder en een consument. Bovendien verkreeg F-Proof
daarvoor een vergoeding van de aanbieders en bemiddelaars.

Dc AFM wijst tevens de stelling van F-Proof af dat de werkzaantheden van B-Proof niet gericht zijn op de
totstandkoniing van cen overeenkomst. Daarbij acht de AFM niet van belang wat het subjectieve dod van de
betreffende bemiddelaar zou zijn (enkel genereren van leads en op basis daarvan vergoeding verkrijgen), maar dat
de betreffende activitelten objectief geziep gericht nm on de van eep overeenkomst Hierbmi ck’et

Artikel 4:73, eerste lid, Wft. De verplichting in dit artikellid was eerder opgenomen in artikel 33 Wfd. Dc
wetstoelichting bij artikel 4:73 Wft verwijst naar de wetstoelichting bij artikel 33 Wfd (PG 29 708, nr, 19, p, 547 en
548). Dc wetstoelichting bij artikel 33 Wfd bepaalt dat bet voor de consument van belang is om te weten hoe een
bemiddelaar is gepositioneerd ten opzichte van aanbieders voor wie hij beniiddelt. De bemiddelaar dient derhalve
inzicht te verschaffen over onder meer zijn eventuele gebondenheid aan aanbieders (PG 29 507, nr. 3, p. 89).
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evenmin ter zake dat de vergoeding die B-Proof verkrijgt onaihankehjk is van de eventnele totstandkoming van de
overeenkomst.

Lilt al het voorgaande blijkt dat B-Proof- in de periode van 1 januari 2006 tot en met januari 2008 heeft
(onder)bemiddeld in finaneiele producten door in de uitoefening van een beroep of bedrijf als tussenpersoon
werkzaam te zijn geweest bij het tot stand brengen van overeenkomsten van hypothecair krediet tussen
consumenten en aanbieders. B-Proof beschikte op dat moment niet over de benodigde vergunrnng. Gelet daarop
heeft E-Proof artikel 10 Wfd en artikel 2:80, eerste lid, Wft overtreden.

Handhavingsbeleid van de AFU
— F-Proof stelt in haar zienswijze dat het opleggen van de boete niet strookt met het handhavingsbeleid van de AFM.

Daartoe wijst F-Proof op een aantal criteria nit de Nota inzake het handhavingsbeleid van de Autoriteit Financiële
Markten en De Nederlandsche Bank (“Handhavingsbeleid”) die de keuze bepalen voor een uiteindelijk in te zetten
handhavingsinstrument bij constatering van een overtreding. B-Proof stelt, nu vaststaat dat zij ten tijde van bet
voornemen tot boeteoplegging een onder toezicht staande instelling was, dat een nonnoverdragend gesprek het
aangewezen instrument zou zijn.

Het isjuist dat het feit dat B-Proof thans is aangesloten bij een collectieve vergunninghouder als bedoeld in artikel
2:105 Wft een relevante factor is bij de keuze van een handhavingsinstrument. In paragraaf 4 onder d van het
Handaavingsbeleid staat - kort gezegd - onder meer dat aft ervaring blijkt dat een normoverdragend gesprek of een
waarschuwingsbriefbij iliegalen cm diverse redenen mmder effectief is dan bij onder toezicht staande
insteilingen. Nu B-Proof innüddels over een vergunning beschikt, gaat deze ervaringsregel voor haar niet (meer)
op.

lit betekent echter niet dat in deze zaak kan worden volstaan met een lichtere maatregel dan een boete. In dit
kader wordt benadrukt dat B-Proof zich gedurende lange tijd aan bet toezicht van de AFM heeft onttrokken. Vanaf
januari 2006 tot januari 2008 heeft B-Proof zonder de daartoe benodigde vergunning haar activiteiten verricht.
Daar komt bij dat een overtreding van een verbodsbepaling ernstig is. De MM deelt derhalve niet het oordeel dat
een normoverdragend gesprek bet aangewezen instrument behoort te zijn. Het opieggen van de bestuuriijke boete
is, gelet op de overige criteria, in overeenstemming met het handhavingsbeleid.

