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Geachte ---- -----, 

 

Bij besluit van 12 juli 2013 (het Boetebesluit) heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) aan de heer S.R. 

Kooij (de heer Kooij) een boete opgelegd van € 125.000,-, omdat de heer Kooij in de periode van 1 juni 2010 tot 

23 november 2010 feitelijk leiding heeft gegeven aan de overtreding van artikel 2:55, eerste lid, van de Wet op het 

financieel toezicht (Wft), begaan door de rechtspersoon Ontwikkeling Vastgoed Nederland B.V. (OVN). Tegen 

het Boetebesluit heeft de heer Kooij bezwaar gemaakt (het Bezwaar). De AFM heeft besloten het Boetebesluit te 

herroepen voor zover het de hoogte van de opgelegde boete betreft en matigt op grond van de draagkracht de 

hoogte van de boete tot € 120.000,-. Voor het overige laat de AFM het Boetebesluit in stand. In deze brief wordt 

uitgelegd hoe de AFM tot haar oordeel is gekomen. 

 

De AFM probeert binnen de wettelijke termijn te beslissen op bezwaren. Dit is helaas niet gelukt bij onderhavig 

bezwaarschrift. De AFM excuseert zich voor deze vertraagde afhandeling.  

 

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

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

in paragraaf IV geeft de AFM een beoordeling van de gronden van bezwaar. In paragraaf V wordt ingegaan op het 

verzoek tot vergoeding van de kosten en de geleden schade. In paragraaf VI staat het besluit van de AFM. Tot slot 

bevat paragraaf VII de rechtsgangverwijzing. In bijlage 1 is een geschoonde versie van deze beslissing op bezwaar 

opgenomen. In bijlage 2 staat een geschoonde versie van het Boetebesluit. 
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I. Procedure  

 

1. In het Boetebesluit heeft de AFM aan de heer Kooij een boete opgelegd van € 125.000,- omdat de 

heer Kooij feitelijk leiding heeft gegeven aan de overtreding van artikel 2:55, eerste lid, van de Wft, 

begaan door OVN. 

 

2. Bij brief van 16 juli 2013 heeft u namens de heer Kooij pro forma bezwaar gemaakt tegen het 

Boetebesluit. Bij brief van gelijke datum heeft de heer Kooij de voorzieningenrechter van de 

rechtbank Rotterdam (de Voorzieningenrechter) verzocht een voorlopige voorziening te treffen, 

strekkende tot schorsing van het Boetebesluit voor zover dit ziet op de openbaarmaking daarvan. 

 

3. Bij uitspraak van 17 september 2013 (de Uitspraak) heeft de Voorzieningenrechter het verzoek om 

voorlopige voorziening toegewezen. De Voorzieningenrechter heeft de beslissing tot openbaarmaking 

van de boeteoplegging geschorst tot zes weken na de datum van bekendmaking van de beslissing op 

het bezwaar. De Voorzieningenrechter was van oordeel dat de AFM het Boetebesluit niet met de 

vereiste zorgvuldigheid voorbereid had en dat het Boetebesluit niet berust op een deugdelijke 

motivering. De AFM had namelijk verklaringen die ontlastend waren voor de heer Kooij niet 

inhoudelijk bij de besluitvorming betrokken.
1
  

 

4. Op 4 oktober 2013 zijn namens de heer Kooij de gronden van bezwaar aangevuld. 

 

5. Bij brief van 8 oktober 2013 (kenmerk: JZ-------------) heeft de AFM de heer Kooij uitgenodigd voor 

een hoorzitting om zijn bezwaar toe te lichten. 

 

6. Bij e-mail van 8 oktober heeft u aangegeven dat de heer Kooij niet gehoord wenst te worden. 

 

7. Bij brief van 12 november 2013 (kenmerk: JZ------------) heeft de AFM de beslissing op bezwaar met 

zes weken verdaagd. 

 

8. Op 18 december 2013 heeft een medewerker van de AFM telefonisch contact met u opgenomen. In 

dit gesprek is besproken dat de AFM nog nadere informatie zal opvragen omtrent de financiële 

draagkracht van de heer Kooij. Daarbij is afgesproken dat de AFM uiterlijk op 17 februari 2014 zal 

beslissen op het door de heer Kooij ingediende bezwaarschrift. Op 18 december heeft de AFM een 

brief gestuurd met een verzoek om de financiële draagkracht van de heer Kooij nader te onderbouwen 

en met de mededeling dat de AFM uiterlijk op 17 februari 2014 zal beslissen op het bezwaar. 

 

9. Op 20 januari 2013 heeft de AFM aanvullende gegevens ontvangen inzake de financiële draagkracht 

van de heer Kooij. 

 

                                                        
1 Voorzieningenrechter Rechtbank Rotterdam, 17 september 2014, ROT 13/4565 (de Uitspraak). 
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10. Op 13 februari 2013 heeft een medewerker van de AFM telefonisch contact met u opgenomen met het 

verzoek om de beslistermijn met twee weken te verlengen. U heeft hiervoor toestemming verleend. 

Dit is tevens per brief bevestigd. 

 

II. Feiten en omstandigheden 

 

11. Deze beslissing op bezwaar is gebaseerd op de feiten, zoals die zijn opgenomen in het 

onderzoeksrapport met kenmerk 1202-668m (het Onderzoeksrapport), die met het boetevoornemen 

aan de heer Kooij is verzonden. De feiten die zijn genoemd in het Onderzoeksrapport en het 

Boetebesluit moeten hier, voor zover zij niet reeds zijn herhaald, als herhaald en ingelast worden 

beschouwd. 

 

Ontwikkeling Vastgoed Nederland B.V. (OVN) 

OVN was sinds 1 juni 2010 actief als onderneming in oprichting. Op 2 augustus 2010 is OVN 

opgericht en sinds 3 augustus 2010 is zij als besloten vennootschap ingeschreven in het 

handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) voor Amsterdam, onder nummer 50144235. 

OVN was gevestigd op het adres Kleine Tocht 7, 1507 CB Zaandam. De bedrijfsomschrijving 

gedurende de periode van 2 augustus 2010 tot en met 9 mei 2011 luidde: ‘Vastgoedontwikkeling 

alsmede de aan- en verkoop van vastgoed’. Enig aandeelhouder en bestuurder van OVN was -- ---- ---

--- ---- [bestuurder].  

 

Uit het handelsregister van de KvK blijkt dat OVN op 10 mei 2011 bij rechterlijke uitspraak in staat 

van faillissement is verklaard. 

 

De heer S.R. Kooij 

Naam:   Shandar Robert Kooij 

Geboortedatum:  - ------ ---- 

Geboorteplaats:  ---------- ----------- 

Adres:    --- --- ------------- ---- ---- -- ---------- 

 

Uit het onderzoek van de AFM is gebleken dat de heer Kooij in de periode van 1 juni 2010 tot 23 

november 2010 werkzaam was bij OVN en dat hij in dat verband onder meer handelde onder de naam 

‘Dean Menes’.
2
 

 

De heer Kooij werkte bij OVN op basis van het managementcontract tussen ------ -------- ---- 

[onderneming A] en OVN. [onderneming A] heeft de heer Kooij op basis van een 

managementcontract uitgeleend aan OVN. De heer Kooij is zelf in loondienst bij [onderneming A]. 

[onderneming A] staat op naam van zijn vriendin en fiscaal partner, mevrouw -- -----. Zij is enig 

bestuurder en aandeelhouder.  

 

                                                        
2 De heer Kooij heeft in zijn bezwaar niet betwist dat “Dean Menes” en hij dezelfde persoon zijn. 
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Onderzoek AFM 

 

12. Op 24 juni 2010 heeft de AFM een melding ontvangen van een consument die telefonisch is benaderd 

door OVN. In dit telefoongesprek heeft OVN de consument landbouwgrond in Nederland 

aangeboden voor € 24.750 ter speculatie op een waardestijging na een eventuele 

bestemmingsplanwijziging.  

 

13. Naar aanleiding van deze melding is de AFM op 31 augustus 2010 een onderzoek gestart naar OVN 

in verband met een mogelijke overtreding van artikel 2:55 Wft, artikel 2:75 Wft en/of artikel 2:80 

Wft. De AFM heeft aan OVN informatieverzoeken gestuurd met het verzoek om bepaalde informatie 

aan te leveren. OVN heeft op deze informatieverzoeken gereageerd. Voor de inhoud van deze reacties 

wordt verwezen naar het Onderzoeksrapport.  

 

14. Op 9 maart 2011 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de AFM en [bestuurder], namens OVN, op 

het kantoor van de AFM. Voor de inhoud van dit gesprek wordt verwezen naar het 

Onderzoeksrapport.  

 

15. Op 11 mei 2011 heeft [bestuurder] telefonisch contact opgenomen met de AFM. In dit 

telefoongesprek heeft [bestuurder] onder meer aangegeven dat OVN per 10 mei 2011 failliet is 

verklaard.  

 

16. Op 31 mei 2011 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de AFM en de curator van OVN. Op 10 juni 

2011 heeft de AFM van de curator een kopie van het eerste faillissementsverslag van 9 juni 2011 

inzake OVN ontvangen.  

 

17. Op 27 juli 2011 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de AFM, de curator en [bestuurder]. Voor 

de inhoud van dit gesprek wordt verwezen naar het Onderzoeksrapport. 

 

18. Op 22 september 2011 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de AFM en [bestuurder] op het 

kantoor van de AFM. Voor de inhoud van dit gesprek wordt verwezen naar het Onderzoeksrapport.  

 

19. Op 6 oktober 2011 heeft de AFM een dvd ontvangen van de curator met verschillende databestanden, 

waaronder de e-mailbox van ------- ------- [boekhouder], medewerkster van OVN, en de e-mailbox 

van een persoon genaamd ‘Dean’. De curator heeft deze databestanden van [bestuurder] ontvangen. 

Volgens [bestuurder] zijn dit de e-mailboxen van respectievelijk [boekhouder] en de heer Kooij.  

 

20. Op 12 januari 2012 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de AFM en [boekhouder] op het kantoor 

van de AFM. Voor de inhoud van dit gesprek wordt verwezen naar het Onderzoeksrapport. 
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21. Op 13 januari 2012 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de AFM en -- ---- -- ------ [compliance 

officer], een medewerker van OVN, op het kantoor van de AFM. Voor de inhoud van dit gesprek 

wordt verwezen naar het Onderzoeksrapport. 

 

22. Op 17 januari 2012 heeft de AFM meerdere e-mailberichten van [boekhouder] ontvangen. Voor de 

inhoud hiervan wordt verwezen naar het Onderzoeksrapport. 

 

III. Bezwaar 

 

23. Samengevat en zakelijk weergegeven bevat het bezwaarschrift de volgende gronden:  

 

A. OVN heeft geen beleggingsobjecten aangeboden zoals bedoeld in artikel 2:55 Wft. 

Het aanbieden van kavels landbouwgrond kan niet kan worden aangemerkt als het aanbieden van 

beleggingsobjecten, nu er (i) geen rendement in het vooruitzicht werd gesteld en er (ii) geen 

sprake was van een seriematig karakter. 

 

B. De heer Kooij kan niet worden gezien als feitelijk leidinggevende aan de overtreding van 

OVN. 

De AFM legt het begrip feitelijk leidinggeven te ruim uit. (i) Vereist is onder meer dat de 

betreffende persoon bevoegd en redelijkerwijs gehouden was de relevante gedragingen te 

beëindigen. Kooij had die beschikkingsbevoegdheid en zeggenschap niet. (ii) Voor feitelijk 

leidinggeven dient daarnaast sprake te zijn geweest van opzet op de verboden gedraging. Ook aan 

dat vereiste wordt niet voldaan, nu de heer Kooij niet bewust de aanmerkelijke kans heeft 

aanvaard dat de verboden gedragingen zich zouden voordoen. De enige persoon die kan worden 

aangemerkt als feitelijk leidinggevende was [bestuurder]. 

 

C. De AFM heeft de overgelegde verklaringen tijdens de zienswijze niet meegenomen. 

De AFM gaat in het Boetebesluit volledig aan de in het kader van de zienswijze overgelegde 

verklaringen voorbij. Daarmee heeft de AFM blijk gegeven van het feit dat (i) het Boetebesluit 

niet zorgvuldig is voorbereid dan wel onvoldoende is gemotiveerd, althans (ii) dat zij zich 

vooringenomen heeft opgesteld bij de voorbereiding van het Boetebesluit. 

 

D. De AFM handelt in strijd met het gelijkheidsbeginsel en het verbod van willekeur. 

De AFM merkt de heer Kooij wel, maar [boekhouder] niet als feitelijk leidinggevende aan. Voor 

zover de AFM zou willen vasthouden aan haar betoog dat de heer Kooij 

beschikkingsbevoegdheid had, geldt dat ook voor [boekhouder]. 

 

E. Het door de AFM vastgestelde boetebedrag is onevenredig hoog. 

Het boetebedrag van € 125.000 is onevenredig hoog gezien: (i) de duur en ernst van de 

overtreding, (ii) de verwijtbaarheid van de heer Kooij, (iii) het door de heer Kooij verkregen 

voordeel, (iv) de draagkracht van de heer Kooij en (v) het gelijkheidsbeginsel en het verbod van 
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willekeur aangezien de AFM aan de enig bestuurder en enig aandeelhouder van OVN, te weten 

[bestuurder], een boete heeft opgelegd van € 500.  

 

 

F. De voorgenomen wijze van publicatie is onrechtmatig. 

Het besluit om het Boetebesluit integraal te publiceren, inclusief citaten uit e-mails is 

onrechtmatig, nu dit niet het doel dient dat met publicatie op grond van artikel 1:97 Wft is 

beoogd. De schoning van de AFM volstaat daarom niet. 

 

IV. Beoordeling van de bezwaargronden A t/m F 

 

24. Voordat de AFM ingaat op de bezwaargronden van de heer Kooij, hecht zij er belang aan om toe te 

lichten waarom de AFM van oordeel is dat de heer Kooij in de periode van 1 juni 2010 tot 23 

november 2010 feitelijk leiding heeft gegeven aan de overtreding van artikel 2:55, eerste lid, door 

OVN. Hieronder zal daarom eerst worden toegelicht waarom OVN artikel 2:55, eerste lid, Wft heeft 

overtreden en vervolgens waarom de AFM van mening is dat de heer Kooij aan deze overtreding 

feitelijk leiding heeft gegeven. 

 

Overtreding van artikel 2:55 Wft door OVN 

25. Op grond van artikel 2:55, eerste lid, Wft is het verboden om zonder vergunning van de AFM 

beleggingsobjecten aan te bieden. De door OVN aangeboden kavels landbouwgrond te Terneuzen 

zijn aan te merken als beleggingsobjecten als bedoeld in artikel 1:1 Wft, gelet op het volgende. 

 

Er is sprake van een zaak die anders dan om niet wordt verkregen 

26. Kavels landbouwgrond zijn aan te merken als zaken als bedoeld in artikel 3:2 Burgerlijk Wetboek. De 

kavels landbouwgrond die door OVN zijn aangeboden, werden anders dan om niet verkregen, omdat 

particuliere beleggers een koopprijs moesten betalen voor het verkrijgen van de kavels.  

