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Geachte directie, 

 

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

 

1. Inleiding 

 

De AFM heeft besloten om aan Investerra B.V. (Investerra) een bestuurlijke boete op te leggen wegens 

overtreding van artikel 2:55, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Dit besluit is gebaseerd op het 

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

zonder de daartoe benodigde vergunning. 

 

Het onderhavige besluit is als volgt opgebouwd. Allereerst geeft de AFM in paragraaf 2 de feiten weer. 

Vervolgens wordt in paragraaf 3 de zienswijze van Investerra weergegeven. In paragraaf 4 wordt een beoordeling 

van de feiten gegeven. In paragraaf 5 is het besluit beschreven. Tot slot volgt in paragraaf 6 de rechtsgang- 

verwijzing. 

 

 

2.  Feiten 

 

Op 18 augustus 2008 heeft de AFM de website van Investerra geraadpleegd. Daarbij heeft de AFM geconstateerd 

dat op de website van Investerra onder meer de volgende teksten stonden vermeld:  

“Investerra koopt interessante percelen grond, waarbij wordt gekeken naar de potentie van een locatie om een 

toekomstige bestemmingwijziging te ondergaan. De locaties zijn nu nog landbouw- of bosgrond en tegen gunstige 

condities aan te kopen. De aangekochte grotere grondstukken worden verkaveld en variëren in grootte, vanaf 

1.000 m
2
 per locatie. Dit maakt het aantrekkelijk voor particuliere investeerders om meerdere kavels op 

verschillende locaties in Nederland aan te kopen: Door de spreiding wordt de kans op succes groter, terwijl de 

totale orderportefeuille behapbaar blijft. Investerra neemt u als investeerder alle zorg uit handen en regelt naast 
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de aankoop en notariële overdracht ook zaken als pacht, onderhoud en informatieverstrekking. Bij verkoop van 

een kavel dat voor bestemmingswijziging in aanmerking komt, betaalt u Investerra 20% van de ontstane 

meerwaarde, indien dit binnen tien jaar na aankoop van het grondstuk is. Indien het kavel na tien jaar wordt 

verkocht, in verband met een bestemmingswijziging, is de winstdeling 10% over de ontstane meerwaarde.”  

 

En:  

“Grond kan een waardevol bezit zijn. Vooral als die grond gewild is om zijn locatie. Dat betekent een hoge prijs. 

Wie kent niet de succesverhalen van grondbezitters wier grond ineens door een bestemmingswijziging het 

tienvoudige waard werd.”  

 

Op 19 augustus 2008 heeft de AFM per aangetekende post een informatieverzoek (kenmerk:------------) aan 

Investerra verstuurd en onder meer verzocht gegevens te verstrekken over wat de activiteiten van Investerra exact 

inhouden. 

 

De heer --------- heeft namens Investerra op 26 augustus 2008 telefonisch contact opgenomen met een 

toezichthouder van de AFM. Hij heeft aangegeven dat hij de brief van de AFM heeft ontvangen en dat hij deze 

brief heeft voorgelegd aan zijn advocaat. Hij heeft aangegeven de AFM zo spoedig mogelijk de gevraagde 

informatie te zullen toesturen. 

  

Op 2 september 2008 heeft de AFM een brief
1
 ontvangen van de advocaten mrs. G. Roth en M. Van Eersel 

namens Investerra. In deze brief geven zij onder meer aan dat Investerra, alvorens met haar activiteiten te zijn 

begonnen, juridisch advies had ingewonnen en dat uit dit advies naar voren is gekomen dat Investerra geen 

beleggingsobjecten aanbiedt. Mrs. Roth en Van Eersel geven – kort gezegd – aan dat ook zij betwijfelen of er 

sprake is van het aanbieden van beleggingsobjecten daar zij van mening zijn dat er geen sprake is van enig 

relevant beheer. Tevens geven zij aan dat er door Investerra geen rendement aan de verkrijger in het vooruitzicht 

wordt gesteld. Daarnaast merken zij op dat Investerra naar aanleiding van het informatieverzoek van de AFM de 

aanbieding op de website heeft aangepast: voorlopig kan er uitsluitend worden deelgenomen voor een nominale 

waarde van minimaal €50.000, -. Verder merken zij op dat Investerra bereid is om nader te overleggen met de 

AFM. 

 

In antwoord op de door de AFM gestelde vragen heeft Investerra in deze brief onder meer het volgende verklaard: 

- Investerra houdt zich alleen bezig met de aan- en verkoop van grond. Investerra heeft echter zelf geen contact 

met kopers, hiervoor heeft Investerra een samenwerkingsovereenkomst met een derde partij (--------.). Van dit 

bedrijf ontvangt Investerra de door de koper ondertekende koopcontracten in drievoud. Deze worden 

vervolgens door Investerra ondertekend. Één exemplaar is voor de administratie van Investerra, één exemplaar 

is voor de notaris en één exemplaar wordt teruggestuurd naar ------------- die de overeenkomst kopieert en het 

origineel weer doorstuurt naar de koper. Door de notaris wordt vervolgens een leveringsakte opgesteld die  

met de afrekening ter goedkeuring aan de koper en verkoper wordt gestuurd. 

- Investerra heeft de eerste overeenkomst gesloten op 29 maart 2007. 

- Investerra heeft voor ieder perceel dat is verkocht aan een investeerder, een pachtovereenkomst gesloten. 

                                                        
1
 Op 1 september 2008 heeft de AFM deze brief, echter zonder de bijlagen, ook per fax ontvangen.  
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Bij de brief zijn tevens dagafschriften gevoegd van bankrekeningnummer --------- ten name van Investerra, een 

overzicht van alle investeerders, een standaard koopovereenkomst, een standaard volmacht ter zake van de 

verpachting en een standaard volmacht van de investeerder met een pachter. Uit het overzicht van alle 

investeerders blijkt onder meer dat Investerra vanaf 29 maart 2007 tot en met 1 september 2008 een 

koopovereenkomst heeft gesloten met ---- consumenten voor in totaal een bedrag van € --------- Verder blijkt uit 

het overzicht van de investeerders dat Investerra vanaf 27 september 2007 tot 1 september 2008 

koopovereenkomsten heeft gesloten met --- consumenten en daarmee een (bruto) omzet van ten minste €  

---------- heeft gerealiseerd. 

 

De AFM heeft op 5 september 2008 een brief
2
 namens Investerra ontvangen van mr. M. Van Eersel met het 

verzoek om in gesprek te gaan met Investerra.  

 

Op 5 september 2008 heeft een toezichthouder van de AFM telefonisch contact opgenomen met mr. Van Eersel. 

Mr. Van Eersel geeft wederom aan dat Investerra graag een gesprek zou willen aangaan met de AFM. De 

toezichthouders van de AFM hebben in dit gesprek aangegeven dat in dit stadium van het onderzoek een gesprek 

niet gebruikelijk is. Indien Investerra over aanvullende informatie beschikt dan ontvangt de AFM deze graag 

schriftelijk. 