Tot slot wordt in dit kader gewezen op de uitspraak van de voorzieningenrechter van de reehibank Rotterdam van
5 november 2008 (UN BG5172). De voorzieningenrechter overweegt dat de stelling dat het de AFM niet langer
vrijstond een boete op te leggen omdat zij ten tijde van de vergunningverlening reeds op de hoogte was van de
feiten, geen doel treft. Naar vaste jurisprudentie staat het de toezichthouder vrij om te bezien op weike wiize zij
handhavend meent te moeten optreden naar aanleiding van een overtreding. Indien zij het afwijzen van een
vergunningaanvraag als een te zwaar middel ziet. staat het haar vrii am alsnog te bezien of zij het opportuun acht
voor de betreffende gedraging(en) een boete op te leggen. Het bestuursorgaan komt ter zake de nodige
beleidsvrijheid toe.
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Ernst en verwijthaarheid van de overtreding
Ten aanzien van de gestelde beperkte ernst en mate van verwijtbaarheid overweegt de AFM als volgt. Ret is de
eigen verantwoordelijkheid van de instelling om te voldoen aan de wet- en regelgeving. Dat B-Proof ook
allerhande sites zou exploiteren waarbij niet bemiddeld wordt in financiële produeten, doet daar niet aan af.

Ben positief oordeel omtrent de betrouwbaarheid van een (mede)beleidsbepaler van de collectieve
vergunninghouder, op het moment dat bij de AFM de feiten van de werkzaarnheden bij B-Proof bekend waren,
staat daarbij niet aan de oplegging van de bestuurlijke boete in de weg. Er is bij vergunningverlening immers een
ander afwegingskader van toepassing dan bij het opleggen van een bestuurlijke boete. Gewezen zij op de hiervoor
aangehaalde uitspraak van de voorzieningenrechter van de reehtbank Rotterdam van 5 november 2008.

Wel kan nit deze vergunningverlening afgeleid worden dat de AFM deze overtreding niet zodanig ernstig heeft
beoordeeld dat deze aan een positiefbetrouwbaarheidsoordeel van de (mede)beleidsbepalers van de collectieve
vergunninghonder in de weg dieM te staan.

Met betrekking tot het gestelde in de zienswijze acht de AFM het tevens van belang dat niet gebleken is dat
cliënten zijn benadeeld. De AFM al dit hieronder meewegen bij bet bepalen van de hoogte van de boete.

Matiging boete

In de Miff geldt voor een overtreding van artikel 2:80 WIt het vaste tarief van € 96.000 (inelusief de van toepassing
zijnde draagkrachtfactor voor B-Proof). Op grond van artikel 1:81, derde lid, Wft kan de AEM het bedrag van de
bestuurlijke boete lager stellen, indien het bedrag van de bestuuriijke boete in een bepaald geval onevenredig hoog
is. Dc AFM acht in onderhavig geval een hoogte van € 96.000 niet evenredig aan de ernst van de overtreding en de
mate van v&wijtbaarheid.

Niet gebleken is dat door de handelswijze van B-Proof consumenten zijn benadeeld. De overtreding is qua impact
beperkt aangezien consumenten zijn doorverwezen naar vergunninghoudende beniiddelaars en aanbieders.

ç Daarnaast is sprake van een beperkte overschrijding van de verbodsbepaling. Tegen vergoeding werden meer dan
NAW-gegevens doorgegeven. Tot slot heeft de AFM de vergoeding die B-Proof via de website
www. groenlichthypotheek.nI heefi ontvangen in ogenschouw genoinen.

Gelet op hot voorgaande besluit de AEM de boete te matigen naar de naastlagere boetecategorie, te weten
€ 24.000. De AFM is van oordeel dat een boete van € 24000 in dit geval evenredig is aan de ernst van de
overtreding en de mate van verwijtbaarheid.

In dit kader wijst de AFM, met betrekking tot de stelling van B-Proof dat de AFM uitgaat van de verkeerde
provisiecijfers, op het volgende. De boeteoplegging vanwege overtreding van artikel 2:80. eerste lid. Wft. heeft
betrekking op de fmnanciele dienstveriening van B-Proof via de website www.groenlichthypotheek.nl. De cijfers -

voor zover betrekking hebbend op deze website - heefi B-Proof zelf verstrekt in antwoord op een gericht
informatieverzoek van de AFM van 13 maart 2008. Indien en voorzover dew eijfers onjuist zijn, ligt het op de
weg van B-Proof dit te onderbouwen en aan te geven wat dejuiste cijfers zijn.

C).
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Draagkracht

Met betrekking tot het in bet boetevoomemen genoemde boetebedrag van € 96.000 stelt B-Proof dat - indien de
AFM overgaat tot oplegging van een boete - het bedrag van de boete substantieel gematigd dient te warden
vanwege de vermogenspositie van B-Proof. Uit de overgelegdejaarcijfers van B-Proof over de jaren 2006 en 2007
zou volgen dat een boete van € 96.000 het einde van de vennootschap zou betekenen.