 

Er wordt een rendement in geld in het vooruitzicht gesteld 

27. Voor het antwoord op de vraag of sprake is van het in het vooruitzicht stellen van een rendement is 

bepalend wat de potentiële koper uit het aanbod, de overeenkomst en de presentatie van het product 

als geheel heeft mogen afleiden.
3
  

 

28. Er wordt een rendement in het vooruitzicht gesteld als er baten of inkomsten ten aanzien van het 

geïnvesteerde kapitaal in het vooruitzicht worden gesteld. Van belang is dat de aankoop van 

landbouwgronden door de partij berust op een strategische keuze aan de hand van bepaalde zakelijke 

criteria zoals de ligging van de kavel en de verwachte toekomstige ruimtelijke ontwikkeling. Dit 

maakt dat er sprake is van een beredeneerde kans op een bestemmingswijziging, waardoor er een 

reële kans is dat de waarde van de grond zal stijgen. Niet bepalend is dat dit rendement zich met een 

zekere mate van waarschijnlijkheid moet kunnen verwezenlijken. Indien zich de 

                                                        
3 College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb), 7 april 2011, LJN BQ0538, r.o. 5.4. 
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bestemmingswijziging voordoet, zal de koper een rendement behalen in de vorm van de te gelde 

gemaakte meerwaarde van de grond. Dat het rendement afhankelijk is van een onzekere toekomstige 

gebeurtenis maakt niet dat reeds daarom geen sprake is van een in het vooruitzicht stellen van 

rendement.
4
  

 

29. Het in het vooruitzicht stellen van een rendement in geld houdt niet in een garantie van opbrengst in 

de vorm van een vast nominaal bedrag. Kenmerkend voor beleggingsobjecten is juist dat deze een 

speculatief karakter hebben.
5
 De omstandigheid dat het rendement niet zou worden ‘uitgekeerd’ door 

de aanbieder of dat het rendement geen gevolg is van het beheer van de kavels doet hier niet aan af.
6
 

 

30. OVN heeft aan de AFM aangegeven bij haar aanbod aan (potentiële) kopers onder andere de 

volgende documentatie te hebben toegestuurd:  

- ‘Ontwikkeling plan Handelspoort-Zuid aan de Communicatielaan te Terneuzen door AM 

Zeeland’; 

- ‘Ontwikkeling Smidsschorrepolder door --- ---- --------- ----’; 

- ‘--- ---- --------- ----; telen in Terneuzen: weet waar je aan toe bent’;  

- het raadsvoorstel inzake ‘het Strategisch Masterplan ------- -------- 2009-2020’; 

- een concept koopovereenkomst tussen koper en OVN en 

- een concept ‘volmacht aankoop registergoed(eren)’ tussen koper en OVN. 

 

31. Voor de beoordeling of er een rendement in geld in het vooruitzicht wordt gesteld, zijn in ieder geval 

de volgende citaten uit de door OVN verstrekte documentatie van belang: 

 Het Ontwikkeling plan Handelspoort-Zuid aan de Communicatielaan te Terneuzen bevatte de 

volgende informatie: 

“Waardeontwikkeling 

De grond behorende bij bovengemeld perceel heeft een waarde ontwikkeling van € 3,39 per 

vierkante meter naar € 90,90 per vierkante meter” 

 Het Ontwikkeling Smidsschorrepolder door --- ---- --------- ---- bevatte een soortgelijke passage: 

“Waardeontwikkeling 

De grond behorende bij bovengemeld perceel heeft een waarde ontwikkeling van € 8,31 per 

vierkante meter naar € 31,82 per vierkante meter” 

 

32. In het artikel ‘--- ---- --------- ----; telen in Terneuzen: weet waar je aan toe bent’ is onder meer het 

volgende vermeld: “In Terneuzen verrijst een nieuw glastuinbouwgebied, direct grenzend aan de 

haven en industrie terreinen van --------- ---------. --------- --------- is initiatiefnemer van het Biopark 

Terneuzen. Biopark heeft als doel het koppelen van activiteiten tussen bestaande en nieuwe agro- en 

industriële bedrijven in de Kanaalzone tussen Terneuzen en Gent. Het onderdeel glastuinbouw krijgt 

vorm onder de verantwoording van --------- ---------. --------- --------- realiseert de komende jaren in 

                                                        
4 CBb, 7 april 2011, LJN BQ0538, r.o. 5.4. 
5 Voorzieningenrechter Rb. Rotterdam, 25 november 2008, LJN BG5385, r.o. 2.2 en Rb. Rotterdam 23 december 2008, LJN BG8468, 

r.o. 2.2.  
6 Rb. Rotterdam, 7 april 2011, LJN BQ1181, r.o. 2.4.1 en Rb. Rotterdam, 29 april 2010, LJN BM6488, r.o. 2.2.  
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een 3-tal fasen in totaal 250 ha netto glastuinbouw gebied, omringt door 60 ha groen en voorzien van 

goede infrastructuur, waaronder brede wegen, vrij liggende fietspaden en ruime waterberging. (…)” 

 

33. In het raadsvoorstel inzake ‘het Strategisch Masterplan --------- --------- 2009-2020’ is onder meer het 

volgende vermeld:  

“Samenvatting: Het Strategisch Masterplan 2009-2020 dient ter vervanging van het beleidsplan 

2005-2015. Drie belangrijke ontwikkelingen maken het nu reeds herzien van de lange termijn visie 

opportuun: 

De opkomst in Zeeland van grootschalige activiteiten op het gebied van containeroverslag; 

De snelle opkomst van een duurzaam energiecluster; 

De discussie rondom de bestuursstructuur van --------- ---------, waarbij de samenwerking met 

Havenbedrijf Rotterdam naar verwachting een ander karakter zal krijgen. 

Het plan is nadrukkelijk een stuk op hoofdlijnen. De verdere invulling zal worden gegeven in 

uitvoeringsplannen die door --------- --------- op basis van de in dit stuk ingezette lijn worden 

opgesteld.” 

 

34. De AFM is van oordeel dat in de aanbieding van OVN, op basis van de voornoemde documentatie, 

sprake is van het in het vooruitzicht stellen van een beredeneerde kans op een 

bestemmingsplanwijziging en dat er sprake is van een strategische keuze aan de hand van zakelijke 

criteria zoals de ligging van de kavel en de verwachte toekomstige ruimtelijke ontwikkeling. Dit blijkt 

ook uit de door OVN afgesloten koopovereenkomsten, waarin één of beide van de hierna genoemde 

bepalingen is opgenomen.  

 

35. In 12 van de 26 door OVN afgesloten koopovereenkomsten is de volgende bepaling aangetroffen. 

“Artikel 15  

(…)  

3. Verkoper heeft de koper geïnformeerd over de grondontwikkeling rondom Terneuzen aan de hand 

van documentaties (en websites) van onafhankelijke bronnen, welke door verkoper en koper 

gezamenlijk zijn doorlopen.” [onderstreping AFM].  

 

36. In 15 van de 26 door OVN afgesloten koopovereenkomsten was een of beide van de volgende 

bepalingen opgenomen: 

o een ‘Optierecht’: hierin is opgenomen dat bij een eventuele toekomstige bestemmingswijziging 

sprake is van een aanbiedingsplicht aan OVN, dan wel een door OVN aan te wijzen derde.  

o Een ‘Deling meeropbrengst’: hierin is opgenomen dat koper en verkoper zijn overeengekomen 

om een eventuele toekomstige meerwaarde van het verkochte perceel te delen. 

 

37. Ook het gegeven dat de consument bereid is een hogere prijs te betalen voor de grond dan de 

marktwaarde, is in dit verband indicatief.
7
 De gemiddelde grondprijzen voor landbouw- en/of 

agrarische grond in Nederland variëren in de periode 2008 tot en met het eerste halfjaar 2011, volgens 

                                                        
7 CBb van 7 april 2011, LJN BQ0538, r.o. 5.4. 
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www.nvm.nl, tussen € 2,50 tot € 7 per m
2
.
8
 De prijs per m

2
 bij de door OVN verkochte kavels ligt 

echter aanzienlijk hoger, namelijk tussen € 29,50 tot en met € 49,50 per m
2
.  

 

38. Blijkens voornoemde aanbiedingsteksten en koopovereenkomsten berust de aankoop van gronden op 

een strategische keuze aan de hand van criteria zoals de ligging van een kavel en de verwachte 

waardeontwikkeling van de grond. Gelet op deze aanbiedingsteksten gaan partijen ervan uit dat er een 

gerede kans is dat de landbouwgrond door tijdsverloop en/of een bestemmingswijziging meer waard 

wordt, zodat de consument en OVN na (terug)verkoop daarvan in financiële zin de vruchten plukken.  

 

39. Gelet op het speculatieve karakter van de door OVN verstrekte documentatie en de wijze van 

presenteren van de aanbieding als geheel, is de AFM van oordeel dat hier sprake is van het in het 

vooruitzicht stellen van een rendement in geld als bedoeld in de definitie van beleggingsobject in 

artikel 1:1 Wft.  

 

Beheer van de zaak wordt hoofdzakelijk verricht door een ander dan de verkrijger 

40. Onder beheer als bedoeld in de definitie van beleggingsobject moet worden begrepen elk onderhoud 

van de betreffende zaak en het zorg dragen voor eventuele juridische verplichtingen die voortvloeien 

uit de eigendom van de zaak.
9
 Het CBb heeft in een uitspraak over dit criterium verder overwogen:  

“In de definitie van beleggingsobject in artikel 1:1 Wft is bepaald dat "het beheer van de zaak 

hoofdzakelijk wordt uitgevoerd door een ander dan de verkrijger". De tekst maakt geen onderscheid 

tussen beheer door de aanbieder van het object of door een derde. Dat dit niet relevant is blijkt ook 

uit de wetsgeschiedenis. Toegelicht wordt dat met de zinsnede 'waarbij het beheer van de zaak 

hoofdzakelijk wordt uitgevoerd door een ander dan de verkrijger' (...) tot uitdrukking [wordt] 

gebracht dat de verkrijger niet zelf het beheer van bijvoorbeeld de teakplantage of de struisvogels op 

zich neemt. Dit feitelijke beheer van de zaak wordt bij deze beleggingsobjecten door de aanbieder of 

door een derde uitgevoerd." (Kamerstukken II, 2005-2006, 29 708, nr. 19, blz. 362). Bij het 

beheersvereiste gaat het er dus om dat de (feitelijke) beheerstaken die normaliter voor de eigenaar 

zijn, de investeerder uit handen worden genomen. De investeerder heeft er in die zin geen omkijken 

naar.”
 10

 

 

41. Het aanbod van OVN voorziet erin dat het beheer van de verkochte grond door een ander dan de 

verkrijger wordt verzorgd. Dit is op te maken uit het recht van gebruik dat in de door OVN 

overgelegde koopovereenkomsten is opgenomen.  

 

42. In alle door OVN afgesloten koopovereenkomsten is namelijk onder ‘Recht van gebruik’ één van de 

onderstaande drie bepalingen opgenomen:  

 

                                                        
8 Zie http://nieuws.nvm.nl/landelijk/marktinformatie/grondprijzen.aspx. 
9 Zie onder meer de uitspraak van Rb. Rotterdam van 4 december 2009, LJN BK5632, r.o. 2.11. 
10 Zie de uitspraak van CBb van 7 april 2011, LJN BQ0538, r.o. 5.6. 
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43. “RECHT VAN GEBRUIK 

Verkoper en koper zijn bij genoemde koopovereenkomst (artikel 14) overeengekomen een persoonlijk 

recht van gebruik ten behoeve van verkoper te vestigen, welk persoonlijk recht bij deze akte wordt 

gevestigd en namens koper wordt aanvaard. Voormeld persoonlijk recht is aangegaan onder de 

navolgende bepalingen en verplichtingen: 

(…) 

7. De gebruiker mag gedurende de duur van het recht als goed gebruiker het verkochte gebruiken 

op dezelfde wijze als thans geschiedt. De Gebruiker dient - voor zijn rekening - als een goed 

beheerder/gebruiker voor bewaring, behoud en onderhoud van het verkochte te zorgen. 

8. De gebruiker is verplicht de gewone lasten en herstellingen, waaronder onder meer begrepen het 

uitdiepen en schoonhouden van sloten en dergelijke voor zijn rekening te nemen en te verrichten.  

(…)” 

 

44.  Of:  

“RECHT VAN GEBRUIK 

1. In verband met een regeling voor het gebruik van verkoper van het verkochte vanaf vandaag, wordt 

bij deze ten behoeve van de verkoper hierna ook te noemen: "de Gebruiker ", om niet gevestigd en 

hem aangenomen: het persoonlijke recht van gebruik van het verkochte strekkende tot gebruik 

daarvan, hierna aan te duiden als: "het Recht", op grond van het bepaalde in artikel 3:226 van het 

Burgerlijk Wetboek onder de hierna in dit artikel genoemde bepalingen. 

(…) 

7.  De gebruiker mag gedurende de duur van het recht als goed gebruiker het verkochte gebruiken op 

dezelfde wijze als thans geschiedt. De Gebruiker dient - voor zijn rekening - als een goed 

beheerder/gebruiker voor bewaring, behoud en onderhoud van het verkochte te zorgen. 

8. De gebruiker is verplicht de gewone lasten en herstellingen, waaronder het uitdiepen en 

schoonhouden van sloten en dergelijke.  

(…)” 

 

45. Of: 

“RECHT VAN GEBRUIK 

Voorts zijn de verkoper en koper bij genoemde koopovereenkomst nog overeengekomen een 

persoonlijk recht van gebruik ten behoeve van verkoper te vestigen, welk persoonlijk recht bij deze 

akte wordt gevestigd en door de koper wordt aanvaard. Voormeld persoonlijk recht is aangegaan 

onder de navolgende bepalingen en verplichtingen: 

(…) 

7. De gebruiker mag als goed gebruiker het verkochte gebruiken gedurende de duur van het recht 

op dezelfde wijze als thans geschiedt. De Gebruiker dient - voor zijn rekening - als een goed 

beheerder/gebruiker voor bewaring, behoud en onderhoud van het Verkochte te zorgen. 

8. De gebruiker is verplicht de gewone lasten en herstellingen voor zijn rekening te nemen en te 

verrichten, waaronder het uitdiepen en schoonhouden van sloten en dergelijke.  

(…)” 
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46. Nu uit de overgelegde koopovereenkomsten blijkt dat niet de verkrijger (de koper), maar de verkoper 

een recht van gebruik krijgt – hetgeen ook inhoudt dat de verkoper voor bewaring, behoud en 

onderhoud van het verkochte dient te zorgen – wordt het feitelijk beheer van de zaak door OVN als 

aanbieder uitgevoerd. Gelet hierop is de AFM van oordeel dat het beheer van de door OVN 

aangeboden kavels landbouwgrond hoofdzakelijk wordt uitgevoerd door een ander dan de verkrijger.  

 

47. Op grond van bovenstaande komt de AFM tot de conclusie dat de kavels landbouwgrond kwalificeren 

als beleggingsobjecten en dat OVN deze aan consumenten heeft aangeboden. Nu OVN geen 

vergunning heeft gehad, heeft OVN artikel 2:55, eerste lid, Wft overtreden. 

 

Feitelijk leidinggeven door de heer Kooij 

48. De AFM is op basis van de volgende overwegingen van oordeel dat de heer Kooij feitelijk leiding 

heeft gegeven aan de overtreding van artikel 2:55, eerste lid, Wft begaan door de rechtspersoon OVN. 

 

49. Volgens vaste (strafrechtelijke) rechtspraak
11

 is er in onderhavig geval sprake van feitelijk 

leidinggeven aan een verboden gedraging indien i) de heer Kooij op de hoogte was van de verboden 

gedraging door OVN of bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat deze zich zou voordoen, ii) 

de heer Kooij bevoegd en redelijkerwijs gehouden was om de verboden gedraging te beëindigen, en 

iii) de heer Kooij maatregelen achterwege heeft gelaten om die gedraging te beëindigen. 