 

Tevens heeft op 5 september 2008 de heer -------------- namens Investerra telefonisch contact opgenomen met een 

toezichthouder van de AFM. De heer ----------- heeft in dit gesprek aangegeven graag een gesprek te willen om 

een toelichting te geven op de situatie van Investerra. Wederom heeft de AFM aangegeven dat een gesprek in dit 

stadium van het onderzoek niet opportuun is en dat indien Investerra over aanvullende informatie beschikt, 

Investerra deze schriftelijk kan sturen aan de AFM. 

 

Mr. Roth heeft op 8 september 2008 namens Investerra telefonisch contact opgenomen met een toezichthouder 

van de AFM met nogmaals het verzoek om in overleg te treden met Investerra. De toezichthouder van de AFM 

heeft aangegeven zo spoedig mogelijk te reageren op zijn verzoek. 

 

Op 9 september 2008 heeft een toezichthouder van de AFM telefonisch contact opgenomen met mr. Roth en zij 

heeft hem medegedeeld dat de AFM blijft bij het standpunt dat het niet gebruikelijk is om in dit stadium een 

gesprek aan te gaan en dat Investerra additionele informatie schriftelijk kan toesturen. 

 

Op 10 september 2008 heeft de AFM een brief
3
 ontvangen van mr. Roth namens Investerra. In deze brief verzoekt 

hij nogmaals de AFM om op korte termijn een afspraak met Investerra te maken voor een gesprek. Hij geeft aan 

dat indien de AFM bij haar weigering blijft, Investerra de AFM aansprakelijk zal houden voor de schade die dat 

veroorzaakt. 

 

De AFM heeft op 12 september 2008 per aangetekende post een brief gestuurd (kenmerk:-------------) naar mr. 

Roth en een kopie van deze brief met een begeleidend schrijven (kenmerk:-------------) naar Investerra, waarin 

                                                        
2
 Op 4 september 2008 heeft de AFM deze brief tevens per fax ontvangen. 

3
 Op 9 september 2008 heeft de AFM deze brief tevens per fax ontvangen. 
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nogmaals wordt aangegeven dat indien Investerra over aanvullende informatie beschikt, de AFM deze informatie 

schriftelijk wil ontvangen.  

 

Op 15 september 2008 heeft de AFM een brief
4
 ontvangen van mr. Roth namens Investerra. In deze brief verzoekt 

Investerra de AFM duidelijkheid te verschaffen omtrent de positie van Investerra en doet Investerra nogmaals het 

verzoek om in overleg te treden. Daarnaast verzoekt Investerra om duidelijkheid te verschaffen omtrent de 

berichtgeving van de AFM aan de Minister van VROM, daar Investerra heeft vernomen dat de AFM eerder heeft 

aangegeven dat er in het geval van grondspeculaties geen sprake is van het aanbieden van beleggingsobjecten, 

zoals wordt aangegeven in het verslag van een op 1 juli 2008 gehouden algemeen overleg met de Minister van 

VROM. Een kopie van dit verslag is bij de brief gevoegd. 

 

Op 17 september 2008 heeft mr. Van Eersel per e-mail gereageerd op de brief die door de AFM is verzonden op 

12 september 2008. Hij verzoekt de AFM aan te geven of deze brief zijn brief, die door hem eveneens is 

verzonden op 12 september 2008, heeft gekruist en vraagt wanneer de AFM inhoudelijk een reactie zal geven. 

 

Op 17 september 2008 heeft de AFM per e-mail gereageerd op het verzoek van mr. Van Eersel d.d. 17 september 

2008. De AFM heeft aangegeven dat de brieven elkaar gekruist hebben en dat Investerra zo spoedig mogelijk zal 

worden bericht met betrekking tot de namens Investerra verstuurde brief d.d. 12 september 2008. 

 

De AFM heeft op 19 september 2008 per aangetekende post een brief verstuurd naar mr. Roth (kenmerk: --------- ) 

en een kopie met begeleidend schrijven (kenmerk: -----------). In deze brief heeft de AFM onder meer aangegeven 

dat de Minister van VROM de Tweede Kamer zou informeren en niet de AFM. Tevens wordt verwezen naar de 

brief van de AFM d.d. 12 september 2008, waarin de AFM aangeeft dat indien Investerra over aanvullende 

informatie beschikt, de AFM deze informatie schriftelijk wil ontvangen.  

 

Op 23 september 2008 heeft de AFM een brief ontvangen van mr. Van Eersel namens Investerra met het verzoek 

om op de kortst mogelijke termijn een inhoudelijke reactie te geven. 

 

Op 9 oktober 2008 heeft de AFM per aangetekende post een brief (kenmerk:--------------) verstuurd aan mr. Roth 

met de mededeling dat er tot op heden geen additionele informatie is ontvangen en dat de eerste fase van het 

onderzoek is afgerond. De AFM is bereid om Investerra uit te nodigen en Investerra de gelegenheid te bieden een 

mondelinge toelichting te geven. Deze brief is tevens per fax verzonden naar mr. Roth.  

 

De AFM heeft op 9 oktober 2008 een brief ontvangen van mr. Roth namens Investerra. In deze brief geeft hij aan 

dat indien de AFM haar definitieve standpunt niet binnen vijf werkdagen na dagtekening van zijn brief bekend 

maakt aan Investerra, Investerra de verkoop van haar producten voor bedragen minder dan €50.000, - drie 

werkdagen na het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn zal hervatten. Tevens verzoekt Investerra de AFM 

om, indien de AFM niet binnen vijf werkdagen een reactie geeft, een aanwijzing op grond van artikel 1:75 Wft te 

geven aan Investerra ertoe strekkende dat zij de verkoop van deze producten niet zal hervatten. In de bijlage is een 

                                                        
4
 Op 12 september 2008 heeft de AFM deze brief tevens per fax ontvangen. 
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brief gevoegd van de Minister van VROM. Investerra is van mening dat hierin steun gevonden kan worden voor 

de opvatting dat artikel 2:55 van de Wft in casu niet van toepassing is. 

 

Op 13 oktober 2008 heeft er ten kantore van de AFM een gesprek plaatsgevonden tussen de toezichthouders van 

de AFM en mr. Roth en de heer ------------- namens Investerra. Tijdens dit gesprek zijn er geen nieuwe feiten naar 

voren gekomen. 

 

Op 22 oktober 2008 heeft de AFM de website www.investerra.nl bekeken. Daaruit blijkt dat Investerra alleen 

beleggingsobjecten aanbiedt vanaf €50.000, -. 

 

Op 22 oktober 2008 heeft de AFM aan Investerra per aangetekende post --------------------------- (kenmerk: ---------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

----------- 

Bij brief van 23 oktober 2008 heeft Investerra aan de AFM haar zienswijze gezonden. Investerra geeft in deze 

brief aan dat zij het weinig zinvol acht uitgebreider in te gaan op de vraag of er sprake is van beleggingsobjecten, 

omdat Investerra van mening is dat uit het dossier blijkt dat er geen sprake is van beleggingsobjecten en omdat de 

AFM niet ontvankelijk zou willen zijn voor de door Investerra aangevoerde argumenten. Daarnaast geeft 

Investerra aan dat vanwege het feit dat er geen sprake is van het beheren van enige overeenkomst, Investerra 

derhalve ook niet kan stoppen met het beheren.  