De AFM heeft hiervoor reeds overwogen dat zij de boete zal matigen tot € 24.000 omdat bet vaste tarief van
€ 96.000 in dit geval niet evenredig is aan de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid. Hieruit
volgt dat het beroep op een beperkte draagkracht wordt beoordeeld gelet op bet boetebedrag van € 24.000.

—‘ Dat B-Proof een boete van deze hoogte feiteiijk niet kan dragen, is niet gebleken. Uit de balans per 31 december
2007 blijkt dat B-Proof een Bigen Vermogen bereft van € , haar viottende activa €
bedraagt en B-Proof beschikt over een werkkapitaal van €

In de zienswijze stelt B-Proof, onder bet kopje “beperkte draagkracht”, dat de AFM uitgaat van de verkeerde
cijfers ten aa.nzien van de opbrengsten die B-Proof zou hebben gegenereerd als gevoig van de vermeende
overtreding. Voor zover E-Proof daarrnee wil aangeven dat voor de draagkracht van B-Proof enkel de opbrengsten
van belang zijn die zijn verkregen met de overtreding, verwerpt de AFM deze stelling. Het gaat om de draagkracht
van de ondememing in bet geheel.

4. Besluit

Op grand van het vorenstaande bereft de AFM besloten am aan B-Proof op grand van artikel 1:80 Wft een
bestunrlijke boete op te leggen wegens overtreding van artikel 2:80, eerste lid, Wft in de periode van 1 januari
2007 tot januari 2008. Het bedrag van deze bestuurlijke boete wordt vastgesteld met inachtneming van artikel 1:80
Wftjuncto artikel 1:81 Wftjuncto de artikelen 2 en 3 van bet Besluit boetes Wft. In artikel 3 van het Besluit
boetes Wft is bepaald dat het bedrag van de boete voor overtreding van artikel 2:80, eerste lid, Wft € 96.000
bedraagt (tariethummer 5).

In artikel 6 van bet Besluit boetes Wft is bepaald dat de hoogte van de boete mede a.thankelijk is van de
draagkracht van diegene aan wie de boete worth opgelegd. Ingevolge artikel 6, tweede lid, Besluit boetes Wft
wordt de hoogte van de boete vastgesteld door bet boetebedrag, zoals bepaald op grond van artikel 3 Besluit
boetes Wft, te vermenigvuldigen met de op grond van artikel 7 toepasselijke draagkrachtfactor (1-5). Deze factor is
voor wat betreft B-Proof afhankelijk van bet aantal werknemers, gemeten naar voltijdsequivalent, dat zich
rechtstreeks bezighoudt met financiele dienstverlening. B-Proof heeft aangegeven dat minder dan 15 werknemers
(in ftc) zich rechtstreeks bezighouden met financiele dienstveriening. Hieruit volgt dat bij de vaststelling van de
hoogte van de boete categoric I ( factor 1) van toepassing is.

In de zienswijze merkt B-Proof op dat de boete substantieel gematigd dient te worden vanwege de naar het oorde
van B-Proof geringe ernst van de overtreding, de beperkte mate van verwijtbaarheid en gelet op de financiele
positie van B-Proof. In paragraaf 3 heeft de AFM uiteengezet dat en waarom zij van oordeel is dat de boete
gematigd dient te worden tot € 24.000. Naar bet oordeel van de AFM is derhalve de boete van € 24.000 evenredig::
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aan de ernst en duur van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid. Niet gebleken is dat F-Proof een
dergelijke boete niet kan dragen. Ben verdere matiging op grond van de draagkraeht is dan ook niet aan de orde.

Het bedrag van de bestuurlijke boete ad € 24.000 voor de geconstateerde overtreding dient onder vermelding van
“boete B-Proof, Jactuumr. I “ te worden betaald aan de AFM door overschrijving
op bankrekeningnummer te Amsterdam.

Ingevoge artikel 1:85, eerste lid, Wft dient de boete te worden betaald binnen zes weken na de inwerkingtreding
van deze beschikking. IDe beschikking treedt op grond van artikel 3:40 juncto 3:41 van de Algemene wet
bestuursrecht (“Awb”) in werking op de dag van toezending daarvan. Ingevolge artikel 1:85, tweede lid, Wfl
wordt door bet aantekenen van bezwaar of beroep tegen de besehikking de verplichting tot betaling van de boete

( - geschorst. IDe schorsing geldt totdat de beroepsterrnijn is verstreken of, indien beroep is ingesteld, op bet beroep is
beslist. Jndien de boete niet wordt betaald binnen zes weken na de inwerkingtreding van deze beschikking is
wettelijke rente verschuldigd. Deze wordt berekend vanaf de dag na bet verstrijken van laatstgenoemde termijn.