  

De heer Kooij was op de hoogte van de verboden gedraging door OVN of heeft bewust de 

aanmerkelijke kans aanvaard dat deze zich zou voordoen 

50. Gelet op de verstuurde e-mails die zijn opgenomen in het Onderzoeksrapport, en die hier herhaald en 

ingelast moeten worden beschouwd, is de AFM van oordeel dat de heer Kooij op de hoogte was van 

het aanbieden van beleggingsobjecten door OVN, althans bewust de aanmerkelijke kans heeft 

aanvaard dat de verboden gedragingen van OVN zich voor zouden doen. Dit volgt onder meer uit zijn 

betrokkenheid als verkoopleider bij (e-mail)correspondentie met medewerkers van OVN en met de 

makelaar/rentmeester.  

 

51. Niet is vereist dat wordt aanvaard dat (mogelijk) een wetsovertreding wordt begaan. Voor het 

aantonen van opzet is namelijk niet vereist dat men weet dat een strafbare norm wordt overtreden 

(niet ‘boos’ opzet, maar ‘kleurloos’ opzet is voldoende).  

 

52. Daarnaast merkt de AFM echter op dat de heer Kooij ook daadwerkelijk wist althans had kunnen 

weten dat een overtreding van artikel 2:55 Wft, werd begaan door OVN. 

 

53. De heer Kooij heeft immers gecorrespondeerd met een notariskantoor over een mogelijke 

vergunningplicht van OVN. Dit was op 5 augustus 2010, nog voordat de AFM op 31 augustus 2010 

haar eerste brief verstuurde, waarin het vermoeden van overtreding van artikel 2:55 Wft werd geuit. 

                                                        
11 Zie bijvoorbeeld HR 16 december 1986, NJ, 1987, 321/322 (Slavenburg II) , HR 21 januari 1992, NJ 1992, 414 en HR 18 januari 

1994, DD 94, 206. 
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54. In de e-mail van de notaris wordt de heer Kooij onder meer gewezen op de vergunningplicht voor het 

aanbieden van beleggingsobjecten onder de € 50.000. De heer Kooij heeft vervolgens in een e-mail 

van 5 augustus 2010 aan het notariskantoor als volgt hierop gereageerd.  

 “Na overleg met onze jurist die gespecialiseerd is in dit soort zaken zijn wij zeer verbaasd dat de 

AFM hierin aangeeft dat er een vergunning nodig is. 

Vooral omdat er nog geen wetgeving is omtrent dit soort transactie. 

 (…) 

Het is echter wel zo dat wij een vergunning hebben aangevraagd hoelang dat duurt weten wij nog 

niet. 

Met hartelijke groet, 

Dean” 

 

55. Het notariskantoor heeft vervolgens het volgende geantwoord in een e-mail van 5 augustus 2010: 

“Beste Dean, 

Op grond van de Wft is het verboden om zonder vergunning beleggingsobjecten aan te bieden. 

Iedere aanbieder van beleggingsobjecten moet dan ook een vergunning aanvragen tenzij de 

aanbieder is vrijgesteld of een ontheffing heeft gekregen van de AFM. 

Er is sprake van een beleggingsobject i.g.v.: 

 een zaak, recht op een zaak of recht op het al dan niet volledig rendement in geld of een 

gedeelte van de opbrengst van een zaak 

 welke anders dan om niet wordt verkregen 

 waarbij aan de verkrijger een rendement in geld in het vooruitzicht wordt gesteld 

 waarbij het beheer van de zaak hoofdzakelijk wordt uitgevoerd door een ander dan de 

verkrijger. 

Voor het laatste is het dus niet relevant of er sprake is van een pacht- danwel 

gebruikersovereenkomst, omdat in beide gevallen het beheer door een ander wordt uitgevoerd.  

M.i. wordt voor wat betreft ---- dus aan de definitie voldaan. 

Vervolgens heb ik bekeken of OVN is vrijgesteld. Dit is o.m. het geval als de investering per 

beleggingsobject 50.000 euro of meer is. (…) 

(…) 

Kun je mij aangeven wanneer jullie de vergunning hebben aangevraagd bij de AFM? Kun je mij 

daar ook een kopie van sturen?” 

 

56. Uit het voorgaande volgt dat de heer Kooij niet alleen op de hoogte was van de activiteiten van OVN, 

maar ook dat deze waarschijnlijk vergunningplichtig waren.  

 

57. Ook uit een e-mail van 17 september 2010 aan ------ -------- [makelaar] van makelaarskantoor --- ------

-- - ---------- blijkt dat de heer Kooij goed op de hoogte was van een mogelijke vergunningplicht. In 

het bijzonder gaat deze e-mail in op het in het vooruitzicht stellen van een rendement in geld. Het 

gegeven dat de consument bereid is een hogere prijs te betalen voor de grond dan de marktwaarde, 

wordt in dit verband indicatief geacht. Deze e-mail heeft de volgende inhoud: 
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“Beste [makelaar], 

Wij zitten echter naast dit probleem ook nog met een ander probleem en dat heeft te maken met AFM 

en de verkoopprijs die wij hanteren.  

Het probleem echter is dat wij minimaal met 10 a 15 euro goedkoper de grond moeten aanbieden. 

Die 4 euro kan ik begrijpen maar begrijp ook dat wij hier een enorm apparaat hebben draaien om de 

grond door te verkopen aan derde en dat is ook een aardig kostenplaatje. (…)” 

 

58. Daarnaast blijkt uit e-mailverkeer dat de heer Kooij door [compliance officer] op de hoogte werd 

gehouden van de communicatie met de AFM over een mogelijke vergunningplicht.  

 

De heer was Kooij bevoegd en redelijkerwijs gehouden om de verboden gedraging te beëindigen 

59. De heer Kooij hield zich met meer bezig dan alleen de verkoop van de grondbeleggingen. Daarom 

was hij volgens de AFM ook bevoegd en redelijkerwijs gehouden de verboden gedraging van OVN te 

(doen) staken. Dit blijkt uit het gegeven dat de heer Kooij zich zelfstandig met verschillende bedrijfs- 

en beleidsmatige zaken van OVN bemoeide. Daarbij moet worden gedacht aan: 

- de strategie ten aanzien van het aanschaffen en verkopen van gronden en de omzet van OVN; 

- updates van medewerkers aangaande de dagelijkse activiteiten op kantoor; 

- het geven van opdrachten aan medewerkers van OVN; 

- zijn zeggenschap over afgesproken tarieven en verdeling van de winst. 

 

60. Duidelijk is dat de heer Kooij binnen de onderneming een belangrijke positie innam naast de 

bestuurder, [bestuurder]. De heer Kooij had een zeer duidelijke rol in het besluitvormingsproces. 

Meerdere malen werd om zijn akkoord/beoordeling gevraagd, of werd in zijn opdracht gehandeld. De 

AFM wijst in dit verband op de volgende citaten uit de e-mails: 

“Ga jij akkoord met concept brief om ter bevestiging aan kopers toe te zenden.” 

“Graag hoor ik van jou nog op- en aanmerkingen op vorenstaande tekst, zodat ik de mail kan 

verzenden aan [makelaar].” 

“Als je het goed vindt, zal ik de mail eerst aan jou ter beoordeling toezenden.” 

“Op verzoek van Shandar
12

, […]” 

 

61. Ook blijkt uit e-mails dat de heer Kooij zich ook naar buiten toe profileerde als verkoopleider van 

OVN. Dit blijkt onder meer uit de volgende e-mail van 6 oktober 2010 van voornoemde [makelaar] 

aan de heer Kooij met het onderwerp ‘Kosten doorhalen kettingbeding’: 

“Beste Shandar, 

(…) jij hebt mij eerder gemeld dat je alle noodzakelijke kosten m.b.t. doorhalen kettingbeding zal 

vergoeden. 

(…) 

Ik neem aan dat je [compliance officer]de opdracht al hebt gegeven om een verklaring te maken 

waarin jij aangeeft dat wanneer jij/je relaties (o.a. ---------) opnieuw grond gaan aankopen in het 

gebied, je eerst de restant meters van --------- af neemt.” 

                                                        
12

 Shandar is de voornaam van de heer Kooij. 
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62. Daarnaast blijkt de betrokkenheid bij het dagelijks beleid van OVN uit de samenwerking tussen OVN 

en [onderneming A], de onderneming van de vriendin en fiscale partner van de heer Kooij, waar de 

heer Kooij in loondienst is. De volgende feiten zijn hierbij van belang: 

– OVN is opgericht met behulp van financieringen van [onderneming A].  

– De heer Kooij was niet in loondienst, maar had een zogenaamd managementcontract via 

[onderneming A].  

– Uit het samenwerkingscontract tussen OVN en [onderneming A] blijkt dat de heer Kooij, naast een 

basisbedrag, ook betaald werd op basis van de behaalde winst. [onderneming A] ontving namelijk 

20% van de gemaakte winst van OVN, zo volgt uit dit contract.  

– De heer Kooij was voorts betrokken bij de beantwoording van de informatieverzoeken aan de AFM.  

 

63. Gelet op het voorgaande concludeert de AFM dat de heer Kooij betrokken was bij belangrijke 

beslissingen binnen OVN en dat hij daarom bevoegd en redelijkerwijs gehouden was om de verboden 

gedragingen van OVN te beëindigen. 

 

De heer Kooij heeft maatregelen achterwege gelaten om de gedraging te beëindigen. 

64. Gesteld noch gebleken is dat de heer Kooij tot zijn vertrek op 24 november 2010 enige maatregel 

heeft getroffen om de verboden gedragingen van OVN te staken. Het verkoopproces is gedurende de 

periode dat hij werkzaam was bij OVN gewoon voortgezet. 

 

65. Uit bovenstaande volgt dat de heer Kooij aan te merken is als feitelijk leidinggever aan de overtreding 

van artikel 2:55 Wft door OVN, in de periode van 1 juni 2010 tot 24 november 2010.  

 

Hieronder zal de AFM ingaan op de bezwaren van de heer Kooij.  

 

A. OVN heeft geen beleggingsobjecten aangeboden zoals bedoeld in artikel 2:55 Wft. 

 

66. Het aanbieden van kavels landbouwgrond kan niet worden aangemerkt als het aanbieden van 

beleggingsobjecten, nu er (i) geen rendement in het vooruitzicht werd gesteld en er (ii) geen sprake 

was van een seriematig karakter. 

 

(i) Geen rendement in het vooruitzicht gesteld  

 

67. De heer Kooij stelt dat er door OVN geen rendement in het vooruitzicht werd gesteld zoals bedoeld in 

de wettelijke definitie en dat OVN dus geen beleggingsobjecten aangeboden heeft zoals bedoeld in 

artikel 2:55 Wft.  

 

68. OVN heeft landbouwgrond verkocht die in nabijheid van een bebouwd gebied lag. Indien in de 

toekomst het bestemmingsplan ten aanzien van het betreffende perceel zou wijzigen, dan zouden de 

eigenaren van de kavels tegen een meerprijs kunnen verkopen. Een koper van de door OVN 

aangeboden gronden zal altijd hopen op enig moment een meerwaarde te kunnen realiseren. Dat 
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betekent volgens de heer Kooij nog niet dat door OVN een rendement in geld in het vooruitzicht werd 

gesteld als bedoeld in de definitie van beleggingsobject.  

 

69. In de verkoopovereenkomsten tussen OVN en kopers was opgenomen dat, indien de koper op enig 

moment een meerwaarde zou realiseren, OVN daarin zou delen. Dit is nog niet hetzelfde als het in het 

vooruitzicht stellen van een rendement. Dat is volgens de heer Kooij niet meer dan een afspraak, die 

dient te worden nagekomen indien aan de betreffende voorwaarde wordt voldaan. In de betreffende 

clausule is door de term "eventueel" nadrukkelijk tot uiting gebracht dat geen prognose werd gegeven 

over de waarschijnlijkheid dat deze voorwaarde zich zou voordoen, zodat geen rendement in het 

vooruitzicht is gesteld. Zo is onder 'Optierecht' opgenomen dat bij een eventuele toekomstige 

bestemmingswijziging sprake is van een aanbiedingsplicht aan OVN, dan wel een door OVN aan te 

wijzen derde. Onder ‘Deling meeropbrengst’ is opgenomen dat koper en verkoper zijn 

overeengekomen om een eventuele toekomstige meerwaarde van het verkochte perceel te delen. 

 

70. Voorts stelt de heer Kooij dat uit de door de AFM gepubliceerde boetebesluiten inzake overtreding 

van artikel 2:55 Wft, volgt dat door de aanbieders van grond in de aan (potentiële) kopers verstrekte 

documenten termen werden gebezigd als ‘belegging’, ‘gouden investeringskans’, ‘exponentiële 

groei’, ‘uitstekende rendement-risico verhouding’, ‘flinke stijging van de prijzen’. OVN heeft juist 

om buiten de reikwijdte van de verbodsbepaling te blijven, dergelijke termen niet in de door haar 

gebruikte documentatie gebruikt. De inhoud van deze documentatie is bewust zo neutraal mogelijk 

geformuleerd.  

 

71. Volgens de heer Kooij rekt de AFM de definitie van het aanbieden van beleggingsobjecten te zeer op 

doordat zij in het Boetebesluit herhaaldelijk naar publicaties verwijst die weliswaar door OVN aan 

geïnteresseerden beschikbaar zijn gesteld, maar die niet door haar zijn opgesteld. De enkele 

verwijzing naar een door een derde geschreven artikel of studie betekent nog niet dat door OVN een 

rendement in het vooruitzicht werd gesteld. Het was aan de (potentiële) kopers zelf om een afweging 

te maken over het al dan niet aankopen van grond. In dat kader heeft OVN door onafhankelijke 

partijen en in opdracht van derden (zoals de Provincie Zeeland en de Gemeente Terneuzen) 

opgestelde documentatie beschikbaar gesteld, wat van een verkoper die zijn wederpartij adequaat wil 

informeren mag worden verwacht.  

 

72. De heer Kooij verwijst naar de toelichting van de AFM op haar website op de wettelijke term ‘in het 

vooruitzicht stellen van een rendement’. De heer Kooij stelt dat door OVN in de door haar 

beschikbaar gestelde documentatie geen voorspelling gedaan is en ook geen rendement beloofd is. 

Weliswaar is in de jurisprudentie inmiddels uitgemaakt dat geen sprake hoeft te zijn van een garantie 

om te voldoen aan de wettelijke term ‘het in het vooruitzicht stellen van een rendement’, de 

voorspelling in dat verband moet wel met een zekere mate van concreetheid worden gedaan. Anders 

kan redelijkerwijs niet worden gezegd dat een ‘rendement’ in het ‘vooruitzicht’ wordt gesteld. Onder 

‘rendement’ moet immers worden verstaan de opbrengst na aftrek van kosten en investering. 
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73. De stelling van de AFM dat de consument bereid zou zijn geweest om meer te betalen dan de 

marktwaarde, is ten slotte onjuist. De AFM kan zich niet baseren op de gemiddelde grondprijzen voor 

landbouw en/of agrarische grond in Nederland, aangezien het om een gemiddelde gaat. Juist grond in 

de nabijheid van stedelijke ontwikkeling, zoals de grond waar het in casu om gaat, heeft - nu reeds - 

een hogere waarde. Door de AFM is niet onderbouwd waarom de in de onderhavige zaak verkochte 

grond een waarde zou hebben binnen de door haar genoemde gemiddelden. Indien sprake is van 

verschillende concrete ontwikkelplannen is landbouwgrond over het algemeen aanzienlijk meer 

waard dan de door de AFM genoemde bedragen, die het gemiddelde over heel Nederland bezien. 

 

74. Voorts is de heer Kooij van mening dat van een rendement pas sprake is, indien in het vooruitzicht 

wordt gesteld dat gelden zullen worden "uitbetaald". Hij verwijst hierbij naar de memorie van 

toelichting bij de Wfd
13

, de brief van de Minister van Financiën van 23 september 2004 in reactie op 

een voorgesteld amendement van de Wfd
14

 en het Consultatiedocument Marktverkenning 

beleggingsobjecten van de AFM van juli 2005
15

. Door de wetgever en de AFM wordt het begrip 

"rendement" derhalve gekoppeld aan een uitkering in geld. Zonder die uitkering is geen sprake van 

"rendement" als bedoeld in de definitie van de term beleggingsobject. In casu zullen nimmer gelden 

worden "uitgekeerd". De kopers van grond kunnen op enig moment besluiten hun grond tegen een 

bepaalde prijs te verkopen. 