 

Op 4 november 2008 heeft de AFM aan Investerra  

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

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

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

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

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

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

  

Op 5 november 2008 heeft mr. Roth namens Investerra telefonisch contact opgenomen met de AFM. In dit 

gesprek heeft hij aangegeven dat hij namens Investerra een bezwaarschrift zal indienen en dat hij een voorlopige 

voorziening zal aanvragen bij de rechtbank Rotterdam inhoudende --------------------------------------------------------- 
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Op 5 november 2008 heeft de AFM een fax ontvangen waarin mr. Roth namens Investerra bezwaar maakt tegen  

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

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

 

Op 25 november 2008 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

Op 12 januari 2009 heeft ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Op 30 januari 2009 heeft de AFM) ---------------------------------------- onder meer aangegeven:  

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

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

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

 

Op 4 december 2009 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

 

Per brief, verzonden op 4 juni 2010, heeft de AFM haar voornemen tot het opleggen van een bestuurlijke boete 

aan Investerra kenbaar gemaakt.  

 

Per brief, ontvangen op 8 juni 2010, heeft mr. Roth medegedeeld dat het aantal werknemers van Investerra dat 

zich rechtstreeks bezighoudt met financiële dienstverlening, --------- bedraagt. 

 

Op 18 juni 2010 heeft Investerra ten kantore van de AFM haar mondelinge zienswijze op de voorgenomen boete 

gegeven.  

 

Per brief, verzonden op 18 juni 2010, heeft de AFM bevestigd dat ----------------------------------------------------------

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

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

De heer mr. Bos van Spigthoff N.V. (Spigthoff) heeft op 8 juli 2010 telefonisch namens Investerra laten weten dat 

Investerra geen aanvullende financiële gegevens zal overleggen en daarom geen beroep zal doen op een beperkte 

financiële draagkracht. 

 

3.       Zienswijze Investerra 

Investerra heeft in haar zienswijze samengevat de volgende punten aangevoerd. 

 

I) Aangeboden producten kwalificeren niet als beleggingsobject 

Alle verweren die Investerra naar voren heeft gebracht-----------------november 2008,------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------- dienen als herhaald en ingelast worden te beschouwd in de onderhavige boeteprocedure. Voor 

zover relevant voor de onderhavige overtreding komt het erop neer dat het door Investerra aangeboden product 

niet kwalificeert als ‘beleggingsobject’ in de zin van artikel 1:1, Wft, omdat geen sprake is van: 

 het in het vooruitzicht stellen van een rendement in geld en;  

 het beheer van de gronden niet geldt als ‘beheer’ in de definitie van beleggingsobject en; 

 het beheer van de gronden niet noodzakelijk door een ander dan verkrijger wordt uitgevoerd. 

 

---------------------------is hierbij door Investerra op het volgende gewezen.  

 

Geen sprake van het in het vooruitzicht stellen van een rendement in geld 

------------------------voert Investerra aan dat bij het criterium ‘in het vooruitzicht stellen van een rendement’ het 

moet gaan om een belofte van een toekomstig rendement door de aanbieder van het product. Bij Investerra is 

hiervan duidelijk geen sprake. In de koopovereenkomst staat juist uitdrukkelijk vermeld dat Investerra geen enkele 

garantie geeft dat de verkochte grond in aanmerking komt voor een bestemmingsplanwijziging. Het beheer speelt 

in ieder geval geen rol bij een eventuele waardestijging van de gronden. Het rendement dat de investeerder zou 

kunnen behalen komt voort uit externe factoren, bijvoorbeeld een wijziging van het bestemmingsplan. Daarmee 

wordt dus niet voldaan aan het criterium van een rendement in geld dat in het vooruitzicht wordt gesteld als 

bedoeld in de definitie van beleggingsobject. 

 

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

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

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

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

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

-- 

Maar zelfs indien het voorgaande anders zou zijn dan volgt daaruit nog steeds niet dat Investerra een rendement in 

geld in het vooruitzicht stelt. Dat zou immers vergen dat Investerra bij de consument de redelijke verwachting 

wekt dat deze zal profiteren van de waardevermeerdering. Het Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse 

taal (Van Dale) voegt daaraan toe dat het ‘in het vooruitzicht stellen’ hoogstens fractioneel minder sterk is dan 

beloven. Van een dergelijke (bijna) belofte is geen sprake met de constatering dat partijen ervan uitgaan dat een 

gerede kans op waardevermeerdering bestaat. 

 

Dat aan de zinsnede ‘in het vooruitzicht stellen’ geen meer extensieve uitleg moet worden gegeven dan een 

grammaticale, althans dan die van de Van Dale, is ook begrijpelijk gelet op de ratio van deze definitiebepaling. 

Volgens Investerra is het, gelet op de in de wetsgeschiedenis genoemde voorbeelden van beleggingsobjecten, de 

bedoeling van de wetgever geweest dat het beheer van de zaak is gericht op waardevermeerdering van het object. 

Dan is het ook logisch en consistent dat de aanbieder van het beleggingsobject de redelijke verwachting wekt dat 

er rendement wordt behaald.  

 

Gelet op het voorgaande wordt daarmee volgens Investerra niet voldaan aan het criterium dat rendement in geld in 

het vooruitzicht dient te worden gesteld. 
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Geen sprake van beheer als bedoeld in de definitie van beleggingsobject 

--------------------- stelt Investerra zich op het standpunt dat er enkel dan sprake is van beheer als de koper op het 

moment dat hij de zaak verkrijgt, feitelijk nog niets heeft. Door middel van beheer kan de zaak in waarde stijgen, 

zoals bij teakbomen het geval is. Bij de kavels die Investerra verkoopt is een dergelijk beheer niet aan de orde. De 

gronden vergen geen voor de Wft relevant beheer omdat daarvoor geen verzorging of onderhoud nodig is. Zo 

heeft het geploegd/zaaiklaar opleveren van de gronden door de pachter bij beëindiging van de pachtovereenkomst 

niets met onderhoud te maken. Ten aanzien van het beheer van de sloten geldt dat niet om alle gronden sloten 

liggen en de koper de sloten niet in eigendom krijgt. Die sloten zijn dus niet relevant voor de vraag of de 

aangeboden producten kwalificeren als beleggingsobjecten. Het beheer van de sloten is niet meer dan een 

bijkomende verplichting voor de investeerder als eigenaar van de aangrenzende grond. 

 

Ook is van belang dat het geploegd/zaaiklaar opleveren van de gronden en het beheer van de sloten voortvloeien 

uit de standaard pachtovereenkomst. Die pachtovereenkomst kan echter niet leiden tot de conclusie dat sprake is 

van beheer door de pachter. Het is immers juist de investeerder – en niet de pachter – die de prestatie levert, 

namelijk het in gebruik geven van de grond. En indien sprake zou zijn van beheer, zouden de kosten daarvan 

logischerwijs ook ten laste komen van de investeerder, maar bij de pachtovereenkomst is het juist de agrariër die 

betaalt. Het feit dat een pachtovereenkomst wordt afgesloten, duidt er dus juist op dat geen sprake is van beheer. 