Beslissing tot openbaarmaking van de boete
Artikel 1:98 Wft verplicht de AFM ertoe om een besluit tot het opleggen van een boete openbaar te maken nadat
deze in rechte onaantastbaar is geworden. Daarenboven verplicht artikel 1:97, eerste hd, WIt cm dit besluit tot
oplegging van een boete ook openbaar te maken nadat dit aan B-Proof is toegezonden.

Op grond van bet bepaalde in artilcel 1:97, tweede lid, Wft geschiedt openbaarmaking van bet besluit niet eerder
dan nadat vijf werkdagen zijn verstreken na de dag waarop bet besluit aan de betrokken persoon bekend is
gemaakt.

IDe stelling van B-Proof dat het vooniemen geen aarilcnopingspunten biedt om een zienswijze te kunnen geven
omtrent de openbaannaking, is niet te rijmen met bet feit dat B-Proof vervolgens wel opmerkingen maakt over bet
door haar gestelde punitieve karakter daarvan. Uitgangspunt van de wetgever is dat er automatisch gepubliceerd
wordt (PG 29708, nr. 39, p. 9 en nr. 41, P. 64-65). De ondememing die in bet kader van bet voornemen van een
bestuurlijke boete haar zieuswijze naar voren brengt, weet dat bet besluit openbaar zal worden gemaak[ (PG
29708, nr. 19, p. 421) en is derhalve in staat om daaromtrent haar zienswijze naar voren kunnen brengen, hetgeen
B-Proof ook gedaan heeft ten aanzien van gestelde leedtoevoegende karakter van de maatregel.

De AFM wijst op bet volgende. IDe regeling ter zalce openbaarmaking van opgelegde boetes zoals neergelegd in de
WIt is niet punitief van aard. Verwezen zij onder andere naar de toelichting op de vierde nota van wijziging (PG
29708, nr. 19, p. 420). Leedtoevoeging is niet het oogmerk. IDe omstandigheid dat een dergelijke openbaarmaking
het effect kan hebben dat ze door de betrokken finaneiele onderneming als onaangenaani wordt ervaren, kan daar
niet aan afdoen. Dc AFM wijst in dit kader ook op een uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank
Rotterdarn van 3 september 2008 LiNBF1 175) en de in deze uitspraak aangehaaldejuiisprudentie. Dat gold
trouwens ook al voor publicatie van op grond van de sectorale toezichtswetgeving opgelegde boetes. Gewezen zij
op de uitspraak van bet 1-lof Amsterdam van 9 februari 2006 (LJNAV1424) en van de rechtbank Rotterdam van
24 april 2006 (L]NAW9642)

c)
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De AFM deelt ook de in de zienswijze geponeerde stelling niet dat publicatie achterwege zon moeten blijven
omdat E-Proof inmiddels wel voldoet aan de vergunningplicht. Deze constatering is niet van belang bij het
oordeel of er sprake is of zou kunnen komen van strijd met het dod van het door de AFM uit te oefenen toezicht
op de naleving van de Wft, zijnde de mogelijkheid om op grond van artikel 1:97 Wft afte zien van publicatie. Met
de verpiichting tot openbaarmaking van bestuurlijke boetes door de AFM beoogt de wetgever de deelnemers op de
financiele markten te waarschuwen in het belang van de ordelijke en transparante financiëlemarktprocessen,
zuivere verhoudingen tussen marktpartijen en de zorgvuldige behandeling van etienten (Vergelijk PG 29708, ax.
19, P. 301-303, P. 420-421, Dr. 20, P. 30 en nr. 39, p. 8-10). Dit is in lijn met de doelen die de inmiddels vervallen
sectorale toezichtwetten beoogden te dienen. Om de markt volledig te informeren zal in de publicatietekst
overigens opgenomen worden dat E-Proof inrniddels is aangesloten bij een vergunninghoudende dienstverlener en
bet ban is toegestaan informatie door te geven aan een andere partij voor bet afsluiten van een financicel product
zonder inhoudelijk contact met de consument.

De openbaurmaking is ook in overeenstemrning met het eerder aangehaalde handhavingsbeleid van de AFM en
DNB, waarin terzake is opgenomen: “Gelet op de doelen van het gedragstoezicht zal er voor de AFM in beginsel
geen aanleiding zijn urn afte zien van publicatie”.