 

Reactie AFM: 

 

75. De AFM verwijst allereerst naar de hiervoor in de noten genoemde uitspraken van het CBb. Uit deze 

uitspraken blijkt dat tot in hoogste rechterlijke instantie is uitgemaakt dat onder bepaalde 

omstandigheden het aanbieden van kavels landbouwgrond kan worden aangemerkt als het aanbieden 

van beleggingsobjecten. Zoals hiervoor uitgebreid is gemotiveerd is de AFM van oordeel dat dit ook 

in deze specifieke casus het geval is. 

 

76. OVN heeft kavels landbouwgrond aangeboden aan potentiële kopers. Volgens het CBb is bepalend 

wat de potentiële koper uit het aanbod, de overeenkomst en de presentatie van het product heeft 

mogen afleiden.
16

  

 

77. Bij dit concrete aanbod heeft OVN deze potentiële kopers gewezen op aanvullende documentatie (zie 

randnummer 30). In deze documentatie wordt gesproken over de ontwikkeling van het gebied en de 

stijging van de grondprijzen. Op basis van deze documentatie was er ten aanzien van de aangeboden 

grond sprake van een beredeneerde kans op een bestemmingsplanwijziging en konden de kopers een 

                                                        
13 Kamerstukken II, 2003-2004, 29 507, nr. 3, p.68. 

14 Kamerstukken II, 2004-2005, 29 507, nr. 26, p. 1. 

15 Consultatiedocument Marktverkenning beleggingsobjecten van de AFM van juli 2005, p. 14 en 15. 

16 CBb, 7 april 2005, LJN BQ0538, r.o. 5.4. 
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strategische keuze maken aan de hand van zakelijke criteria zoals de ligging van de kavel en de 

verwachte toekomstige ruimtelijke ontwikkeling.  

 

78. Door de heer Kooij wordt niet weersproken dat de potentiële kopers voor het sluiten van de 

overeenkomst actief door OVN op de hoogte zijn gesteld van deze documentatie en de daarin 

geschetste potentiële ontwikkelingen. Hieruit blijkt dat deze informatie deel uitmaakte van de 

presentatie van de aanbieding. 

 

79. In artikel 15 van 12 van de 26 koopovereenkomsten staat bovendien: 

“3. Verkoper heeft de koper geïnformeerd over de grondontwikkeling rondom Terneuzen aan de hand 

van documentaties (en websites) van onafhankelijke bronnen, welke door verkoper en koper 

gezamenlijk zijn doorlopen.” [onderstreping AFM]. In deze gevallen maakte de documentatie 

derhalve zelfs onderdeel uit van de overeenkomsten tussen OVN en de kopers. 

 

80. Nu de documentatie door OVN onderdeel is gemaakt van de presentatie van de aanbieding (en in 

sommige gevallen zelfs van de overeenkomst), is niet van belang of deze documentatie ook door of 

namens OVN is opgesteld. Door de wijze van presenteren heeft OVN de inhoud van deze 

documentatie als het ware tot de hare gemaakt.  

 

81. De heer Kooij heeft aangegeven dat OVN getracht heeft buiten de reikwijdte van de verbodsbepaling 

te blijven door in de door haarzelf opgestelde stukken een zo neutraal mogelijke formulering te 

kiezen. Er moet echter naar het geheel van de presentatie, aanbod en overeenkomst gekeken worden 

en niet alleen naar de door haarzelf opgestelde stukken. Dat de woordkeuze van OVN wellicht afwijkt 

van die van andere aanbieders die door de AFM zijn beboet, is niet relevant. Er is immers niet slechts 

sprake van het in het vooruitzicht stellen van rendement als de in randnummer 70 geciteerde woorden 

worden gebruikt. Iedere aanbieding moet afzonderlijk worden beoordeeld. 

 

82. De heer Kooij verwijst voorts naar een tekst op de website van de AFM aangaande het in het 

vooruitzicht stellen van een rendement. Als professionele marktpartij moet voor OVN echter duidelijk 

zijn dat de website algemene informatie in eenvoudige taal voor de consument bevat en dat zij 

daarom deze informatie niet mag en kan opvatten als een door de AFM te geven oordeel over haar 

activiteiten.
17

 OVN en de heer Kooij hebben uit deze algemene toelichting dan ook niet kunnen 

afleiden dat in casu geen sprake was het in het vooruitzicht stellen van een rendement. 

 

83. De AFM heeft aangegeven dat het indicatief is dat de consument bereid is geweest meer te betalen 

dan de marktprijs. Echter ook wanneer dit niet het geval zou zijn, doet dit niets af aan het 

bovenstaande aangezien het rendement dan nog steeds zou bestaan. De AFM stelt daarnaast vast dat 

zelfs als zij, in het voor de heer Kooij meest gunstige geval, uitgaat van de hoogste gemiddelde 

grondprijs in de onderzochte periode (€ 7 per m
2
) de laagste door OVN in rekening gebrachte 

aankoopprijs (€ 29,50 per m
2
) meer dan vier maal hoger ligt. In de praktijk zal sprake zijn van een 

                                                        
17 CBb, 7 april 2005, LJN BQ0538, r.o. 5.7. 
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nog veel groter verschil. De AFM stelt overigens vast dat de heer Kooij de in zijn ogen correcte 

waarde van de door OVN aangeboden grond op geen enkele wijze heeft onderbouwd. De AFM 

handhaaft dan ook haar standpunt. 

 

84. Het in de overeenkomst opgenomen artikel over ‘Optierecht’ of ‘Deling meeropbrengst’ moet volgens 

de AFM niet los gezien worden van de rest van de presentatie, aanbieding en overeenkomst. Het 

versterkt het beeld dat een rendement wordt verwacht. 

 

85. Daarnaast stelt de AFM zich op het standpunt dat de uitleg van heer Kooij gebaseerd is op een 

verkeerde lezing van de relevante stukken. Het gaat erom dat een bepaalde waardestijging na een 

bepaalde periode wordt beloofd. Die waardestijging zal, zoals in de aanbieding is voorgesteld, ten 

goede moeten komen aan de consument. In casu kunnen de kopers van de grond op enig moment 

besluiten hun grond tegen een bepaalde prijs te verkopen en in dat geval zal de waardestijging in geld 

(in ieder geval deels) toekomen aan de consument.  

 

86. Uit bovenstaande blijkt dat OVN wel degelijk een rendement in het vooruitzicht heeft gesteld.  

 

(ii) Geen seriematig karakter  
 

87. De heer Kooij stelt dat OVN ervoor heeft gekozen om buiten de vergunningplicht te vallen door geen 

aanbieding te doen met een seriematig karakter. OVN was op grond van artikel 2 van de 

Vrijstellingsregeling Wft vrijgesteld. 

 

88. In de periode dat de heer Kooij werkzaamheden heeft verricht voor OVN werd uitsluitend grond 

verkocht afkomstig uit het perceel met kadastrale aanduiding K 1829 in Terneuzen. Het is nooit de 

intentie geweest om meer dan 20 stukken grond te verkopen afkomstig uit dit perceel. Daarnaast zijn 

er door OVN ook niet meer dan 20 stukken grond verkocht uit dit perceel. Het betreffende perceel 

was niet door OVN uitgemeten en ook niet opgesplitst. De heer Kooij geeft aan dat in overleg met de 

koper werd gekozen voor een bepaald stuk grond. De grootte en de locatie van het perceel stond ter 

vrije keuze. 

 

89. Voorts stelt hij dat hij niet betrokken is geweest bij de verkoop door OVN van grond uit andere 

percelen. Nadat de heer Kooij niet meer bij OVN werkte, heeft OVN andere grond aangeboden. De in 

het Boetebesluit genoemde gedragingen van OVN in de periode dat Kooij werkzaamheden voor OVN 

verrichtte, hadden derhalve betrekking op een aanbieding van minder dan 20 beleggingsobjecten. De 

heer Kooij stelt dat dat betekent dat OVN - in elk geval in die periode - gebruik kon maken van de 

vrijstelling van de vergunningplicht. 

 

90. De heer Kooij voert voorts aan dat het standpunt van de AFM onjuist is dat kavels van twee andere 

percelen die door OVN werden aangeboden - gedurende een periode waarin Kooij géén activiteiten 

voor OVN verrichtte - zouden moeten worden meegeteld bij de beoordeling of sprake was van een 

serie van meer dan 20 objecten. Volgens de heer Kooij licht de AFM in het Boetebesluit niet toe 
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welke stukken grond nu precies als beleggingsobject zouden kwalificeren. Zij zou volstaan met het 

feit dat de kadastrale gebieden “tezamen als één serie van beleggingsobjecten zijn aan te merken”.  

 

91. Daarnaast stelt de heer Kooij dat de twee overige percelen waar de AFM naar verwijst niet 

aaneengesloten liggen aan het perceel met kadastrale aanduiding K 1829. Het gaat dus om 

afzonderlijke percelen. De AFM verwijst hierbij ten onrechte naar een verklaring van [bestuurder], 

die zou hebben verklaard dat het gebied “exact dezelfde bestemming heeft bij een eventuele 

bestemmingswijziging”.  

 

92. Deze verklaring is volgens de heer Kooij onjuist en hij verwijst hierbij naar verschillende documenten 

die reeds opgenomen zijn in het dossier (o.a. Gebiedsvisie Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone en 

Landschapsuitvoeringsplan voor de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone) waaruit zou blijken dat er 

verschillende ontwikkelplannen zouden zijn. Daaruit zou blijken dat het perceel K 1829 zal worden 

ontwikkeld als “droog terrein” en de overige twee percelen als “nat terrein” (havengebied). 

 

93. De heer Kooij stelt dat voor zover de AFM zou willen betogen dat de vrijstelling niet van toepassing 

was omdat OVN niet aan (potentiële) kopers kenbaar heeft gemaakt dat zij niet over een vergunning 

beschikte en niet onder toezicht viel van de AFM, dat dit niet betekent dat het ontbreken van een 

seriematig karakter geen relevantie toekomt.  

 

94. Volgens de heer Kooij is er materieel geen verschil, nu het voor potentiële kopers redelijkerwijs 

duidelijk moet zijn geweest dat OVN niet over een vergunning beschikte en zij niet onder toezicht 

stond van de AFM. OVN hanteerde namelijk geen termen als "rendement" en "belegging". Hierdoor 

werden de activiteiten van OVN ook niet geassocieerd met gereguleerde financiële dienstverlening, 

maar met diensten op het terrein van de makelaardij en grondhandel.  

 

95. De heer Kooij stelt dat in 11 van de 26 door OVN afgesloten koopovereenkomsten OVN overigens 

wel een vermelding heeft opgenomen waarin staat dat zij niet onder toezicht stond van de AFM. 

 

Reactie AFM: 

 

96. Op grond van artikel 2 Vrijstellingsregeling Wft zijn aanbieders van beleggingsobjecten vrijgesteld 

voor zover die beleggingsobjecten deel uit maken van een serie van beleggingsobjecten die minder 

dan twintig beleggingsobjecten omvat. Een instelling kan echter slechts een beroep doen op deze 

vrijstelling wanneer in het aanbod, reclame-uitingen en in documenten waarin een dergelijk aanbod in 

het vooruitzicht wordt gesteld, wordt vermeld dat de instelling niet vergunningplichtig is en niet 

onder toezicht staat van de AFM. Een enkele vermelding in een overeenkomst volstaat niet. 

 

97. Vastgesteld kan worden dat deze mededeling niet was opgenomen in het aanbod, de reclame-uitingen 

en in de documenten waarin het aanbod in het vooruitzicht is gesteld. Dit geldt in ieder geval voor de 

aanbiedingen die hebben geleid tot de overeenkomsten waarbij de heer Kooij betrokken was. Dat 

betekent dat OVN in die gevallen geen beroep kan doen op deze vrijstelling. Dat het, volgens de heer 
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Kooij, voor potentiële kopers redelijkerwijs duidelijk moet zijn geweest dat OVN niet over een 

vergunning beschikte, doet aan deze constatering niet af. Het is immers niet relevant hoe potentiële 

kopers het aanbod mogelijk percipieerden, maar hoe dat aanbod juridisch dient te worden 

gekwalificeerd. Daarnaast moet de vraag of een instelling een beroep kan doen op een vrijstelling 

worden beoordeeld aan de hand van het voldoen aan de aan de vrijstelling verboden voorwaarden. 

Eventuele andere overwegingen spelen daarbij geen rol. 

 

98. Het aantal objecten dat men wilde verkopen of dat men in werkelijkheid heeft verkocht, doet evenmin 

af aan bovenstaande conclusie. De verklaring van [bestuurder] is in dit kader derhalve niet relevant, 

aangezien het niet van belang is of de percelen als één serie van beleggingsobjecten zijn aan te 

merken, nu de vrijstellingsvermelding ontbreekt.  

 

99. Nu hierboven reeds is vastgesteld dat OVN beleggingsobjecten aanbood en OVN op grond van 

bovenstaande geen beroep heeft kunnen doen op de vrijstelling, heeft OVN artikel 2:55, eerste lid, 

Wft overtreden.  

 

100. Concluderend kan worden gesteld dat heroverweging ten aanzien van onderdeel A niet leidt tot een 

ander oordeel. 

 

B. De heer Kooij kan niet worden gezien als feitelijk leidinggevende aan de overtreding van OVN. 

 

101. De AFM legt het begrip feitelijk leidinggeven in casu te ruim uit. (i) Vereist is onder meer dat de 

betreffende persoon bevoegd en redelijkerwijs gehouden was de relevante gedragingen te beëindigen. 

Kooij had die beschikkingsbevoegdheid en zeggenschap niet. (ii) Voor feitelijk leidinggeven dient 

daarnaast sprake te zijn geweest van opzet op de verboden gedraging. Ook aan dat vereiste wordt niet 

voldaan, nu de heer Kooij niet bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat de verboden 

gedragingen zich zouden voordoen. De enige persoon die kan worden aangemerkt als feitelijk 

leidinggevende was [bestuurder]. 

 

(i) Geen beschikkingsbevoegdheid 

102. De enige persoon die volgens de heer Kooij kan worden aangemerkt als feitelijk leidinggevende was 

[bestuurder]. De AFM heeft overwogen dat [bestuurder] “enig aandeelhouder en bestuurder bij 

OVN” was in de periode van 1 juni 2010 tot en met 24 februari 2011. [bestuurder] heeft de 26 door 

OVN afgesloten koopovereenkomsten met individuele beleggers ondertekend namens OVN. 

 

103. De heer Kooij stelt zich op het standpunt dat hij niet bevoegd was om OVN rechtsgeldig te 

vertegenwoordigen en/of bestuursbesluiten te nemen. De heer Kooij moet worden gezien als een 

ervaren verkoper, die vanwege zijn kwaliteiten op dat gebied door OVN is ingehuurd. Daarmee was 

hij nog geen feitelijk leidinggevende als bedoeld in artikel 5:1 Awb met betrekking tot de gestelde 

overtreding door OVN van artikel 2:55 Wft. 

 



 

  

 Datum  

Ons kenmerk JZ------------- 

Pagina 21 van 40 

 

  

  

 

 

 

 

 

104. Het is onjuist om een tijdelijk ingehuurde verkoopmedewerker, zonder formele bevoegdheden en 

zonder feitelijke zeggenschap om de activiteiten van OVN - dat wil zeggen het doen van 

aanbiedingen - te doen staken, als feitelijk leidinggevende aan te merken. De heer Kooij was 

eenvoudigweg niet in de positie om de gedragingen van OVN te staken. Dan was hij als ingehuurde 

kracht direct door OVN, vertegenwoordigd door [bestuurder], weggestuurd. 