Daarbij komt dat de kern van een pachtovereenkomst is dat de pachter tegen betaling gebruik kan maken van 

gronden en daarmee zijn voordeel kan doen. Met beheer van beleggingsobjecten heeft dit niets van doen.  

 

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

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

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

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

---------------------stelt Investerra dat --------------met bovenstaande overweging volledig voorbijgaat aan de ratio en 

context van de definitiebepaling. Volgens Investerra ---------------deze definitie te ver op. Uit de ratio en de 

totstandkominggeschiedenis van de Wft volgt namelijk dat de wetgever alleen zaken als beleggingsobject heeft 

willen aanmerken die in waarde zouden kunnen toenemen door beheer of onderhoud en waarvoor de consument 

een vergoeding moet betalen. Dat is de aard van een beleggingsobject en alleen dan is toezicht zinvol.  

 

Ook de overweging -----------------------------dat het zorgdragen voor eventuele juridische verplichtingen die 

voortvloeien uit de eigendom van de zaak onder beheer in de definitie van beleggingsobject moet worden 

begrepen, is volgens Investerra niet juist. Het gaat om het beheer van de zaak, niet om allerlei op de verkrijger van 

de zaak rustende juridische verplichtingen. Bij grond is bovendien nauwelijks sprake van juridische verplichtingen 

die voortvloeien uit de eigendom van de zaak. 

 

 Het beheer van de zaak wordt niet door een ander dan de verkrijger uitgevoerd 

Tot slot wijst Investerra erop dat de pachtovereenkomst wordt aangegaan tussen de investeerder en de pachter. 

Investerra is daarbij zelf dus geen partij. Mocht niettemin sprake zijn van enig beheer, dan heeft te gelden dat dit 

beheer niet wordt uitgevoerd door Investerra of in opdracht van Investerra of de investeerder, zodat dan nog altijd 

niet wordt voldaan aan het element ‘beheer’ in de definitiebepaling. Investerra wijst hierbij op de voormalige Wet 

financiële dienstverlening (Wfd), waarin het begrip 'beleggingsobject' ten aanzien van het beheersaspect anders is 
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geformuleerd dan thans in de Wft. In de Wfd luidde de definitie; “(...) waarbij het beheer van de zaak 

hoofdzakelijk door de financiële dienstverlener wordt uitgevoerd of door een derde in opdracht van de financiële 

dienstverlener of de consument (...)”. In de definitie van beleggingsobject in de Wft wordt uitsluitend nog 

gesproken over het hoofdzakelijk uitvoeren van het beheer van de zaak ‘door een ander dan de verkrijger’, maar 

aangezien de wetgever bij de definitie in de Wft heeft beoogd aan te sluiten bij die uit de Wfd, moet nog altijd 

worden uitgegaan van de oude Wfd-definitie. 

 

II) Verminderde verwijtbaarheid 

Volgens Investerra dient een boete achterwege te blijven. Investerra beroept zich op een pleitbaar standpunt onder 

verwijzing naar het advies van ----------------------------------------, waaruit zou blijken dat de door Investerra 

aangeboden grondkavels niet als beleggingsobject kwalificeren. Dit advies zou aan Investerra zijn gegeven en 

daarnaast aan een tussenpersoon die met Investerra samenwerkt. ------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

 

III) Geen publicatie van de boete 

Investerra geeft aan dat de boete gematigd dient te worden (tot nihil) zodat publicatie achterwege blijft. Hoewel er 

volgens Investerra geen sprake is van een overtreding, brengt zij subsidiair naar voren dat –  indien het toch tot 

boeteoplegging komt – moet worden afgezien van publicatie. Investerra voert hiervoor aan dat vroegtijdige 

publicatie van een boete alleen bij zware overtredingen plaatsvindt. De vroegtijdige publicatie van reeds 

opgelegde boetes die vergelijkbaar zijn met de overtreding van Investerra (het aanbieden van grondbeleggingen) --

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

------Naar de mening van Investerra volgt hieruit dat als de AFM reeds zelf aanleiding ziet om de boete aan 

Investerra te matigen vanwege verminderde verwijtbaarheid, ook dan moet worden afgezien van vroegtijdige 

publicatie. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

---- 

4.  Beoordeling  

4.1  Inleiding 

 

Deze paragraaf is als volgt ingedeeld. Het oordeel van de AFM over de overtreding en de zienswijze van 

Investerra is in paragraaf 4.2 weergegeven. Paragraaf 4.3 geeft het oordeel van de AFM over de hoogte van de 

boete. Paragraaf 4.4 sluit af met het oordeel van de AFM over de publicatie van het boetebesluit. Voorzover de 

zienswijze van Investerra betrekking heeft op de hoogte van de boete en de publicatie wordt deze in de 

desbetreffende paragraaf behandeld.   
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4.2  Wetsovertreding Investerra 

 

De AFM is van oordeel dat Investerra gedurende de periode van 29 maart 2007 tot 1 september 2008  

beleggingsobjecten heeft aangeboden zonder dat zij over de daartoe benodigde vergunning beschikte. Daarmee 

heeft Investerra hetgeen is bepaald in artikel 2:55, eerste lid, Wft, overtreden. Aan dit oordeel liggen de volgende 

overwegingen ten grondslag.  

 

Investerra heeft (een financieel product) aangeboden 

Aan de hand van de screenshots van de website van Investerra
5
 blijkt dat Investerra grondbeleggingen heeft 

aangeboden. Dat blijkt ook uit de schriftelijke communicatie van Investerra, waarin zij aangeeft dat de eerste 

overeenkomst is gesloten op 29 maart 2007.
6
 Daarnaast blijkt uit de door Investerra verstrekte documentatie, 

bestaande uit onder andere een overzicht van de kopers en de bijbehorende banktransacties, dat de laatste verkoop 

heeft plaatsgevonden op 27 augustus 2008. Investerra heeft bij brief van 1 september 2008 laten weten niet langer 

grondbeleggingen onder de € 50.000, - aan te bieden. Het voorgaande in samenhang bezien leidt tot het oordeel 

van de AFM dat Investerra in de periode van 29 maart 2007 tot 1 september 2008 grondbeleggingen heeft 

aangeboden. 

 

De aangeboden producten kwalificeren als beleggingsobject 

De kavels grond die Investerra heeft aangeboden kwalificeren als beleggingsobject in de zin van artikel 1:1 Wft. 