Afgezien van de in de wet gegeven uitzonderingsmogelijkheid is de rnogelijkheid tot publicatie van de boete niet
discretionair van aard. De AFM kan slechts van openbaarmaking afzien indien OP grond van artikel 1:98,
respectievelijk 1:97, vierde lid, Wft, openbaannaking van het besluit in sthjd is of zou kunnen komen met bet duel
van het door de AFrvI nit te oefenen toezicht op de naleving van deze wet. Van dat laatste is naar bet oordeei van
de AFM geen sprake, zodat niet van openbaannaking kan worden afgezien. Het belang van E-Proof, zoals onder
andere in de zienswijze naar voren gebracht, kan in dit verband niet tot een andere uitkomst leiden. Immers, dit
belang beeR geen betrekking op de vraag of openbaannaking van bet besluit in strijd is of zou kunnen komen met
bet doel van bet door de AEM nit te oefenen toezicht op de naleving van deze wet.

De openbaarmaking van de boete zal plaatsvinden door:
a. publicatie van het boetebesluit op de website van de AFM; en
b. publicatie van de kern van bet besluit door middel van een persberieht eniof een advertentie in één of

meer landelijke dagbladen, aismede opname van een bericht omtrent de opgelegde boete in de periodieke
AFM-nieuwsbrief.

De tekst van bet besluit - geschoond van vertrouwelijke gegevens - zoals die op de website van de AFM zal
worden gepubhceerd, trefI u aan in de bijlagen bij dit besluit.

De AFM is van oordeel dat de in deze bijiage grijs gemarkeerde gegevens vertrouwelijk zijn. Die informatie zal
dan ook in de publicatie worden afgescherrnd. Tndien ii meent datbepaalde andere gegevens ook ais vertzouwelijk.
moeten worden aangemerkt, kunt u dit scbriftelijk binnen een tennijn van dde werkdagen na dagtekening van deze:
brief aan de AFM kenbaar maken.
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De basis van de tekst die in het te publiceren persbericht eniof advertentie zal worden opgenomen, is de volgende:

“AFM legt boete op aanfinancieel diensiverlener F-ProofB. V.

De Autoriteit Financiele Mar/den (‘AFM”) heeft op 27 april2009 een bestuurfljke boete van € 24.000 opgelegd
aan E-FroofB. V (“E-Proof’) voor het in de periode van januari 2007 tot en metjanuari 2008 zonder vergunning
bemiddelen in hypothecair krediet Een vergunning is vereist op grond van artikel 2:80 van de Wet op ha
financteel toezicht.

F-Proofheefi via de webs ite www,groenlichthypotheeknl meer dan contactgegevens opgevraagd b4j consumenten
en deze gegevens tegen een vergoeding doorgegeven aan anderejinancieel dienstverleners. Dat valt in de wetc onder het begrzj, bemiddelen. Inmiddels is E-Proofaangesloten bj een vergunninghoudende dienstverlener en is
het haar toegestaan informatie door te geven aan een anderepartq voor het afsluiten van eenjmnancieel product
zonder inhoudel4jk contact met de consument.

De AFM heefi de boete gematigd omdat met de activiteiten een beperkt voordeel is behaald en niet is gebleken dat
door tie handelswze van F-Froofconsumenten 4jn benadeeld. De ingewonnen gegevens 4/n enkel aan
vergunninghoudende dienstverleners gestuurd.

Het volledige besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden. BU vragen ofklachten kunt u contact opnemen
met het Meidcunt Financiele Markten van tie ATM. 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut,).

De ATM bevordert eer4/ke en transparantefinanciele mar/den. Wj 4/n de onajhankelijke gedragstoezichthouder
op tie mar/den van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De ATM bevordert zorgvutdigefinanciele
dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiente werking van kapitaalmarkten. Ons
streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de,financiele mar/den te versterken, ook internationaal.
Op deze manier draagt de ATM bq aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.”

Let op: De AFM kan, al naargeiang de omstandigheden op het moment van publicatie, bovengenoemde
publicatietekst wijzigen of aanvullen.