 

105. Uit de uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 27 september 2012
18

 blijkt dat alleen onder 

bijzondere omstandigheden een commissaris als een feitelijk leidinggevende kan worden aangemerkt 

en worden beboet. Weliswaar kan de rol van de heer Kooij niet met die van een commissaris worden 

vergeleken, de uitspraak laat zien dat de vraag of iemand als feitelijk leidinggevende kan worden 

aangemerkt niet te gemakkelijk positief kan worden beantwoord. In casu was de beschikkingsmacht 

van de heer Kooij nog beperkter dan in de casus bij deze uitspraak, nu hij over geen enkele formele 

bevoegdheid of feitelijke zeggenschap beschikte. Waar een commissaris gezien de hiërarchische 

verhoudingen binnen een rechtspersoon een zekere macht zal hebben om een overtreding te (doen) 

beëindigen, gold dit niet voor de heer Kooij als tijdelijk ingehuurde verkoopmedewerker.  

 

106. Volgens de heer Kooij volgt dit niet alleen uit het feit dat hij geen enkele verkoopovereenkomst heeft 

ondertekend, maar ook uit de e-mails waar de AFM in het Boetebesluit uitgebreid uit citeert. Deze 

correspondentie laat weliswaar zien dat de heer Kooij een actieve rol vervulde met betrekking tot de 

verkoop – omdat hij daarvoor was ingehuurd – maar ook dat hem geen beslissingsbevoegdheid 

toekwam. Uit deze e-mails blijkt, waar hij zich al met het beleid van OVN bemoeide, dat de heer 

Kooij slechts voorstellen deed. De knoop werd door hem niet doorgehakt omdat dit niet zijn positie 

was. 

 

107. De heer Kooij was voorts niet bij OVN in loondienst en hij had niet het beheer over de financiële 

administratie van OVN. De heer Kooij had ook niet als fulltime manager de dagelijkse leiding over 

OVN. Anders dan [bestuurder] was hij juist veelvuldig afwezig. 

 

108. De heer Kooij stelt dat nadat hij in het najaar van 2010 door OVN was weggestuurd, de activiteiten 

bij OVN onveranderd zijn voortgezet. [bestuurder] was daarvoor, en bleef ook daarna, de enige 

feitelijk leidinggevende ten aanzien van de hier relevante gedragingen van OVN. De heer Kooij had 

de activiteiten van OVN niet kunnen staken, omdat hij niet in die positie verkeerde. 

 

109. De heer Kooij kan niet worden beschouwd als feitelijk leidinggevende. Dit wordt bevestigd door de 

verklaringen van de overige toenmalige verkoopmedewerkers van OVN (------------- [medewerker A], 

-- ------- [medewerker B] en -- ------- [medewerker C]) die door de heer Kooij in het kader van zijn 

zienswijze op het voornemen een boete op te leggen, zijn overgelegd. De heer Kooij verwijst onder 

meer naar de volgende passage uit de verklaring van [medewerker A] (en in gelijke zin de 

verklaringen van [medewerker B] en [medewerker C]):  

                                                        
18 Rechtbank Rotterdam 27 september 2012, LJN: BX8528, Wegener. 
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“Ik kan uit eigen waarneming zeggen dat Kooij wel gedurende een korte periode betrokken was bij 

OVN als inwerker, opleider en verkoper, maar dat hij nooit aan de overtredingen die de AFM ziet, of 

in het algemeen aan OVN, feitelijk leiding heeft gegeven.” 

 

110. En de verklaring van [medewerker A]:  

“Kooij, zo bleek mij later, deed ook werk voor OVN, als verkoper, hij bemoeide zich op geen enkele 

wijze met de bedrijfsvoering. (...) Mijn indruk was dat het duidelijk [bestuurder] was die op de 

werkvloer de lakens uitdeelde en iedereen in de verkoop aanstuurde en niet Kooij. Kooij was ook 

vaak afwezig, dus hij kon dan ook niet de verkopers aansturen. (...) Hij gaf tips en de vaak onervaren 

verkopers konden bij hem te rade gaan. Kooij was een ervaren en goed verkoper. Hij deed eigenlijk 

de verkoopopleiding. (...)[bestuurder] had volgens mij Kooij juist gevraagd om de opleidingen voor 

verkopers en verkoopbegeleiding te doen en dat deed hij met overtuiging, dominant is een verkeerd 

woord en geeft de feiten niet goed weer. (...) Op pagina 11 van het rapport staat een verklaring van 

[bestuurder] dat Kooij een leidende rol had binnen OVN en dat de omzet door Kooij werd verdeeld. 

Ook dat is mijns inziens niet waar. Onze rekeningen werden altijd door [boekhouder] betaald, als ze 

al werden betaald. (...). De leidende rol van Kooij is verzonnen. Het was [bestuurder], die samen met 

[boekhouder]een leidende rol had.” 

 

111. Ten slotte verwijst de heer Kooij naar de verklaring van een vierde voormalige verkoopmedewerker 

van OVN, -- ---- ---- ------- [medewerkder D]: 

“Het is [bestuurder] die mij heeft aangenomen, targets heeft opgelegd en vervolgens heeft ontslagen. 

Op de vraag wie leiding gevende was en de dagelijkse leiding op zich had kan ik antwoorden 

[bestuurder]daar hij mij leiding heeft gegeven en niet Dhr Kooij. Dhr Kooij heeft in mijn optiek 

trainingen gegeven en opgetreden als verkoper omdat dit is wat ik van hem heb gezien. De verklaring 

dat hij initiator en zaakvoerder was van het geheel is voor mij niet alleen foutief maar ook 

ondenkbaar gezien de bovengenoemde feiten.” 

 

Reactie AFM 

 

112. De AFM deelt niet het standpunt van de heer Kooij dat hij niet beschikkingsbevoegd was. De AFM 

licht dit als volgt toe. 

 

113. Zoals reeds uiteengezet in het Boetebesluit
19

 is de AFM van oordeel dat de heer Kooij zich bezighield 

met de kernactiviteiten van OVN, namelijk de verkoop van grondbeleggingen. De heer Kooij heeft in 

zijn schriftelijke zienswijze verklaard zich bezig te hebben gehouden met grondaankoop, 

verkooptechnieken en interne begeleiding. Uit verschillende e-mails
20

 blijkt dat de heer Kooij niet 

alleen op de hoogte was van de activiteiten van OVN, maar ook beschikte over ruime kennis van en 

ervaring met de aan- en verkoop van gronden en grondbeleggingen. Uit deze e-mails volgt ook dat de 

                                                        
19 Zie het Boetebesluit pagina’s 19 tot en met 21. 

20 Zie het Boetebesluit pagina’s 23 tot en met 31. 
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heer Kooij de verkoop van de grondbeleggingen aanstuurde en de strategie omtrent de verkoop 

bepaalde. Daarnaast was hij bijvoorbeeld betrokken bij de winstverdeling en onderhield hij contacten 

met externe partijen zoals een notaris- en makelaarskantoor. Dat de activiteiten van OVN na het 

vertrek van de heer Kooij zijn voortgezet, doet niet af aan het oordeel dat hij beschikkingsbevoegd 

was in de periode dat hij werkzaam was bij OVN. 

 

114. De heer Kooij geeft aan dat hij geen formele bevoegdheid of feitelijke zeggenschap had om de 

aanbiedingen te staken en dat hij, wanneer hij dit wel had gedaan, direct zou zijn ontslagen. Allereerst 

is volgens de AFM een formele bevoegdheid geen vereiste voor feitelijk leidinggeven. Daarnaast 

blijkt uit de in het Boetebesluit geciteerde e-mails dat veel beslissingen van OVN via de heer Kooij 

liepen. De heer Kooij heeft voorts nooit het besluit genomen om de aanbiedingen in deze vorm te 

staken dus kan ook niet bepaald worden of hij op grond daarvan daadwerkelijk zou zijn ontslagen. 

 

115. Voorts verwijst de heer Kooij naar onder andere de verklaringen van [medewerker A], [medewerker 

B], [medewerker C] en [medewerker D]. De verklaringen spreken tegen dat de heer Kooij feitelijk 

leiding zou hebben gegeven. Volgens de AFM staan deze verklaringen echter haaks op de 

beschikbare schriftelijke bewijsmiddelen.  

 

116. Zo geeft [medewerker A] aan dat de heer Kooij de omzet niet zou verdelen, terwijl [boekhouder] in 

een e-mail van 30 september 2010 aan ------- ---- [echtgenote van bestuurder] schrijft: 

“-------, 

Ik stuur je hierbij de afrekennota’s van ------- [klant] maar er is een verdeling tussen ------- en 

[bestuurder] enerzijds en ----- [medewerker A] die de klant geload heeft dus wacht ik op Shandar hoe 

deze verdeling eruit moet komen te zien. Groet, [boekhouder]” [toevoegingen en onderstreping 

AFM]. Uit dit citaat blijkt derhalve dat de heer Kooij de omzet wel degelijk verdeelde. 

 

117. In de door de heer Kooij overgelegde ontlastende verklaringen wordt gesteld dat de heer Kooij zich 

vooral zou bezighouden met de verkoop en het opleiden van andere verkopers. Gezien de inhoud en 

het aantal reeds in het Boetebesluit geciteerde e-mails
21

, acht de AFM het echter onwaarschijnlijk dat 

de rol van de heer Kooij zich daadwerkelijk hiertoe heeft beperkt. De AFM kent derhalve meer 

gewicht toe aan het schriftelijke bewijs (waaronder vooral de geciteerde e-mails), dan aan de 

verklaringen die door de heer Kooij zijn aangedragen en die niet overeenstemmen met dat bewijs. 

 

118. De heer Kooij verwijst verschillende malen in zijn bezwaar naar de rol van [bestuurder] bij OVN. Het 

feit dat [bestuurder] enig aandeelhouder en bestuurder was bij OVN staat echter niet bij voorbaat in 

de weg aan het aanmerken van de heer Kooij als feitelijk leidinggevende. Dat zal moeten worden 

beoordeeld aan de hand van zijn concrete activiteiten. In dit geval leidt dit de AFM tot het oordeel 

dat, naast [bestuurder], ook de heer Kooij als feitelijk leidinggevende moet worden aangemerkt. 

 

(ii) Geen opzet op de verboden gedraging 

                                                        
21 Zie het Boetebesluit pagina’s 23 tot en met 31. 
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119. Ook aan het tweede hiervoor genoemde vereiste voor feitelijk leidinggeven, te weten opzet op de 

verboden gedraging, is volgens de heer Kooij in casu niet voldaan. De heer Kooij heeft niet bewust de 

aanmerkelijke kans aanvaard dat de verboden gedragingen zich zouden voordoen.  

 

120. Anders dan de AFM betoogt (zie p. 21 van het Boetebesluit: "geen boos opzet vereist"), is volgens de 

heer Kooij een dergelijk opzet op de verboden gedraging op basis van de zogenoemde Slavenburg 

criteria wel vereist voor feitelijk leidinggeven. Er moet sprake zijn van wetenschap omtrent het 

verboden karakter van de gedragingen, in casu de aanbiedingen door OVN.  

 

121. De heer Kooij verwijst in dit verband onder meer naar Tekst & Commentaar bij artikel 51 Wetboek 

van Strafrecht: “De tweede voorwaarde voor feitelijk leidinggeven houdt in dat de verdachte bewust 

de aanmerkelijke kans aanvaardt dat de verboden gedraging zich zal voordoen en zo opzettelijk de 

verboden gedraging bevordert. De verdachte moet derhalve (voorwaardelijk) opzet op de verboden 

gedraging hebben; schuld - verdachte had op de hoogte behoren te zijn - is onvoldoende (HR 19 

november 1985, NJ 1986/125-126). Het opzet moet bij de feitelijk leidinggever persoon aanwezig zijn 

(...). Het opzet moet zijn gericht op de verboden gedraging, met inbegrip van de omstandigheden die 

de gedraging strafbaar maken” [onderstreping gemachtigde].  

 

122. De heer Kooij is er steeds vanuit gegaan dat de verbodsbepaling niet van toepassing was, nu (i) geen 

sprake was van een in het vooruitzicht gesteld rendement en (ii) de aanbieding niet zag op een serie 

van meer dan 20 beleggingsobjecten.  

 

123. Dat de heer Kooij geen (voorwaardelijk) opzet had op een verboden gedraging, volgt volgens hem 

ook uit zijn e-mail van 5 augustus 2010 aan het notariskantoor -------- - --- ----, waar de AFM op 

pagina 21 in het Boetebesluit naar verwijst.
22

 

 

124. Nadat het notariskantoor het standpunt had ingenomen dat sprake was van het aanbieden van 

beleggingsobjecten, is dat advies opgevolgd, aangezien er vervolgens grond is verkocht met een 

tegenwaarde van tenminste € 50.000, waarbij de koper werd gewezen op het feit dat OVN niet over 

een vergunning beschikte en niet onder toezicht stond van de AFM (zie pagina 18 van het 

Boetebesluit). Als de heer Kooij dus al als beschikkingsbevoegd zou moeten worden beschouwd, dan 

blijkt uit de feiten dat hij juist heeft willen voorkomen dat OVN een overtreding zou begaan.  

 

125. Nu de AFM in het Boetebesluit schrijft dat "niet is vereist dat wordt aanvaard dat (mogelijk) een 

wetsovertreding wordt begaan", moet worden vastgesteld dat zij een onjuist toetsingskader heeft 

toegepast. Het leerstuk van "kleurloos opzet" waar de AFM naar verwijst, geldt ten aanzien van 

(rechts)personen die zelf normadressaat zijn van de overtreden norm. Daarvan is hier geen sprake. De 

heer Kooij is geen normadressaat van artikel 2:55 Wft. Dat is OVN, door welke rechtspersoon de hier 

relevante aanbiedingen van grondpercelen zijn gedaan. Indien het juiste toetsingskader - met 

betrekking tot feitelijk leidinggeven - wordt toegepast, moet worden geconcludeerd dat de heer Kooij 

                                                        
22 Zie ook randnummer 55. 
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niet als feitelijk leidinggevende kan worden aangemerkt aan de overtreding die OVN volgens de 

AFM heeft begaan.  

 

Reactie AFM 

 

126. De AFM deelt het standpunt van de heer Kooij niet. Zij blijft bij haar oordeel dat er geen sprake hoeft 

te zijn van boos opzet. Terecht haalt de heer Kooij de passage uit Tekst & Commentaar aan waaruit 

blijkt dat voorwaardelijk opzet aanwezig moet zijn en dat slechts het ‘behoren op de hoogte te zijn’ 

onvoldoende is. De heer Kooij beargumenteert dat dit ‘op de hoogte zijn’ slaat op het verboden zijn 

van de gedraging. De AFM is echter van mening dat dit een foutieve lezing is en dat het ‘op de 

hoogte zijn’ betrekking heeft op de gedraging zelf. Volgens de AFM was de heer Kooij op de hoogte 

van de gedraging. Het (voorwaardelijk) opzet was daarmee bij de heer Kooij als feitelijk leidinggever 

aanwezig. 

 

127. De AFM heeft reeds onder randnummers 48 tot en met 65 uiteengezet waarom de heer Kooij 

aangemerkt kan worden als feitelijk leidinggevende. Heroverweging van onderdeel B leidt niet tot een 

ander oordeel. 