Dit oordeel is als volgt tot stand gekomen. Kavels grond kwalificeren als een zaak in de zin van artikel 3:2 

Burgerlijk Wetboek (BW), niet zijnde een product als bedoeld in de onderdelen b tot en met h van de definitie van 

financieel product als bedoeld in artikel 1:1 Wft. De kavels worden anders dan om niet verkregen, kopers betalen 

immers een prijs om hiervan eigenaar te worden. Hiermee wordt voldaan aan de eerste twee criteria van de 

definitie van beleggingsobject. Daarnaast wordt ook voldaan aan de overige criteria. Investerra heeft namelijk een 

rendement in geld in het vooruitzicht gesteld en het beheer van de kavels wordt hoofdzakelijk door een ander dan 

de verkrijger uitgevoerd. Dit wordt hieronder verder toegelicht.
7
  

 

Er wordt een rendement in geld in het vooruitzicht gesteld 

Uit de informatie op de website van Investerra alsmede uit artikel 5.5 van de koopovereenkomst blijkt dat 

Investerra een rendement in geld in het vooruitzicht stelt. Zo blijkt uit de volgende teksten van de website van 

Investerra dat een te behalen rendement wordt voorgehouden:
8
 

 

“Investerra koopt interessante percelen grond, waarbij wordt gekeken naar de potentie van een locatie om een 

toekomstige bestemmingswijziging te ondergaan. De locaties zijn nu nog landbouw- of bosgrond en tegen gunstige 

condities aan te kopen. 

 

                                                        
5
 Screenshots van de website van Investerra van 18 augustus 2008. 

6
 Brief Spigthoff namens Investerra, per fax ontvangen op 1 september 2008. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----  
8
 Screenshots van de website van Investerra van 18 augustus 2008. 
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“ Bij verkoop van een kavel dat voor bestemmingswijziging in aanmerking komt, betaalt u Investerra 20% van de 

ontstane meerwaarde, indien dit binnen tien jaar na aankoop van het grondstuk is. Indien het kavel na tien jaar 

wordt verkocht, in verband met een bestemmingswijziging, is de winstdeling 10% over de ontstane meerwaarde.”  

 

En:  

“Grond kan een waardevol bezit zijn. Vooral als die grond gewild is om zijn locatie. Dat betekent een hoge prijs. 

Wie kent niet de succesverhalen van grondbezitters wier grond ineens door een bestemmingswijziging het 

tienvoudige waard werd.”  

 

Daarnaast is in artikel 5.5 van de koopovereenkomst het volgende vastgelegd: 

“Koper zal het verkochte feitelijk conform haar huidige agrarische bestemming (doen) gebruiken. Koper heeft 

daarnaast de intentie het verkochte te gebruiken voor beleggingsdoeleinden. Koper speelt daarbij in op een 

mogelijke waardevermeerdering van het verkochte onder invloed van het verstrijken van de tijd en een eventuele 

bestemmingsplanwijziging van het verkochte.” 

 

Investerra ------------------------dat geen sprake is van een garantie op of een belofte van een rendement. Volgens de 

AFM betekent het in het vooruitzicht stellen van een rendement in geld echter niet dat een bepaalde opbrengst 

moet worden gegarandeerd. De Wft stelt een dergelijk vereiste niet in dit kader. Dat Investerra geen garantie biedt 

op een rendement doet dus niet ter zake bij de kwalificatie van het criterium ‘in het vooruitzicht stellen van een 

rendement in geld’. 

 

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

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

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

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

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

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

--- 

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

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

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

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

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

In -------------------------wijst Investerra erop dat het oordeel van---------------------------, dat partijen ervan uit 

zouden gaan dat er een gerede kans is dat de landbouwgrond meer waard zou worden, onjuist is. Investerra houdt 

investeerders wel voor dat er een kans op waardevermeerdering bestaat, maar van een gerede kans is geen sprake 

en zeker niet dat partijen daarvan uit zouden gaan. Zelfs indien dit wel het geval zou zijn volgt daar volgens 

Investerra niet uit dat sprake is van ‘het in het vooruitzicht stellen van een rendement in geld’. Volgens Investerra 

dient dit criterium grammaticaal te worden uitgelegd gelet op de ratio van de definitiebepaling van 

beleggingsobject. Ten aanzien van dit verweer overweegt de AFM als volgt. 
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Volgens Van Dale betekent iemand iets in het vooruitzicht stellen: “de redelijke verwachting bij hem wekken dat 

hij het zal ontvangen (iets zwakker dan het hem beloven).” Ook Investerra stelt dat aan de hand van deze uitleg 

moet worden getoetst of Investerra bij beleggers de redelijke verwachting wekt dat de grond meer waard zal 

worden. Volgens Investerra is daarvan geen sprake, mede omdat het beheer van de grond niet is gericht op 

waardevermeerdering daarvan. Voor de beantwoording van de onderhavige vraag is dit criterium naar het oordeel 

van de AFM echter niet relevant. Waar het om gaat is dat uit de informatie op de website van Investerra en uit 

artikel 5 van de koopovereenkomst – zowel afzonderlijk maar zeker in combinatie met elkaar – volgt dat 

Investerra nadrukkelijk wijst op een toekomstige waardevermeerdering van de grond als gevolg van het verstrijken 

van de tijd en een eventuele wijziging van het bestemmingsplan. Derhalve houdt Investerra de consument voor dat 

een (hoog) rendement in de toekomst mogelijk zou kunnen zijn. Hiermee wekt Investerra de redelijke verwachting 

bij consumenten dat de waarde van de grond die Investerra aanbiedt zal toenemen.  

 

Gelet op het voorgaande is naar het oordeel van de AFM voldaan aan het criterium ‘in het vooruitzicht stellen van 

een rendement in geld’ als bedoeld in de definitie van beleggingsobject in de zin van artikel 1:1 Wft.  

 

Ten aanzien van het beheer 

Uit de aanbieding van Investerra volgt dat de koper niet zelf de grond zal beheren. Dit blijkt onder meer uit de in 

het kader van de aanbieding door Investerra verstrekte documentatie waarin een concept volmacht tot het sluiten 

van een pachtovereenkomst is opgenomen. Investerra heeft voor ieder verkocht perceel een dergelijke volmacht 

afgesloten, op grond waarvan de investeerder aan Investerra volmacht verleent om het perceel te verpachten aan 

een door Investerra geselecteerde agrariër. Investerra incasseert de eventuele pachtvergoeding en draagt zorg voor 

de betaling van de waterschapsbelastingen. Volgens de pachtovereenkomst heeft de agrariër de taak om de sloten 

die bij de percelen horen te onderhouden en bij beëindiging van de pacht het perceel geploegd/zaaiklaar op te 

leveren. Een dergelijke verplichting vergt beheer door de pachter, want gedurende de pachtperiode blijft de grond 

immers niet uit zichzelf in geploegde of zaaiklare toestand. Gelet hierop ligt in deze wijze van aanbieden door 

Investerra besloten dat de belegger zelf geen beheer uitvoert. Het aanbod ziet immers mede op het door Investerra 

zorgdragen voor het beheer, althans dat het beheer in ieder geval niet door de verkrijger zelf wordt uitgevoerd. 

Daarmee staat naar het oordeel van de AFM vast dat het beheer van de grond hoofdzakelijk door een ander dan de 

verkrijger wordt uitgevoerd. 