Indien B-Proof een verzoek om een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Awb heeft gedaan,
verzoekt de AFM dit aan haar per e-mail ( ) door te geven. Bij gebreke daarvan zal de AFM de
boete openbaar maken op de wijze als bovengenoemd. Tevens vraagt de AFM B-Proof het eventuele verzoek om
de voorlopige voorziening per fax aan de AFM toe te sturen (faxnummer

5. Rechtsgangvenvijzing

Ten aanzien van het besluit
ledere belanghebbende kan tegen deze beschikking bezwaar aantekenen door binnen zes weken na bekendmaldng
daarvan een bezwaarschrift in te dienen bij de AFM, t.a.v. Juridisehe Zaken, Postbus 11723, 1001 GS,
Amsterdam. C

a:
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Ten aanzien van de openbaarmaking van het besluit
Indien wordt verzocht om een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 Awb, wordt op grond van het
bepaalde in artikel 1:97, derde lid, Wft de openbaarmaking van het besluit opgeschort totdat er een uitspraak is
van de voorzieningenrechter.

Hoogachtend.
Autoriteit Finaneiële Markten

D
mr. drs. M.H. Priem mr. drs. M.J. Blotwijk
Assistent boetethnctionaris Boetefirnctionaris

Bijlagen:
- Wettelijk kader
- Openbare versie
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Bijiage - Wettelijk kader

Wetfinanciele dienstverlening (“Wfd”)

In artikel 1 Wfd is bepaald, voor zover relevant;
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt - voor zover niet anders is bepaald - verstaan onder:

1••]
e. hem iddelen: alle werkzaamheden gericht op het als tussenpersoon tot stand brengen van overeenkomsten inzake
financiele producten tussen consumenten en aanbieders, of voor zover het overeenlcomsten ten aanzien van
verzekeringen ofk,-ediet betrefi, bestaande uit het assisteren NJ het beheer en de ullvoering van dergeliJke

4
‘

overeenkomsten;
1

L financiele dienst:

1•]
3° bemiddelen;

m. financieelproduct:

1•••]
6°. een verzekering;

cc. toezichihouder: de Slichting Autoriteit Financiele Markien;

1••]

In artikel 10 Wfd is bepaald:
Het is verboden in ofvanuit Nederland eenflnanciele dienst te verlenen zonder daartoe van de toezichthouder een
vergwzning te hebben verkregen.

In artikel 102 Wfd is bepaald, voor zover relevant:
1. Het is eenjinancieie dienstveriener die op her tiJdstip van inwerkingtreding van deze wet:
a. beschikt over ewe vergunning als bedoeld in artikel 9 van de Wet op het consumentenkrediet;
b. is ingeschreven in het register als bedoeld in artikel 3 ofartikel 20 van de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf
c. beschikt over een ontheffing als bedoeld in artikel 5 of2]a van de Wet assurantiebemiddelingsbedrfofde
artikelen 6, derde lid, of3], vijfde lid, of 32, vierde lid ofartikel 38, vierde lid, van de Wet toezicht kredietwezen
1992;
d. hem iddelt in krediet en in dat verband een schreliJke provisieovereenkomst is aangegaan met eenJmnanciële
dienstverlener als bedoeld in onderdeel a;
e. optreedt als adviseur; of

f overeenkomsten inzake krediet, bu her aangaan waarvan hypotheca ire zekerheid wordt verleend, dan we? met
betrekking waartoe reeds hypothecaire zekerheid bestaat, aanbiedt ofdaarin bemiddelt, toegestaan zonder
vergunning ofontlieffing 4/n werkzaamheden voort te zetten, onder de in het tweede lid genoemde voorwaarden.
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2. Definanciele diensiverlener vraagt binnen een maand na inwerkingtreding van deze wet eel? vergunning of
ontheffing aan bu de toezichthouder en legt binnen drie maunden na deze aanvraag de gegevens en bescheiden,
bedoeld in artikel 17, aan de toezichthouder over.

1]

Invoerings- en aanpassingswet Wfl (‘7&a Wfl”)

Tn artikel 31, eerste lid, T&a Wft is bepaald:
1. Het is eenjinanciele dienstverlener als bedoeld in artikel 102, eerste lid, van de Wetfinanciele dienstverlening,

alsmede eenfinanciele dienstverlener die financiele diensten verleent ten aanzien van betaalrekeningen of
beleggingsobfecten, bemiddelt in spaarrekeningen ofopfreedt als herverzekeringsbemiddelaar, die
overeenkomstig artikel 102, tweede lid, van die wet onderscheidenlifk artikel 20, eerste lid, van de
Vnjstellingsregeling Wfd een vergunning ofontheffing heeft aangevraagd, op we/Ice aanvraag op het tUdstzp van
inwerkingtreding van de Wet op hetJmnancieel toezicht nog niet is beslist, toegestaan zonder vergunning of
ontheffingzgn werkzaamheden voort te zetten totdat de Autoriteit Financiele Mar/den op die aanvraag heeft
beslist

Wet op hetfinancieel toezichi (“Wft”)