 

C. De AFM heeft de overgelegde verklaringen tijdens de zienswijze niet meegenomen 

 

128. De AFM gaat in het Boetebesluit volledig aan de in het kader van de zienswijze overgelegde 

verklaringen voorbij. Daarmee geeft de AFM er blijk van dat (i) het Boetebesluit niet zorgvuldig is 

voorbereid dan wel onvoldoende is gemotiveerd, althans (ii) dat zij zich vooringenomen heeft 

opgesteld bij de voorbereiding van het Boetebesluit. 

  

129. De heer Kooij stelt dat gezien het feit dat de AFM ervoor heeft gekozen om de verklaringen van 

[bestuurder] en [boekhouder] niet ten grondslag te leggen aan de onderbouwing van de overtreding, 

niet betekent dat de AFM voorbij kan gaan aan de door de heer Kooij overgelegde verklaringen 

tijdens de zienswijze. Deze verklaringen kunnen redelijkerwijs niet tegen elkaar worden 

"weggestreept".  

 

130. Volgens de heer Kooij kan het niet zo zijn dat de AFM - en met haar de rechter - geen belang hecht 

aan adequate waarheidsvinding ten aanzien van de rol van de heer Kooij. Zeker niet wanneer het gaat 

om een bestraffende sanctie, die bovendien door de AFM zal worden gepubliceerd. In dat verband 

dient sprake te zijn van een full jurisdiction als bedoeld in artikel 6 EVRM. Op basis van het derde lid 

van artikel 6 EVRM heeft degene die wordt vervolgd er recht op de getuigen à decharge op te roepen 

en te ondervragen, onder dezelfde voorwaarden als het geval is met de getuigen à charge.  

 

131. De heer Kooij verwijst hierbij naar de Uitspraak waarin dit wordt bevestigd. Volgens de 

Voorzieningenrechter heeft de AFM ten onrechte overwogen dat, nu zij de mondelinge verklaringen 

van de enig aandeelhouder en bestuurder van OVN en een medewerkster van OVN niet heeft 

meegenomen in de onderbouwing van het feitelijk leidinggeven door Kooij, voormelde door 
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verzoeker overgelegde verklaringen eveneens buiten beschouwing kunnen worden gelaten. De 

verklaringen moeten inhoudelijk bij de besluitvorming worden betrokken. 

 

Reactie AFM 

  

132. De voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam heeft geoordeeld dat de AFM ten onrechte 

verklaringen à charge en à decharge tegen elkaar heeft weggestreept. Daarom heeft de AFM in deze 

beslissing op bezwaar haar motivering gewijzigd (zie randnummers 115 en verder) en alle 

verklaringen, waaronder de door de heer Kooij aangedragene, meegenomen in haar oordeelsvorming.  

 

133. Daarmee is naar het oordeel van de AFM het aan het Boetebesluit klevende motiveringsgebrek 

hersteld. Het feit dat de AFM geen doorslaggevende betekenis wenst toe te kennen aan de door de 

heer Kooij aangedragen, ontlastende, verklaringen, maakt dat niet anders. De AFM heeft immers 

gemotiveerd aangegeven dat deze verklaringen niet overeenstemmen met het schriftelijk bescheiden 

en dat zij meer gewicht toekent aan deze schriftelijke stukken. 

 

134. Ten slotte bestrijdt de AFM dat het Boetebesluit met vooringenomenheid is genomen. Zij is van 

oordeel dat door het wegstrepen van de verklaringen, niet gesteld kan worden dat zij vooringenomen 

heeft gehandeld. Zij heeft immers alle verklaringen buiten beschouwing gelaten en niet alleen de voor 

de heer Kooij ontlastende verklaringen. 

 

D. De AFM handelt in strijd met het gelijkheidsbeginsel en het verbod van willekeur. 

 

135. De AFM handelt in strijd met het gelijkheidsbeginsel en het verbod van willekeur nu de AFM de heer 

Kooij wel, maar [boekhouder] niet als feitelijk leidinggevende aangemerkt heeft. Voor zover de AFM 

vasthoudt aan haar oordeel dat de heer Kooij beschikkingsbevoegdheid had, geldt dit ook voor 

[boekhouder]. 

 

136. [boekhouder] was namelijk degene die leiding gaf aan de financiële administratie van OVN. Zij 

verrichte haar activiteiten net als de heer Kooij op inhuurbasis en haar wetenschap en bevoegdheden 

gingen veel verder dan die van de heer Kooij. Uit de door de heer Kooij aangedragen verklaringen 

van de verkoopmedewerkers van OVN volgt dat [boekhouder] de functie van financieel directeur 

vervulde en haar activiteiten meer inhielden dan die van een eenvoudige "boekhouder" of 

"administrateur". [boekhouder] had, anders dan de heer Kooij, toegang tot de financiële administratie 

en de bankrekeningen van OVN. Ook heeft [boekhouder] naast haar vaste vergoeding aanzienlijke 

provisies ontvangen van OVN.  

 

Reactie AFM 

 

137. De AFM heeft de vraag of [boekhouder] feitelijk leiding heeft geven aan de overtreding ontkennend 

beantwoord. Op basis van de bij haar beschikbare informatie heeft de AFM niet kunnen vaststellen 

dat [boekhouder] beschikkingsbevoegd was. Het feit dat zij toegang had tot de financiële 
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administratie en de bankrekeningen van OVN en dat zij aanzienlijke provisies ontving, brengt de 

AFM niet tot het oordeel dat zij ook beschikkingsbevoegd was. De AFM verwijst in dit kader 

bijvoorbeeld naar de hiervoor geciteerde e-mail van 30 september 2010 van [boekhouder] aan 

[echtgenote van bestuurder], waarin [boekhouder] aangeeft dat zij wacht op instructies van de heer 

Kooij ten aanzien van de winstverdeling. Dit illustreert volgens de AFM juist dat [boekhouder] niet 

en de heer Kooij wel beschikkingsbevoegd was.  

 

138. Uit het voorgaande blijkt dat de situatie van [boekhouder] verschilt van die van de heer Kooij. Reeds 

op die grond treft het beroep op het gelijkheidsbeginsel en het verbod op willekeur geen doel. 

 

139. Heroverweging leidt dus niet tot een ander oordeel.  

 

E. Het door de AFM vastgestelde boetebedrag is onevenredig hoog. 

 

140. Het boetebedrag van € 125.000 is onevenredig hoog gezien: (i) de duur en ernst van de overtreding 

(ii) de verwijtbaarheid van de heer Kooij, (iv) het door de heer Kooij verkregen voordeel, (v) de 

draagkracht van de heer Kooij en (vi) het gelijkheidsbeginsel en het verbod van willekeur aangezien 

de AFM aan de enig bestuurder en enig aandeelhouder van OVN, te weten [bestuurder] een boete 

heeft opgelegd van € 500.  

 

i. de duur en ernst van de overtreding 

141. De AFM heeft onvoldoende rekenschap gegeven van het feit dat de activiteiten van de heer Kooij 

zich feitelijk beperkten tot een periode van circa drie maanden. De heer Kooij heeft niet, zoals de 

AFM beweert, activiteiten verricht voor OVN in de periode van 1 juni 2010 tot en met 23 november 

2010, maar de feitelijke betrokkenheid van Kooij heeft zich beperkt tot de periode van medio juli tot 

medio september van dat jaar. Uit het feit dat Kooij in oktober en november 2010 nog enige e-mails 

heeft verstuurd aan medewerkers van OVN kan niet worden afgeleid dat hij in die periode nog actief 

was voor OVN. Reden voor het verzenden van de e-mails was dat Kooij wilde weten in hoeverre hij 

nog aanspraak kon maken op provisiebetalingen.  

 

142. Daarnaast geldt dat zelfs indien het standpunt van de AFM zou moeten worden gevolgd, er sprake is 

van een beperkte periode van minder dan zes maanden, inclusief uitgebreide vakantieperiodes en 

afwezigheid wegens ziekte. De heer Kooij verwijst hiervoor naar verklaringen van [medewerker A], 

[medewerker B] en [medewerker C]. 

 

143. Voorts wijst de heer Kooij op het oordeel van de AFM dat de door haar genoemde periode niet 

beperkt is, gezien "de hoeveelheid aangeboden en afgesloten koopovereenkomsten en de opbrengsten 

hiervan". Volgens de heer Kooij haalt de AFM hier twee boeterichtsnoeren door elkaar, te weten de 

duur van de overtreding en de ernst van de overtreding. De door de AFM genoemde omstandigheden 

houden verband met de ernst van de overtreding, niet met de duur. Hij verwijst voorts naar een 

overzicht waaruit volgt dat de duur van de activiteiten van aanbieders van beleggingsobjecten aan wie 
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de AFM eerder een boete heeft opgelegd, beduidend langer was dan de duur van de activiteiten van 

de heer Kooij.  

 

144. De AFM had het basisbedrag - en daarmee ook het overblijvende door Kooij te betalen boetebedrag - 

derhalve redelijkerwijs dienen te matigen op basis van de beperkte duur van de door Kooij verrichte 

activiteiten. 

 

145. Ten aanzien van de ernst van de overtreding voert de heer Kooij aan dat er geen consumenten zijn 

benadeeld, omdat zij daadwerkelijk, via notariële overdracht, eigenaar zijn geworden van een stuk 

grond. In elk geval geldt dat de ernst van de overtreding niet zwaarder is dan in gevallen waarin de 

AFM is gekomen tot veel lagere boetebedragen. Hij verwijst naar een uitspraak van het CBb van 26 

maart 2013
23

 waaruit volgt dat een boete in redelijke verhouding dient te staan tot eerdere 

boetebesluiten van de AFM in vergelijkbare zaken.  

 

146. De heer Kooij stelt dat de boeteoplegging aan hem redelijkerwijs niet past tussen de boetes aan de 

andere aanbieders van grondpercelen. Het feit dat het boetestelsel is gewijzigd, is volgens hem niet 

relevant, omdat boetes uiteindelijk evenredig dienen te zijn. Dat gold voor en na de wijziging van het 

boetestelsel in 2009. Van belang is dat de eerder door de AFM opgelegde boetes ruim lager waren 

dan het toen geldende maximum. Voor die matiging was op basis van de evenredigheid aanleiding. 

Niet valt in te zien waarom die aanleiding zich in dit geval niet voor zou doen. Daarmee zou de AFM 

blijk geven van willekeur.  

 

Reactie AFM 

 

147. De AFM stelt zich op het standpunt dat zij zich een juist oordeel heeft gevormd omtrent de duur en de 

ernst van de overtreding en de betrokkenheid van de heer Kooij. Volgens de AFM volgt uit de 

wetsystematiek dat de ernst en duur van de overtreding niet los van elkaar gezien kunnen worden. 

 

148. De heer Kooij voert aan dat zijn activiteiten voor OVN zich hebben beperkt tot de periode medio juli 

tot medio september 2010. Uit de e-mails verstuurd door de heer Kooij is echter af te leiden dat de 

heer Kooij ook buiten deze drie maanden actief is geweest voor OVN. Zo schrijft de heer Kooij op 28 

oktober: “het gaat namelijk om alles begrijp je daarnaast hoe gaan we de procedure opzetten met de 

notaris want er komen bij elke transactie een nieuwe akte wegens het gebruik van --------- ik denk dat 

we dat het beste kunnen verkopen dat de klant dat betaald (…)” [onderstreping AFM]. Duidelijk is 

dus dat hij niet slechts wilde weten of hij nog recht had op provisie, maar dat hij nadrukkelijk 

betrokken was en werd bij de gang van zaken bij OVN, waaronder de toekomstige procedure. 

 

149. De heer Kooij voert voorts aan dat hij uitgebreide vakantieperiodes heeft gehad en ook ziek is 

geweest. Uit de geciteerde e-mails op de pagina’s 24 tot en met 27 in het Boetebesluit blijkt echter dat 

hij ook tijdens zijn afwezigheid veelvuldig contact had met de medewerkers van OVN en deze ook 

                                                        
23 CBb van 26 maart 2013, JOR 2013, 172 
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aanstuurde. 

 

150. Daarnaast is het van belang op te merken dat alleen al het aantal activiteiten dat heeft plaatsgevonden, 

erop wijst dat de periode waarin de heer Kooij betrokken was bij OVN, niet dusdanig kort was dat dit 

reden zou geven tot matiging. Ook ziet de AFM geen andere gronden om een beperkte 

verwijtbaarheid aan te nemen. 

 

151. De AFM blijft voorts van oordeel dat de aan de heer Kooij opgelegde boete in een redelijke 

verhouding staat tot de ernst van de overtreding. Zij heeft op pagina 45 van het Boetebesluit 

gemotiveerd waarom er sprake is van een ernstige overtreding en een boete van deze hoogte 

gerechtvaardigd is.  

 

152. De heer Kooij gaat er ten onrechte van uit dat de hoogte van opgelegde boetes zonder meer 

vergelijkbaar zijn. In ieder boetebesluit zal de AFM een passend boetebedrag moeten vaststellen, 

waarbij, naast de verwijtbaarheid, rekening wordt gehouden met overige relevante informatie. Daarbij 

kan in het bijzonder de draagkracht van betrokkene(n) leiden tot grote verschillen. Dat maakt echter 

niet dat een (aanzienlijk) hogere boete voor een vergelijkbare overtreding met vergelijkbare 

verwijtbaarheid al op die grond niet in een redelijke verhouding tot de ernst van de overtreding zou 

staan. Vergelijking met boetes uit het verleden wordt voorts bemoeilijkt, omdat toen een ander 

systematiek en andere regelgeving gold. 

 

153. Voorts stelt de AFM vast dat de hoogte van de boete ook in onderhavig geval ruim onder het 

maximum is vastgesteld. Het basisbedrag van deze boete is vastgesteld op € 2.000.000,-, maar de 

AFM had in het Boetebesluit een boete opgelegd van € 125.000,-. 

 

(ii) de verwijtbaarheid van de heer Kooij 

 

154. Er is sprake van een verminderde verwijtbaarheid aangezien de heer Kooij er steeds vanuit is gegaan 

dat de verbodsbepaling niet van toepassing was. In dat kader moet ook de uitlating van de heer Kooij 

worden geplaatst in zijn e-mail van 28 oktober 2010 aan [compliance officer]: "maak je maar niet 

druk over de AFM want daar weet ik alles van." Anders dan de AFM stelt, kan uit deze zin niet uit 

worden afgeleid dat de heer Kooij wist dat OVN handelde in strijd met de Wft. De heer Kooij was er 

juist van overtuigd dat de activiteiten van OVN binnen de grenzen van de wet bleven.  

 

155. Volgens de heer Kooij kan de AFM dan ook niet worden gevolgd in haar verwijzing naar de e-mail 

correspondentie met een notariskantoor uit augustus 2010. Nadat het notariskantoor het standpunt had 

ingenomen dat sprake was van het aanbieden van beleggingsobjecten, is dat advies - zoals hiervoor 

reeds aan de orde kwam - juist opgevolgd aangezien er vervolgens grond is verkocht met een 

tegenwaarde van ten minste € 50.000, waarbij de koper werd gewezen op het feit dat OVN niet over 

een vergunning beschikte en niet onder toezicht stond van de AFM. Hierbij moet worden opgemerkt 

dat de heer Kooij niet langer betrokken was bij de koopovereenkomst gedateerd 1 november 2010, 

welke transactie kennelijk wel een tegenwaarde had van minder dan € 50.000.  
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156. In plaats van het boetebedrag op basis van verwijtbaarheid van de overtreder te verhogen, had de 

AFM dat bedrag derhalve juist wegens verminderde verwijtbaarheid dienen te verlagen.  