 

De AFM ziet zich in dit kader gesteund door -----------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

Investerra meent dat ten aanzien van ‘beheer’ in de definitie van beleggingsobject nog altijd aansluiting moet 

worden gezocht bij de definitie uit de voormalige Wfd. De Wfd is echter per 1 januari 2007 ingetrokken en 

vervangen door de Wft. De Wft is de thans vigerende wet en daaraan dient dan ook de vraag getoetst te worden of 

in het onderhavige geval sprake is van een beleggingsobject. De huidige definitie van beleggingsobject – zoals in 

de Wft is neergelegd – is bepalend voor de kwalificatie van de door Investerra aangeboden producten. Ook al 
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vermeldt de wetgeschiedenis dat de definitie van beleggingsobject is ontleend aan de oude definitie in de Wfd
9
, 

momenteel is de Wft van kracht en aan de hand van de Wft zal dan ook de kwalificatie moeten plaatsvinden. 

 

Uit de Wft volgt dat het beheer hoofdzakelijk door een ander dan de verkrijger wordt uitgevoerd. Het is voor de 

kwalificatie van beleggingsobject derhalve niet relevant of het beheer door Investerra dan wel door een derde (of 

beide) wordt uitgevoerd. Waar het om gaat is de vraag of de verkrijger van de grond het beheer niet zelf uitvoert. 

Het antwoord op deze vraag luidt bevestigend. Vaststaat immers dat de consument zelf geen beheer uitvoert, maar 

dat Investerra en de agrariër – met wie Investerra namens de koper een pachtovereenkomst afsluit – dat doen.  

 

Zowel -------------------------------------voert Investerra aan dat de grondkavels die zij aanbiedt geen voor de Wft 

relevant beheer vergen omdat geen verzorging of onderhoud daarvoor nodig is. Volgens Investerra is pas sprake 

van een beleggingsobject als door het beheer – waarvoor de consument een vergoeding betaalt – de waarde van 

het object toeneemt. Daarvan is geen sprake bij de kavels grond die Investerra aanbiedt. De AFM overweegt 

hieromtrent als volgt. 

 

Voor kavels grond is enig feitelijk beheer noodzakelijk. Zo is de eigenaar van de grond verplicht de aangrenzende 

sloten te beheren, ongeacht of hij ook hiervan eigenaar is. Ook de in de pachtovereenkomst opgenomen 

verplichting voor de pachter om de grond geploegd en/of zaaiklaar op te leveren indien het niet wordt gebruikt als 

grasland, vergt beheer van de pachter. De grond blijft – als gezegd - niet uit zichzelf in geploegde of zaaiklare 

toestand gedurende de pachtperiode. In het algemeen voegt de AFM hieraan toe dat voor ieder perceel grond in 

Nederland ten minste enige vorm van minimumbeheer noodzakelijk is en dat uit artikel 7:347 van het BW de 

verplichting voor de pachter voortvloeit om de gepachte grond als een goed pachter te onderhouden.
10

 Ook al zou 

Investerra gronden aanbieden die niet worden omringd door sloten en waarvoor de eis van het geploegd/zaaiklaar 

opleveren niet geldt, dan nog zullen deze gronden enig beheer vergen. Dat dergelijk beheer minder omvangrijk is 

dan bijvoorbeeld het beheer van teakbomen is daarbij niet relevant. De Wft verbindt immers geen nadere eisen aan 

de mate van beheer van een zaak, wil het kwalificeren als ‘beheer’ in de definitie van beleggingsobject. Ook aan 

de manier waarop het beheer wordt uitgevoerd stelt de Wft geen nadere eisen. Of het beheer al dan niet via een 

pachtovereenkomst plaatsvindt is dus niet relevant bij de kwalificatie van ‘beheer’ als bedoeld in de definitie van  

beleggingsobject. De enige eis die de Wft in dit kader stelt is dat er sprake moet zijn van (enig) beheer. Het al dan 

niet verpachten van de gronden doet daar niets aan af. Anders dan Investerra meent is dus wel degelijk enig voor 

de Wft relevant beheer noodzakelijk met betrekking tot de gronden die zij aanbiedt. Hiermee wordt voldaan aan de 

eisen die de Wft stelt aan ‘beheer’ in de definitie van beleggingsobject.  

 

Verder acht de AFM het niet relevant dat het beheer niet is gericht op waardevermeerdering van de grond. 

Investerra introduceert met de stelling dat er een verband moet bestaan tussen het beheer en een eventuele 

waardevermeerdering een nieuwe voorwaarde voor ‘beheer’ in de definitie van beleggingsobject. Zowel de Wft 

als de totstandkominggeschiedenis van de Wft bieden geen enkel aanknopingspunt ter onderbouwing van deze 

stelling, nu een dergelijke voorwaarde daarin niet is opgenomen. Een eventuele waardevermeerdering als gevolg 

van het beheer is dus geen criterium voor de kwalificatie van een zaak als beleggingsobject. Hieruit volgt dat ook 

                                                        
9
 Zie Kamerstukken II, 2005/06, 29 708, nr. 19, p. 361. 

10 Zie Asser/Snijders 7-III 2009, nr. 136. 
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beheer dat is gericht op het in stand houden van de zaak ook geldt als ‘beheer’ in de definitie van 

beleggingsobject. Zo is bijvoorbeeld het beheer van beleggingsobjecten als wijn of whisky in de kern ook enkel 

gericht op het in stand houden van de zaak. -------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

----- 

 

De AFM verwijst ter onderbouwing van haar stelling in dit kader verder naar --------------------------------------------

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

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

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

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

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

- 

Uit het voorgaande volgt naar het oordeel van de AFM dat er sprake is van ‘beheer’ als bedoeld in de definitie van 

beleggingsobject. De AFM kan zich dan ook niet vinden in de stelling van Investerra dat alleen sprake is van een 

beleggingsobject indien het beheer is gericht op waardevermeerdering van de zaak. 

 

-----------------------meent Investerra dat -----------------------------------------------------------------------------------------

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------het zorgdragen van 

eventuele juridische verplichtingen die op de verkrijger van de grond rusten, niet onder ‘beheer’ vallen in de 

definitie van beleggingsobject. De AFM deelt dit oordeel niet. Daarnaast acht zij dit niet relevant omdat de 

rechtbank slechts geoordeeld heeft dat het beheer tevens kan bestaan uit het zorgdragen voor eventuele juridische 

verplichtingen naast de verplichtingen die voortvloeien uit het onderhoud waaronder mede begrepen het geploegd 

en zaaiklaar opleveren.  

 

Op grond van het voorgaande is de AFM van oordeel dat er in de onderhavige situatie sprake is van beheer in de 

definitie van beleggingsobject als opgenomen in de Wft en dat het beheer hoofdzakelijk door een ander dan de 

verkrijger van de grond wordt uitgevoerd.    

 

4.3  De hoogte van de boete 

 

De in de wet voorziene hoogte van de boete bedraagt € 96.000, -. Nu bij Investerra -----------------------werkzaam 

zijn die zich rechtstreeks bezighouden met financiële dienstverlening is draagkrachtfactor 1 van toepassing. 

Derhalve bedraagt het boetebedrag € 96.000, -. De AFM is echter van oordeel dat de overtreding Investerra niet 

ten volle kan worden verweten en besluit daarom de boete aan Investerra te matigen tot € 24.000, -.  