In artike! 1 1 Wft is bepaald, voor zover relevant:
in deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt, voor zover niet anders is bepaaid, verstaan onder:

1]
bemiddelen:

1]
a alle werkzaamheden in de uitoefening van een beroep ofbedrfgericht op het als tussenpersoon tot stand
brengen van een verzekering tussen een client en een verzekeraar ofop het assisteren bü het beheer en de
uitvoering van een verzekering;

1]
jirtanciele dienst:

[j..]

a bemiddelen;

1]
Jmnancieel product:

1..•]
g. een verzekering;

1•]
onderbemjddelaar: een hem iddelaar die berniddelt voor een andere hem iddelaar:

1•J
toezichthouder: de Ivederlandsche Bank ofde Auroriteit Financiele11-faricren, ieder voorzover belast met de
uitoefening van het toezicht overeenkomstig artikel 1:24 onderscheidenluk artikel 1:25;

f.]
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In artikel 1:80 Wfl is bepaald, voor zover relevant:
1. De toezichthouder kan een bestuurl4jke boete opleggen terzake van overtreding van voorschrWen, ges!eld
ingevolge de in de blage b di! artikel genoemde artikelen [...J

In artikel 1:81 Wft is bepaald:
1. He! bedrag van de besruurlke boete word! bepaald bif algemene maa!regel van bes!uur, met dien verstande
dat de boete voor een afzonder4jke overtreding ten hoogste 6900.000 bedraagt.
2. De algemene maa!regel van bestuar, bedoeld in he! eers!e lid, bepaal! bu elke daarin omschreven overireding
her bet/rag van de deswege op te leggen bestuur4jke boete.
3. De roezichthouder katz he! bedrag van de bestuurl(/ke boete lager stellen dan in de algemene maatregel van
bestuur is bepaald, indien he! bedrag van de boere in een bepuald geval onevenredig hoog is.

In artikel 1:83 Wft is bepaald:
1. Indien de !oezichthouder voornemens is een bestuurlke boete op !e leggen, geeft hjj de betrokkene daarvan
kennis onder vermelding van de gronden waarop he! voornemen berust.
2. In aJii4jking van afdeling 4.1.2 van deAlgemene wet bestuursrecht, stelt de roezich!houder de betrokkene in de
gelegenheid om naar keuze schriftefljk ofmondeling 4/n zienswUze naar voren Se brengen voordat de bes!uurlke
boere word! opgelegd.

In artikel 1:84 Wft is bepaakl:
I. Dc roezich!houder leg! de besiuuriUke boere op bg beschikking.
2. Dc besehikking vermeldt in elk geval:
a. he!feEt terzake waarvan de bes!uurlijke boete word! opgelegd, alsmede he! overtreden voorsch rift;
b. her bedrag van de boete en de gegevens op basis waarvan dir bedrag is bepaald; en
c. de termijn, bedoeld in ar!ikel 1:85, eerste lid, waarbinnen de boere moe! worden betaald.

In artikel 1:85 Wfl is bepaald:
1. De bestuurluke boete word! betaald binnen zes weken na de inwerking!reding van de beschikking waarbu 4/is
opgeiegd.
2. Indien tegen he! besluit tot he! opleggen van een bes!uurlijlce boere bezwaar ofberoep word! aangetekend,
schors! dir de verplich!ing tot be!aling van de boete !o!dat de beroepstennifn is vers!reken of indien beroep is
ingesreld, op he! beroep is beslist
3. Indien de bestuurlijke boere nier is betaald binnen de in her eers!e lid bedoelde termn, word! nj vermeerderd
me! de wettelijke rente. De we!telijke rente word! berekend vanafde dag na het vers!rijken van de in he! eerste lid
bedoelde term zjn.
4. Indien de bestuurluke boere niet 4/dig is betaald, stuurt de toezichthouder schrUielUk een aanmaning om binnen
iwee weken de boete, verhoogd met de kosten van de aanmaning, alsnog te betalen. Be nanmaning beva! de
aanzeggtng dar de boe!e, voorzover deze niet binnen de gestelde term U word! be!aald, overeenkoinstig her vtjfdeJ
lid zal warden ingevorderd.
5. Bq gebreke van rdige beraling kan de !oezichrhouder de bes!uur4jke boete, verhoogd met de kosten van de (E

aanmaning en van de invordering, b/ dwangbevel invorderen.
6. He! dwangbevel word! op kosten van de over!reder b41 deurwaardersexploit betekend en lever! een execuroriale
!itel op in de zin van he! Tweede Boek van her Wetboek van Burgerlzjke Rechtsvordering.
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7. Gedurende zes weken na de dog van betekening stoat verzet tegen het dwangbevel open door dagvaarding van
de toezichthouder die de bestuur4,ike boete heeJl opgelegd.
8. Her verzet schorst de tenuitwoerlegging niet, tenzij de voorzieningenrechter van de rechthank in kort geding
desgevraagd anders beslist,
9. Het verzet kan niet worden gegrond op de sidling dat de bestuurlijke boete ten onrechte of op een te hoog
bedrag is vastgesteld.