 

157. In dat kader zij ten slotte benadrukt dat over de reikwijdte van het aanbieden van beleggingsobjecten 

in 2010 nog veel onduidelijkheid bestond. In de periode waar het Boetebesluit op ziet heeft de 

voorzieningenrechter diverse uitspraken gedaan waaruit kon worden afgeleid dat de reikwijdte van de 

verbodsbepaling van artikel 2:55 Wft nog niet duidelijk was.
24

 Pas in 2011, dat wil zeggen na de 

boeteperiode, heeft het CBb als hoogste bestuursrechter uitspraak gedaan over een aantal belangrijke 

rechtsvragen in dit verband, naar welke uitspraak door de markt lang is uitgezien.  

 

Reactie AFM 

 

158. De AFM is van oordeel dat er geen sprake is van een verminderde verwijtbaarheid. Zij sluit aan bij 

hetgeen zij op dit punt heeft overwogen in het Boetbesluit. Zij heeft daar overwogen: 

“Uit het onderzoek van de AFM is gebleken dat u niet alleen op de hoogte was van het aanbieden 

van beleggingsobjecten door OVN maar ook wetenschap had dat een vergunning voor het 

aanbieden van beleggingsobjecten mogelijk vereist was. De AFM verwijst naar paragraaf 2.2.2, 

onderdeel a), vanaf ‘Ten overvloede…’. U heeft het illegaal aanbieden laten voortbestaan, terwijl 

u op een mogelijke vergunningplicht bent gewezen door zowel het notariskantoor als door de 

AFM.  

Daarbij weegt de AFM mee dat u reeds enig beleidsbepaler was van Kooij Financieel Advies, 

toen Kooij Financieel Advies in 2010 een vergelijkbare constructie met grondbeleggingen 

toepaste. U was hiermee op de hoogte van de verbodsbepaling en het eventuele gebruik van 

vrijstellingen. Dat u zelf ook van mening was dat u van de hoed en de rand wist, blijkt voorts uit 

een e-mail van 28 oktober 2010 aan [compliance officer]: “[…] maak je maar niet druk over de 

afm want daar weet ik alles van”. 

De AFM acht het bijzonder verwijtbaar dat u duidelijk weet heeft van de betreffende wetgeving, 

en niettemin zonder de vereiste vergunning beleggingsobjecten via OVN heeft aangeboden.” 

 

159. Het argument dat de heer Kooij ervan uitging dat OVN niet vergunningplichtig was en dat daarom 

sprake is van een verminderde verwijtbaarheid, gaat gezien het voorgaande niet op. Het is immers aan 

een professionele marktpartij en haar feitelijk leidinggevende om zeker te stellen dat niet in strijd met 

een vergunningplicht wordt gehandeld. Dat de heer Kooij er, ten onrechte, van uit ging dat er geen 

vergunningplicht was, valt volledig in zijn risicosfeer. 

 

160. De AFM vermag daarnaast niet in te zien dat er in 2010 nog veel onduidelijkheid was in de markt. De 

AFM heeft immers reeds in december 2008 middels een persbericht gecommuniceerd dat het 

                                                        
24 Voorzieningrechter Rb Rotterdam 8 april 2010, JOR 2010, 159, 17 mei 2010, JOR 2010, 239, 15 juli 2010, 

ECLI:NL:RBROT:2010:BO3587 en 27 oktober 2010, JOR 2010, 347. 
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aanbieden van kavels landbouwgrond vergunningplichtig kan zijn. Van verminderde verwijtbaarheid 

op deze grond is dan ook geen sprake. De AFM wijst er daarenboven op dat in de jurisprudentie is 

uitgemaakt dat de beweerderlijke onduidelijkheid waar de heer Kooij zich op beroept, geen grond is 

voor het niet opleggen c.q. het matigen van de hoogte van een boete.
25

 

 

(iii) het door de heer Kooij verkregen voordeel 

161. Dat het boetebedrag onevenredig hoog is, volgt ook indien in ogenschouw wordt genomen welk 

voordeel Kooij met de aan hem verweten gedragingen heeft genoten. De AFM heeft een bedrag 

berekend van in totaal € 14.000. De AFM telt hier de kosten van een in natura genoten vakantie bij 

op, waarmee het totaalbedrag uitkomt op € 17.103.  

 

162. “Na belastingen (en verdiscontering dat de betreffende vakantie niet alleen zag op Kooij) gaat het om 

een netto bedrag van circa € 8.000. Dit laatste bedrag is relevant, nu de boete aan Kooij in privé is 

opgelegd. Deze dient dan ook uit zijn privé vermogen en inkomsten (netto) te worden voldaan. Indien 

de rechtspersoon [onderneming A] gelden uitkeert aan Kooij, dient daar loonbelasting over te 

worden betaald.” 

 

163. De heer Kooij is van oordeel dat een boetebedrag van meer dan 15 keer de hoogte van het 

wederrechtelijk verkregen voordeel, in alle redelijkheid, gezien ook de overige bijzondere 

omstandigheden van het geval, niet als evenredig kan worden beschouwd. De heer Kooij verwijst 

hierbij naar het boetebesluit van de AFM van - --- ---- aan ------ ------- ---- handelend onder de naam -

----------. Uit het gepubliceerde boetebesluit volgt dat de AFM de boete in die zaak matigde tot € ------ 

wegens onder meer het beperkte behaalde voordeel.  

 

Reactie AFM 

 

164. Zoals het CBb heeft overwogen
26

 blijkt uit de wetsgeschiedenis bij financiële toezichtwetten dat de 

hoogte van de boetebedragen vooral is gestoeld op de ernst van de overtreding en uitgangspunt is dat 

de hoogte van de boete in ieder geval het voordeel dient te overtreffen dat in de regel met de 

overtreding kan worden behaald (Kamerstukken II 1997/98, 25 821, nr. 3). De AFM is dan ook van 

oordeel dat bij het bepalen van de hoogte boete het behaalde voordeel geen aanleiding geeft tot 

matiging.  

 

(vi) de draagkracht van de heer Kooij 

  

165. Gezien zijn draagkracht kan de heer Kooij een boete van € 125.000 niet voldoen. De AFM overweegt 

dat de heer Kooij voor een periode van twee jaar zou kunnen leven van inkomsten op 110% van het 

bijstandsniveau van € 1.321,96, te weten € 1.454,16 per maand. De heer Kooij voert aan dat het voor 

                                                        
25 CBb, 25 juni 2013, ECLI:NL:CBB:2013:4, r.o. 2.3. 
26

 CBb, 15 juni 2012, ECLI:NL:CBB:2012:BW9248 
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zijn gezin niet mogelijk is om op 110% van het bijstandsniveau te leven, nu zijn vaste lasten 

beduidend hoger zijn. 

 

166. Het leed dat hierdoor zou worden toegevoegd - met mogelijk een persoonlijk faillissement tot gevolg 

- staat in geen verhouding tot de betreffende gedragingen en in schril contrast met het leed dat de 

AFM aan [bestuurder] heeft toegevoegd. Een bedrag van € --- kan veel makkelijker worden voldaan, 

zelfs indien sprake is van beperkte inkomsten, dan een bedrag van € 125.000 voor iemand met een 

netto inkomen van rond de € ----- en vaste lasten van circa € -----. 

 

167. Tevens voert de heer Kooij aan dat zijn netto maandinkomen lager is dan het bedrag dat de AFM 

noemt. Uit de salarisstrook van de heer Kooij volgt een netto maandsalaris van € ------ per maand en 

niet € ------ per maand, zoals de AFM stelt.  

 

168. Voorts stelt de heer Kooij dat de AFM van hem verlangt dat hij zijn stuk grond verkoopt om de boete 

te kunnen voldoen. Volgens de heer Kooij is het stuk grond bedoeld als appeltje voor de dorst. De 

heer Kooij stelt dat hij als ondernemer zelf in zijn pensioen moeten voorzien en dat het te ver gaat om 

ook (een deel van) het pensioen van de heer Kooij mee te nemen bij berekening van de boete.  

 

169. De heer Kooij wijst er voorts op dat de reële lasten van [bestuurder] wél door de AFM zijn 

meegewogen. Waar de AFM stelt dat Kooij de genoemde lasten niet heeft onderbouwd, geldt dat de 

AFM [bestuurder] blijkens het aan hem gerichte boetebesluit in de gelegenheid heeft gesteld om de 

door hem aangevoerde lasten nader te onderbouwen. Kennelijk wenst de AFM Kooij die kans niet te 

geven en zij meet ook hier met twee maten. 

 

170. Voorts is het bovendien de vraag of de heer Kooij de komende twee jaar een inkomen van € ------- 

bruto zal kunnen blijven ontvangen. Over 2010 bedroeg zijn netto inkomen € ------ en over 2011  

€ ------. Indien de baten van ----------------- --------- ---- in de toekomst onvoldoende zullen zijn om het 

inkomen van € ------ te dragen, zal dat inkomen naar beneden worden bijgesteld.  

 

171. Volgens de heer Kooij is de benadering van de AFM waarbij zij zich baseert op een toekomstige 

"verdiencapaciteit", in strijd met de wet, de algemene rechtsbeginselen en/of artikel 6 EVRM, nu de 

AFM bij het vaststellen van een bestraffende sanctie de draagkracht dient mee te wegen op het 

moment van boeteoplegging. De AFM kan de betreffende persoon daarbij niet rijk rekenen door uit te 

gaan van mogelijke toekomstige inkomsten. Zij dient zich te baseren op vaststaande feiten en de 

draagkracht waar de beboete persoon daadwerkelijk, ten tijde van de boeteoplegging, over beschikt. 

Elke andere benadering is onrechtmatig volgens de heer Kooij.  

 

Reactie AFM 

 

172. De AFM heeft de heer Kooij, net als [bestuurder], bij de totstandkoming van het Boetebesluit de 

gelegenheid geboden om zijn financiële draagkracht aan te tonen. Zij heeft hiertoe aan de heer Kooij 

de “Vragenlijst natuurlijke personen ten behoeve van de bepaling van de draagkracht” gezonden. De 
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heer Kooij heeft dit formulier ingevuld en een aantal documenten ter onderbouwing meegestuurd. Op 

dit formulier had de heer Kooij aangegeven per maand € ------ aan vaste lasten te hebben. Hij heeft dit 

echter niet volledig onderbouwd met documenten. In de bezwaarfase heeft de AFM de heer Kooij 

nogmaals in de gelegenheid gesteld zijn financiële draagkracht aan te tonen en te onderbouwen met 

stukken. Volgens de AFM is dan ook geen sprake van het meten met twee maten. 

 

173. Ook in deze procedure heeft de heer Kooij niet aangetoond dat zijn vaste lasten € ------ per maand 

betreffen. Hij heeft documenten verstrekt waaruit blijkt dat hij maandelijks € -------- per maand kwijt 

is. Echter, een deel van deze documenten staat niet op naam van de heer Kooij, maar is afkomstig van 

een rekening op naam van ------- -- -----, de vriendin van de heer Kooij. De AFM kan derhalve niet 

nagaan of deze kosten daadwerkelijk door de heer Kooij worden gemaakt. 

 

174. De AFM heeft echter besloten om in dit geval uit te gaan van € 2.000 kosten voor levensonderhoud 

per maand in plaats van 110% van het bijstandsniveau, ondanks dat de heer Kooij dit naar het oordeel 

van de AFM niet afdoende heeft aangetoond.  

 

175. Op grond van het voorgaande kan de stelling van de heer Kooij dat de reële lasten van [bestuurder] 

wél door de AFM zijn meegewogen, onbesproken blijven. De AFM gaat in haar beoordeling immers 

thans uit van de door de heer Kooij opgegeven vaste lasten. 

 

176. De heer Kooij geeft tevens aan dat het te ver gaat om de grond die hij heeft bedoeld “als appeltje 

voor de dorst.” mee te nemen bij de berekening van de boete, aangezien hij als ondernemer zelf in 

zijn pensioen zal moeten voorzien. Bij de beoordeling van de draagkracht acht de AFM niet relevant 

welk doel de heer Kooij precies met dit stuk grond heeft. Deze grond maakt immers onderdeel uit van 

zijn vermogen. De AFM ziet dan ook niet in waarom deze grond niet kan worden meegenomen bij de 

beoordeling van zijn financiële draagkracht.  

 

177. Op basis van de door de heer Kooij verstrekte gegevens heeft de AFM geconcludeerd dat de heer 

Kooij thans € ------- per maand verdient. Dat is dus zijn huidige verdiencapaciteit. De AFM kan geen 

rekening houden met eventuele toekomstige, thans niet voorzienbare, fluctuaties in het salaris. De 

AFM is dan ook van oordeel dat haar benadering volledig rechtmatig is. Van strijd met het EVRM is 

de AFM niet gebleken. 

 

178. Voorts voert de heer Kooij aan dat de AFM een onjuist netto maandsalaris heeft gehanteerd. De AFM 

constateert dat dit inderdaad het geval is. Dit geeft aanleiding tot de volgende berekening: De heer 

Kooij heeft aangegeven dat zijn huidige maandelijkse inkomsten uit beroep € ------- bruto per maand 

bedragen. Dit komt overeen met een maandelijks netto inkomen van € -------. In het boetebesluit is ten 

onrechte een bedrag van € ------- per maand gehanteerd. 

 

179. De AFM constateert dat sprake is van een vrije bestedingsruimte van € ------- minus € ------- = € ------

- per maand. Uitgaande van de mogelijkheid om een opgelegde boete – voor zover die dient te 
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worden voldaan uit de vrije (maandelijkse) bestedingsruimte - in twee jaar te voldoen, kan worden 

uitgegaan van een bedrag van 24 x € ------- = € ------- dat beschikbaar is om een boete te voldoen. 

 

180. Gelet op het eigen vermogen van € ------- en een vrije bestedingsruimte van € ------- ziet de AFM 

aanleiding om de boete op basis van beperkte draagkracht te matigen naar € 120.000.  

 

(v) het gelijkheidsbeginsel en het verbod van willekeur 

181. Met het Boetebesluit handelt de AFM volgens de heer Kooij in strijd met het gelijkheidsbeginsel. De 

AFM heeft aan [bestuurder] een boete opgelegd van € -------,-. De boete voor de heer Kooij is 250 

keer zo hoog. Dit terwijl de heer Kooij anders dan [bestuurder] geen bestuurder en geen 

aandeelhouder was van OVN en slechts een beperkte periode aan OVN verbonden is geweest. 

Daarnaast zien de verwijten van de AFM ten aanzien van de heer Kooij op 15 koopovereenkomsten 

(die de heer Kooij niet heeft ondertekend) en terwijl het boetebesluit gericht aan [bestuurder] is 

gebaseerd op 26 overeenkomsten (die [bestuurder] allen zelf heeft ondertekend).  

 

182. Volgens de heer Kooij kan dit onderscheid redelijkerwijs niet worden gerechtvaardigd met het door 

de AFM gestelde verschil in draagkracht. Zelfs indien er een relevant verschil zou zijn, zou het in 

strijd zijn met de beginselen van behoorlijk bestuur (waaronder het gelijkheidsbeginsel en het verbod 

op willekeur) om de beboeting van twee personen ten aanzien van dezelfde gedragingen zover uiteen 

te laten lopen. 

 

183. Van belang daarbij is nog dat de AFM het boetebesluit inzake [bestuurder] reeds heeft gepubliceerd 

en voornemens is de aan de heer Kooij opgelegde boete te publiceren. Door het grote verschil in de 

hoogte van de boetes, zal in de markt de perceptie ontstaan dat [bestuurder] een veel minder groot 

verwijt kan worden gemaakt dan de heer Kooij. De door de AFM in het persbericht gegeven 

toelichting op beide boetebedragen volstaat hier volgens de heer Kooij niet ter rechtvaardiging van 

een zo groot onderscheid. 

 

184. Voorts zet de heer Kooij vraagtekens bij de juistheid van de gegevens omtrent de draagkracht van 

[bestuurder]. Hij voert daarbij aan dat het feit dat de opgave van inkomsten een momentopname 

betreft. Dit werkt in het voordeel van [bestuurder], maar in het nadeel van de heer Kooij nu dat 

inkomen afkomstig is uit een kleine onderneming met sterk fluctuerende baten. De AFM meet hier 

met twee maten.  