 

De AFM legt aan dit oordeel de volgende feiten en omstandigheden ten grondslag: 
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A. De markt voor kavels grond, soortgelijk aan de onderhavige, bestond reeds voorafgaand aan het per 1 

januari 2006 ingevoerde toezicht op beleggingsobjecten. Investerra is begin 2007 opgericht en is vanaf die 

datum actief op bedoelde markt.  

B. De AFM stelt voorop dat zij een beperkte toezichtcapaciteit heeft. Dit geldt in het bijzonder voor de jaren 

2006-2007 door de inwerkingtreding van de Wfd en alle vergunningaanvragen die onder het 

overgangsregime moesten worden afgewikkeld in deze periode. Feit is dat de AFM eerst eind 2008 haar 

standpunt heeft ingenomen (dat bedoelde kavels grond onder de reikwijdte vallen van het begrip 

beleggingsobject) en dat zij ook eerst eind 2008 handhavend heeft opgetreden. Hoewel van een 

onredelijke wijze van aanwending van de beperkte toezichtcapaciteit
11

 van de AFM geen sprake is, 

kunnen voornoemde omstandigheden hebben bijgedragen aan de onduidelijkheid die er kennelijk onder 

de marktpartijen bestond ten aanzien van de reikwijdte van het toezicht op beleggingsobjecten.  

C. Investerra stelt zich op het standpunt dat zij voorafgaand aan de aanbieding van de kavels grond beschikte 

over een advies van Schutgrosheide waarin wordt geconcludeerd dat het verkopen van kavels 

landbouwgrond niet kwalificeert als het aanbieden van beleggingsobjecten. Uit het voorgaande leidt de 

AFM af dat Investerra een beperkte vorm van onderzoek heeft verricht alvorens zij ging aanbieden. 

D. Investerra heeft direct na het eerste informatieverzoek van de AFM – waarin de AFM Investerra heeft 

gewezen op de mogelijke wetsovertreding – het aanbieden van kavels grond onder de € 50.000, - gestaakt. 

 

Geen van deze feiten en omstandigheden leiden op zichzelf staand tot het oordeel dat er sprake is van een 

verminderde verwijtbaarheid. Alles overwegende vormen deze feiten en omstandigheden in samenhang bezien 

echter wel reden voor de AFM om een verminderde verwijtbaarheid van Investerra aan te nemen en op die grond 

de boete te matigen tot € 24.000, -. 

 

Daarenboven merkt de AFM op dat de wetsgeschiedenis over de uitleg van het begrip beleggingsobject voldoende 

duidelijk is. De voorbeelden die in die toelichting worden genoemd gelden slechts ter illustratie. Uit die 

voorbeelden kan geen begrenzing van de reikwijdte van het begrip beleggingsobject worden afgeleid. In dit 

verband ziet de AFM zich gesteund ----------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

- 

De AFM ziet geen reden om de boete verder te matigen. Het volgende is daartoe redengevend: 

De overtreding van Investerra heeft bijna een jaar geduurd en Investerra heeft met de verkoop van 

beleggingsobjecten (------------------------) gedurende de periode die aan de boeteoplegging ten grondslag ligt een 

(bruto) omzet van ten minste € ----------------gerealiseerd. Gelet op de duur van de overtreding en de hoogte van de 

met de illegale activiteiten gemoeide omzet kwalificeert de overtreding van Investerra als ernstig.  

De financiële draagkracht van Investerra geeft evenmin aanleiding om de boete verder te matigen. Investerra heeft 

heeft aangegeven hierop geen beroep doen. Ook anderszins is niet gebleken dat Investerra een boete van € 24.000,  

niet kan dragen. 

 

                                                        
11

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



 

  

 Datum 24 september 2010 

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

Pagina 16 van 19 

 

  

  

 

 

 

 

 

4.4  Publicatie van de boete 

 

Overtreding van artikel 2:55, eerste lid, Wft is door de wetgever aangemerkt als een ‘zware overtreding’. Dit 

brengt voor de toezichthouder de verplichting met zich om het boetebesluit in beginsel tweemaal te publiceren. De 

eerste keer na bekendmaking van het besluit
12

 en voor de tweede maal na onherroepelijk worden van het besluit.
13

 

De toezichthouder kan slechts van deze publicatieplicht afwijken indien openbaarmaking in strijd is of zou kunnen 

komen met het doel van het door de toezichthouder uit te oefenen toezicht op de naleving van de Wft.  

 

Vooropgesteld wordt dat er naar het oordeel van de AFM  in het onderhavige geval geen sprake is van strijd met 

de doelstellingen van het door de AFM uit te oefenen toezicht op de naleving van de Wft. In dit kader is het 

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

relevant. De AFM heeft de boete aan Investerra opgelegd binnen de geldende verjaringstermijn van drie jaar.
14

 De 

situatie kan zich dus voordoen dat er pas na meer dan drie jaar (gerekend vanaf datum overtreding met inbegrip 

van de tijd die een procedure bij de voorzieningenrechter met zich brengt) een uitspraak beschikbaar is op grond 

waarvan de AFM niet weerhouden wordt te voldoen aan haar publicatieverplichting. Dit mogelijke tijdsverloop is 

inherent aan het systeem van de Wft. Daarnaast geldt dan dat het besluit tot het opleggen van de boete ook moet 

worden gepubliceerd als het onherroepelijk is geworden.
15

 Deze publicatie kan tot vijf jaar of later na het moment 

van overtreding plaatsvinden. Dit tijdsverloop is eveneens inherent aan het systeem van de Wft en daarnaast een 

direct gevolg van de rechtsbeschermingwaarborgen uit de Awb. Het is juist dit tijdsverloop dat ertoe heeft geleid 

dat de wetgever bij een ernstige inbreuk op financiële toezichtwetgeving de vroegtijdige publicatie verplicht heeft 

gesteld.  

 

Gelet op het voorgaande is (vroegtijdige) publicatie door de wetgever bepaald en derhalve bestaat er (ook) in het 

onderhavige geval geen ruimte voor de AFM om hiervan af te wijken, anders dan vanwege (mogelijke) strijd met 

de doelstellingen van het door de AFM uit te oefenen toezicht op de naleving van de Wft. De AFM is dan ook van 

oordeel dat het tijdsverloop tussen de overtreding en de publicatie van de boete niet maakt dat er sprake is van een 

(mogelijke) strijdigheid  als vooromschreven. Dit geldt evenzeer voor de situatie dat een andere toezichtmaatregel 

zoals bijvoorbeeld een aanwijzing al dan niet in samenhang met enig tijdsverloop tussen overtreding en 

boeteoplegging reeds de nodige publiciteit heeft gegenereerd. Ook dan is er geen sprake van een (mogelijke) strijd 

met het door de AFM uit te oefenen toezicht op de naleving van de Wft. Anders dan Investerra meent, volgt uit het 

voorgaande bovendien dat de publicatieplicht onverminderd geldt als de AFM een boete matigt, ongeacht in 

hoeverre of om welke redenen zij dit doet.  