In artikel 1:97 WIt is bepaald, voor zover relevant:
1. De toezichthouder maakt een besluit tot het opleggen van een bestuurluke boete ingevolge deze wet na
bekendmaldng openbaar, indien de bestuurluke boete is opgelegd terzake overtreding van:
a. ecu verbodsbepaling uit deze wet [...];
1]
2. De openbaarmaking van he! besluit tot het opleggen van een besruurfljke boete geschiedt niet eerder dan nadat
vfwerkdagen z(jn verstreken na de dag waarop het besluit aan de beirokken persoon bekend is gemaakt.
3. Indien wordt verzocht om een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:8] van de Algemene wet
bestuursrecht, wordt de openbaannaking van her besluit opgeschort totdat ci een uitspraak is van de
voorzieningenrechter.
4. Indien de openbaarmaking van het besluit in strUd is ofzou kunnen komen met he! doe! van her door de
toezichthouder uit te oefenen toezicht op de naleving van deze wet b4jft deze achterwege.

In artikel 1:98 Wft is hepaaid:
Onverminderd artikel ]:97 maakt de toezichthouder een besluit tot het opleggen van een bestuurlijke boete
ingevolge deze wet openbaar, nadat het rechtens onaantastbaar is geworden, tenzU de openbaarmaking van het
besluit in strUd is ofzou kunnen komen met her doe! van her door de toezichthouder uit te oefenen toezieht op de
naleving van deze wet.

In artikel 2:80, eerste lid, WIt is bepaald:
]. Net is verboden in Nederland zonder een daartoe door de A utoriteit Financiele Markten verleende vergunning
te hem iddelen.

Besluit boetes Wfl

In artikel 2 Besluit boetes WIt is bepaald, voor zover relevant:
Voor de tariefnummers, behorend bq de in artikel 3, 4 en 5 genoemde overtredingen, zgn de boetebdragen als
volgt samengesteld:
Tariefnutnmer Boete
17

5 e96.000

In artikel 3 Besluit boetes WIt is bepaald, voor zover relevant:
Wet op hetJinancieel toezicht Tariefnummer
[.j 1]
2:80, eerste lid 5
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In artikel 6 Besluit boetes Wft is bepaald, voor zover relevant:
1. Indien een boete wordt opgelegd aan een persoon die behoort tot een van de hierna genoemde categorieën, is
de hoogte van de boete mede aJhankelUk van diens draagkracht:
a. Jinanciele ondernemingen;

1]
2. De draaglcracht komt in de hoogle van de boere tot utting door het boetebedrag, zoals bepaald op grond van
artikel 3, 4 en 5, te vermenigvuldigen met de op grond van artikel 7 toepasse4jke draagkrachçfactor.
3. Indien de toezichthouder niet besehiks over de voor de bepaling van de draagkracht noodzakelUke gegevens,
verzoekt hij degene aan wie de boete zal worden opgelegd deze gegevens binnen een door hem te stellen redelijke
termU te verstrekken.

( 1 4. Indien de betrokkene de in het derde lid bedoelde gegevens niet binnen de in dat lid bedoelde termn verstrekt,
is bU de vaststelling van de hoogle van de boete de draagkrachfactor i4jfvan toepassing. 5. Indien een boete
wordt opgelegd aan een persoon die behoort tot meerdere van de in het eerste artikel genoemde categorie dan is
de categorie van toepassing die leidt tot de hoogste draagkrachfactor.

In artikel 7 Besluit boetes Wft is bepazld, voor zover relevant:
De in artikel 6, tweede lid, bedoelde draagkrachçfactoren 4,/n:
a. draagkrachtfactor één:

1]
5°. financidledienstvcrleners, niet ziJndefinancieie ondernemingen ais bedoeld onder 1° tot en met 4°, woarvan
het aantai werknemers, gemeten naar voitzjdsequivaient, dat zich rechtstreeks bezighoudt metfinanciele
dienstverlening minder dan 15 bedraagt;
1.•]

I’—’