 

185. Ten slotte stelt de heer Kooij dat het in het kader van het gelijkheidsbeginsel en het verbod van 

willekeur verder van belang is dat OVN voor zover bekend de eerste aanbieder van grondkavels is, 

waarbij de AFM de feitelijk leidinggevenden heeft beboet. Weliswaar bestaat de mogelijkheid om 

feitelijk leidinggevenden te beboeten, dat neemt niet weg dat waar het gaat om een specifiek 

marktsegment, voorkomen moet worden dat een onderscheid wordt gemaakt in de handhaving jegens 

deze verschillende partijen en diens leidinggevenden. 
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Reactie AFM 

 

186. De AFM is van oordeel dat zij niet heeft gehandeld in strijd met het gelijkheidsbeginsel en het verbod 

op willekeur. Het feit dat de hoogte van de boetes die respectievelijk aan [bestuurder] en de heer 

Kooij zijn opgelegd, verschillen, kan worden verklaard door het verschil in financiële draagkracht. De 

AFM heeft hierbij rekening gehouden met de opgegeven persoonlijke financiële situatie. Deze zijn 

voor beide heren niet gelijk, met als gevolg dat de hoogte van de boetes ook niet gelijk is. 

 

187. De AFM heeft voorts beide heren in de gelegenheid gesteld om hun financiële draagkracht aan te 

tonen en heeft deze vervolgens meegewogen bij het vaststellen van de hoogte van de boete. Derhalve 

kan niet gesteld worden dat sprake is van willekeur. 

 

188. Uit het feit dat de aan [bestuurder] opgelegde boete lager is dan die van de heer Kooij, kan niet 

worden afgeleid dat de overtreding van [bestuurder] minder verwijtbaar is. Uit de inhoud van het 

boetebesluit dat aan [bestuurder] is gericht en dat is gepubliceerd op de website van de AFM en het 

daarbij behorende persbericht, blijkt immers duidelijk dat er is gematigd op basis van zijn financiële 

draagkracht, en niet op grond van verminderde verwijtbaarheid. Het oordeel van de AFM in de zaak 

van [bestuurder] staat hier ook niet ter discussie. Gelet op de op de AFM rustende 

geheimhoudingsplicht is het voor de AFM daarnaast niet mogelijk om in te gaan op de door de heer 

Kooij geponeerde stellingen over de draagkracht van [bestuurder], anders dan zij hiervoor al in 

algemene zin heeft gedaan. 

 

189. De AFM hanteert als uitgangspunt dat zij natuurlijke personen waarvan kan worden vastgesteld dat 

zij feitelijk leiding hebben gegeven aan een beboetbare overtreding van de Wft of andere regelgeving 

waarop de AFM toezicht houdt, in beginsel beboet. Dat is in de praktijk ook gebeurd.
27

 In die zin is er 

dan ook geen sprake van strijd met het gelijkheidsbeginsel. Dat de heren Kooij en [bestuurder] de 

eerste feitelijk leidinggevenden zijn aan wie specifiek ten aanzien van overtredingen van artikel 2:55, 

eerste lid, Wft, een boete wordt opgelegd, levert geen willekeur of strijdigheid met het 

gelijkheidbeginsel op. Dat zou immers betekenen dat de AFM bij nieuwe of gewijzigde wetgeving 

nooit boetes aan feitelijk leidinggevenden zou kunnen opleggen.  

 

190. Concluderend kan worden gesteld dat heroverweging ten aanzien van onderdeel E leidt tot een ander 

oordeel. Het boetebedrag wordt naar beneden bijgesteld van € 125.000 naar € 120.000.  

 

F. De voorgenomen wijze van publicatie is onrechtmatig 

 

191. De heer Kooij voert aan dat de door de AFM voorgenomen wijze van publiceren onrechtmatig is. Hij 

stelt dat de AFM op basis van de Wft een besluit tot het opleggen van een bestuurlijke boete openbaar 

mag maken en dat het hierbij in beginsel gaat om de strekking van het besluit, dat wil zeggen de 

                                                        
27 Op de website van de AFM zijn meerdere boetes aan feitelijke leidinggevende gepubliceerd. 
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overtreding, de overtreder en de boetehoogte. Ten aanzien van niet relevante vertrouwelijke 

toezichtinformatie dient de AFM gezien haar geheimhoudingsplicht terughoudend te zijn. 

 

192. Het besluit om het Boetebesluit integraal te publiceren, inclusief citaten uit tal van e-mails, is 

onrechtmatig, nu dit niet het doel dient dat met artikel 1:97 Wft is beoogd. Dat doel is gericht op het 

informeren van de markt en het bewerkstelligen van algemene en generale preventie.  

 

193. De citaten bevatten persoonlijke informatie, bijvoorbeeld over de vakanties van de heer Kooij en het 

staat de AFM niet vrij om die informatie te openbaren. De door de AFM in bijlage 2 bij het 

Boetebesluit verrichte schoning volstaat in dat verband niet.  

 

Reactie AFM 

 

194. De AFM is van oordeel dat de voorgenomen wijze van publiceren niet onrechtmatig is. De AFM wijst 

er op dat in artikel 1:97 en 1:98 Wft wordt gesproken over openbaar maken van een besluit tot het 

opleggen van een boete. In de jurisprudentie is aanvaard dat hierbij moet worden gedacht aan 

publicatie van het boetebesluit.
28

 Juist om de markt goed te informeren, is het van belang dat ook het 

boetebesluit zo volledig mogelijk gepubliceerd wordt. Bij de publicatie worden vertrouwelijke 

persoons- en bedrijfsgegevens geschoond. De AFM is van oordeel dat zij in de geschoonde versie van 

het Boetebesluit afdoende rekening heeft gehouden met de belangen van de heer Kooij. Voor het 

verwijderen uit de openbare versie van informatie over vakantiebestemmingen van de heer Kooij ziet 

de AFM geen aanleiding.  

 

195. In de Uitspraak heeft de voorzieningenrechter het besluit van de AFM op grond van artikel 1:97, 

eerste lid, Wft tot publicatie van de opgelegde boete (de vroegtijdige publicatie) geschorst tot zes 

weken na de datum van bekendmaking van de beslissing op het bezwaar.  

 

196. De AFM is van oordeel dat het belang om deze boete op grond van artikel 1:97 Wft te publiceren, 

onverminderd voortbestaat. De in het vierde lid van deze bepaling opgenomen uitzondering, doet zich 

niet voor. De AFM zal derhalve zes weken nadat deze beslissing op bezwaar op de juiste wijze 

bekend is gemaakt, overgaan tot publicatie op grond van artikel 1:97, eerste lid, Wft. De AFM zal dit 

doen door de volledige tekst van het Boetebesluit en deze beslissing op bezwaar (met uitzondering 

van vertrouwelijke informatie) en een verwijzing naar de Uitspraak op haar website te publiceren. Zij 

zal beide besluiten publiceren omdat het Boetebesluit zelf geen juist beeld meer geeft van de situatie. 

De AFM heeft namelijk het gebrek aan motivering hersteld en het boetebedrag gematigd. 

 

197. Bij het publiceren van de besluiten en de verwijzing naar de Uitspraak, zal de AFM een persbericht 

plaatsen met de kern van de besluiten. Ook wordt een bericht over de boete opgenomen in de 

periodieke AFM-nieuwsbrieven (consumenten/professionals) en wordt een bericht op Twitter 

                                                        
28 CBb 11 februari 2013, AWB 10/1084, ECLI:NL:CBB:2013:BZ1866 r.o. 2.6, m. nt. S.M.C. Nuyten 
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geplaatst.
29

 De volgende basistekst wordt in het te publiceren persbericht en/of de advertentie 

opgenomen: 

 

“Boete voor de heer Kooij voor feitelijk leidinggeven aan overtreding Ontwikkeling Vastgoed 

Nederland 

 

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een bestuurlijke boete van € 120.000 opgelegd aan de 

heer S.R. Kooij. Hij heeft van 1 juni 2010 tot 23 november 2010 feitelijk leidinggegeven aan het 

illegaal aanbieden van beleggingsobjecten door Ontwikkeling Vastgoed Nederland B.V. (OVN). 

Deze onderneming heeft percelen grond aangeboden aan consumenten, waarbij werd gespeculeerd 

op een waardevermeerdering door een bestemmingswijziging.  

 

Overtreding OVN 

Door te speculeren op een waardevermeerdering van deze percelen grond, stelde OVN een 

rendement in het vooruitzicht. Het beheer van de grond werd uitgevoerd door een andere partij dan 

de belegger. In dat geval is sprake van het aanbieden van beleggingsobjecten. Volgens de Wet op het 

financieel toezicht (Wft) is daarvoor een vergunning verplicht (artikel 2:55 Wft). 

 

Het is belangrijk dat financiële dienstverleners beschikken over een vergunning van de AFM. Een 

vergunning biedt bescherming aan consumenten. Voordat de AFM een vergunning verleent, toetst zij 

onder meer of een financiële dienstverlener voldoet aan de eisen van betrouwbaarheid, 

deskundigheid en integriteit. Bovendien moet een dienstverlener met een vergunning zich houden aan 

de zogenoemde doorlopende gedragsregels. Deze gaan onder meer over een zorgvuldige 

dienstverlening aan consumenten. 

 

Feitelijk leidinggeven door de heer Kooij 

De heer Kooij fungeerde als verkoopleider van OVN en was hiermee rechtstreeks bij de overtreding 

betrokken. Zo hield hij zich onder meer bezig met de aan- en verkoop van grond, de 

verkooptechnieken en de interne begeleiding daarvan. 

 

De AFM heeft vastgesteld dat de heer Kooij op de hoogte was van het aanbieden door OVN, dat hij 

bevoegd en redelijkerwijs gehouden was het aanbieden te beëindigen en dat hij maatregelen daartoe 

achterwege heeft gelaten. Dit zijn in de rechtspraak ontwikkelde criteria voor het aannemen van het 

feitelijk leidinggeven aan een overtreding. Ook personen die niet in het handelsregister van de 

Kamer van Koophandel staan ingeschreven als functionaris van de onderneming, zoals de heer 

Kooij, kunnen feitelijk leidinggeven aan een dergelijke overtreding. 

 

Voor deze overtreding geldt een basisbedrag van € 2.000.000. Het basisbedrag kan worden verlaagd 

of verhoogd als de ernst of duur van de overtreding, of de mate waarin de overtreding aan iemand te 

verwijten valt (verwijtbaarheid) daartoe aanleiding geven. Daarnaast houdt de AFM bij het 

                                                        
29

 Het bericht op Twitter zal bestaan uit de kop van het persbericht en een link naar het persbericht op de website van de AFM. 
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vaststellen van de hoogte van de boete rekening met de omvang van het eigen vermogen van de 

overtreder. Voorts kan de AFM de boete matigen, als de financiële draagkracht van de overtreder 

daartoe aanleiding geeft. De AFM ziet aanleiding om het basisbedrag te verhogen op grond van 

verhoogde verwijtbaarheid. Op basis van het eigen vermogen van de heer Kooij heeft de AFM de 

boete vastgesteld op € 125.000. De boete is bij de beslissing op bezwaar van de heer Kooij op basis 

van draagkracht verder gematigd van €125.000 naar € 120.000. 

 

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

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

 

Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 

0800- 5400 540 (gratis). 

 

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

gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. Wij bevorderen 

eerlijke en zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten, particuliere beleggers en (semi-

)professionele partijen. We zien toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons 

streven is het vertrouwen van consumenten en ondernemingen in de financiële markten te versterken, 

ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de stabiliteit van het financiële stelsel, 

het functioneren van de economie, de reputatie en de welvaart van Nederland” 

 

198. Let op: De AFM kan, al naargelang de omstandigheden op het moment van publicatie, 

bovengenoemde publicatietekst wijzigen of aanvullen. 

 

199. Bijlage 1 en 2 bij dit besluit bevat de volledige tekst van de beslissing op bezwaar en het Boetebesluit 

die op de website van de AFM openbaar zal worden gemaakt, geschoond van vertrouwelijke 

informatie. Mocht u van mening zijn dat er desondanks nog vertrouwelijke tekst in staat die 

geschoond zou moeten worden, dan verneemt de AFM dat graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 

binnen 10 werkdagen nadat dit besluit op de juiste wijze bekend is gemaakt.  

 

200. De publicatie wordt opgeschort als de heer Kooij verzoekt om een voorlopige voorziening als bedoeld 

in artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht (Awb). Publicatie wordt dan in elk geval geschorst totdat 

de voorzieningenrechter een uitspraak heeft gedaan.  

 

201. Als u om een voorlopige voorziening vraagt, verzoekt de AFM dit per e-mail (eveline.gerats@afm.nl) 

aan haar door te geven. Als u hier niet toe overgaat, zal de AFM de boete openbaar maken op de 

wijze als hiervoor toegelicht. Ook vraagt de AFM u het verzoek om voorlopige voorziening per fax 

toe te sturen (faxnummer 020-797 38 33). 

 

202. Over de publicatie op grond van artikel 1:98 Wft zal de AFM een beslissing nemen, zodra het 

boetebesluit definitief is geworden. 
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V. Proceskosten en schadevergoeding 

 

203. De heer Kooij verzoekt de AFM in het Bezwaar om vergoeding van de kosten. Op grond van artikel 

7:15, tweede lid, Awb bestaat het recht op een vergoeding van de kosten die een belanghebbende 

redelijkerwijs heeft gemaakt in verband met de behandeling van het bezwaar. Nu de AFM het 

Boetebesluit heeft herroepen voor zover het de hoogte van de opgelegde boete betreft en deze 

herroeping mede is gebaseerd op een onjuiste berekening van het netto maandsalaris, zal zij overgaan 

tot vergoeding van de kosten die de heer Kooij heeft gemaakt in het bezwaar. Op basis van artikel 2, 

eerste lid, onderdeel a van het besluit proceskosten bestuursrecht zal de AFM aan de heer Kooij € 487 

vergoeden, waarbij 1 punt is toegekend voor het indienen van het bezwaarschrift en het gewicht is 

bepaald op gemiddeld.
30

 

 

204. Daarnaast heeft de heer Kooij verzocht om vergoeding van de door hem geleden schade. Allereerst is 

de AFM van oordeel dat er geen reden is voor het toekennen van een schadevergoeding. De AFM is 

namelijk van oordeel dat zij niet onrechtmatig heeft gehandeld. De heer Kooij heeft daarnaast in het 

Bezwaar nagelaten om te specificeren welke schade hij zou lijden c.q. hebben geleden.  

 

VI. Besluit 

 

205. De AFM heeft besloten het Boetebesluit te herroepen voor zover het de hoogte van de opgelegde 

boete betreft en matigt het bedrag naar € 120.000,-. Voor het overige laat de AFM het Boetebesluit in 

stand. De motivering van het bestreden besluit wordt aangevuld met de motivering die in deze 

beslissing op bezwaar is opgenomen. Het verzoek om vergoeding van proceskosten wordt 

toegewezen. Het verzoek om vergoeding van geleden schade wordt afgewezen. 

 

VII. Rechtsgangverwijzing 

 

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

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

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

instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel 

beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze 

voorwaarden. Voor het instellen van beroep wordt een griffierecht geheven. 

 

  

                                                        
30 Zie voor de hoogte van het forfaitaire bedrag Staatscourant, Jaargang 2013, Nr. 35871. 
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Hoogachtend, 

Autoriteit Financiële Markten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[was getekend] 

Plaatsvervangend Hoofd 

Juridische Zaken 

[was getekend] 

Bestuurslid 

 

 

 