 

Niet kan worden ontkend dat openbaarmaking van het boetebesluit impact zal kunnen hebben op Investerra. Dat 

kan echter geen reden zijn om van publicatie af te zien. Immers, dat belang heeft niet betrekking op de vraag of 

openbaarmaking van het besluit in strijd is of zou kunnen komen met het doel van het door de AFM uit te oefenen 

toezicht op de naleving van deze wet. Bovendien kan publicatie van een boetebesluit op iedere betreffende 
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 Artikel 1:97, eerste lid en onder a, Wft. 
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 Artikel 1:87, lid 1, Wft (oud). 
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onderneming impact hebben. Het achterwege laten van publicatie op grond van dit argument zou betekenen dat 

geen enkele opgelegde boete meer zou kunnen worden gepubliceerd. Dat is niet de bedoeling van de wetgever 

geweest. Bovendien is in recente jurisprudentie uitgemaakt dat reputatieschade geen reden vormt om af te zien van 

publicatie van een boetebesluit.
16

 

 

 

5. Besluit 

 

Op grond van het voorgaande heeft de AFM besloten om uit hoofde van artikel 1:80 Wft juncto het Besluit boetes 

Wft aan Investerra een boete van € 24.000,- op te leggen wegens het overtreden van artikel 2:55, eerste lid, Wft.  

 

Onder verwijzing naar artikel 1:87, eerste lid Wft (oud) worden aan de boeteoplegging ten grondslag gelegd de 

overtredingen die door Investerra zijn begaan in de periode van 25 september 2007 tot 1 september 2008.  

  

Het bedrag van de boete van € 24.000, - dient, onder vermelding van ‘ Investerra B.V., ---------------------------------

----------------------, te worden betaald aan de AFM door overschrijving op bankrekeningnummer --------------------

bij-------------------------. te Amsterdam (er wordt geen aparte factuur nagezonden). 

 

Op grond van artikel 1:85, eerste lid, Wft dient de boete te worden betaald binnen zes weken na de 

inwerkingtreding van deze beschikking. Artikel 1:85, tweede lid, Wft kent opschortende werking toe aan een 

daartegen ingesteld (bezwaar en) beroep. 

 

Beslissing tot publicatie van de boete wegens overtreding van artikel 2:55, eerste lid, Wft 

Artikel 1:98 Wft verplicht de AFM ertoe om een besluit tot het opleggen van een boete te openbaren nadat deze in 

rechte onaantastbaar is geworden. Daarnaast verplicht artikel 1:97, eerste lid, Wft om dit besluit tot oplegging van 

een boete ook openbaar te maken nadat dit aan de betrokken persoon is toegezonden. Op grond van het bepaalde 

in artikel 1:97, tweede lid, Wft geschiedt openbaarmaking van het besluit niet eerder dan nadat vijf werkdagen zijn 

verstreken na de dag waarop het besluit aan de betrokken persoon bekend is gemaakt. 

 

Met de verplichting tot openbaarmaking van bestuurlijke boetes door de AFM beoogt de wetgever de deelnemers 

op de financiële markten te waarschuwen in het belang van de ordelijke en transparante financiële marktprocessen, 

zuivere verhoudingen tussen marktpartijen en de zorgvuldige behandeling van cliënten (Vergelijk Parlementaire 

Geschiedenis 29708, nr. 19, p. 301-303, p. 420-421, nr. 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. De AFM kan slechts van openbaarmaking 

afzien indien op grond van artikel 1:98, respectievelijk 1:97, vierde lid, Wft, openbaarmaking van het besluit in 

strijd is of zou kunnen komen met het doel van het door de AFM uit te oefenen toezicht op de naleving van deze 

wet. Van dat laatste is naar het oordeel van AFM geen sprake, zodat niet van openbaarmaking kan worden 

afgezien. 
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 Zie bijvoorbeeld Voorzieningenrechter rechtbank Rotterdam 30 juni 2009, LJN: BJ1748. 
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De openbaarmaking van de boete zal plaatsvinden door publicatie van het onderhavige besluit – geschoond van 

vertrouwelijke, concurrentie- en privacygevoelige informatie – op de website van de AFM en door middel van een 

persbericht en/of advertentie. Mocht u van mening zijn dat er desondanks vertrouwelijke tekst in staat die 

geschoond zou moeten worden, dan verneemt de AFM dat graag binnen 3 dagen na bekendmaking van dit besluit.  

 

De basis van de tekst die in het te publiceren persbericht en/of advertentie zal worden opgenomen, is de volgende: 

 

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

 

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 24 september 2010 een bestuurlijke boete van € 24.000, - 

opgelegd aan Investerra B.V. (Investerra), vanwege het aanbieden van beleggingsobjecten zonder daarvoor een 

vergunning te hebben in de periode van 25 september 2007 tot 1 september 2008. De boete is gematigd van € 

96.000, - naar € 24.000, -. 

 

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

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

de grond zou worden uitgevoerd door een ander dan de verkrijger. Een dergelijk aanbod wordt door de wetgever 

aangemerkt als het aanbieden van beleggingsobjecten.  

Op grond van artikel 2:55 van de Wet op het financieel toezicht is het verboden om zonder vergunning 

beleggingsobjecten aan te bieden.  

 

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

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

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

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

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

 

Het volledige besluit is te vinden op www.afm.nl <http://www.afm.nl>. Bij vragen of klachten kunt u contact 

opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut).  

 

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder 

op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële 

dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons 

streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. 

Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.” 

 

Indien u een verzoek om een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet 

bestuursrecht heeft gedaan, verzoeken wij u dit aan de AFM per e-mail (blp-functionaris@afm.nl) door te geven. 

Bij gebreke daarvan zal de AFM de boete openbaarmaken op de wijze als bovengenoemd. Tevens vraagt de AFM 

u het verzoek om de voorlopige voorziening per fax aan de AFM toe te sturen (faxnummer 020-7973833). 
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6. Rechtsgangverwijzing 

 

Ten aanzien van het boetebesluit 

Iedere belanghebbende kan tegen deze beschikking bezwaar maken door binnen zes weken na bekendmaking 

daarvan een bezwaarschrift in te dienen bij de AFM, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 11723, 1001 GS, 

Amsterdam. Een bezwaarschrift kan ook per fax (alleen naar faxnummer 020-797 3835), per e-mail (alleen naar e-

mailadres bezwarenbox@afm.nl) of door middel van het formulier op de website van de AFM 

(www.afm.nl/bezwaar) worden ingediend. Aan deze elektronische wijze van verzending stelt de AFM nadere 

eisen die op haar website worden toegelicht. Dat een bezwaarschrift niet aan andere AFM faxnummers of AFM e-

mailadressen wordt verzonden dan de hier genoemde, is één van die eisen. De AFM zal het bezwaarschrift alleen 

inhoudelijk in behandeling nemen als aan bedoelde eisen is voldaan.  

 

Ten aanzien van de publicatie van het boetebesluit 

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 de 

voorzieningenrechter uitspraak heeft gedaan. 

  

 

Hoogachtend, 

Autoriteit Financiële Markten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Was getekend] 

Ass. Boetefunctionaris 

[Was getekend] 

Plv. Boetefunctionaris 
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