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Beref

Bij besluit van l6juni 2014 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) aan u cen bestuurlijke hoete van
€12.500,- opgelegd wegens overtrediiig vn ailikel 5:48, derde lid, van de Wet op lid financieel toezicht(Wft).
Tegen dit besluit (het Boetebesluit) heeft u op l4juIi 2014 bezwaar gemaakt.

De AFM heefi besloten het Boetebesluit in stand te laten. In dc-i.e brief wordt uitgelegd hoe do AFM tot haar
oordeel is gekomen.

De beslissing op bezwaar is ala volgt opgebouwd. In paragraaf I beschrijft de AFM de procedure. Paragraaf I!
bevat de relevante feiten en omstandigheden. In paragreaf 111 beschrijft de AFM kort de bezwaargronden en in
paragraaf IV beoordeelt de AFM de bezwaargronden. In paragraaf V staat bet hesluit van do AFM. l’ot slot bevat
paragraaf VI de rechtsgangverwijzing.

1 Procedure

1. Bij bet Boetebesluit van I 6juni 2014 (met kenmerk ) heeft do AFM aan u ecu bestuurlijke boete
van €12500.- opgelegd wegens overtreding van artikel 5:48, derde lid, Wft.

2. Op 25 juni 2014 is bet I3oetehesluit gepubliceerd.

3. Per e-mail van l4juli 2014 heeft u ecu bezwaarsehrift ingediend tegen bet Boetehesluit. Per brief van 31 juli
2014 (met kenmerk ) heeft do AFM de ontvangst van uw bezwaai’schrift bevestigd. In die
brief is eveneens bevestigd dat u relefonisch (op 30 juli 2014) heefi aangegeven at’ te zien van de gelegenheid
orn ow bezwaargronden toe te lichtcn op eon hoorzitting.

4. Per brief van 25 augustus 2014 (met kearnerk ) heeft de AFM de beslissing op ow
bezwaarschrift met zes weken verdaagd.

S&1itng Autoriteit Fnancle Mai*tea Beoekadies Vijzegracht 50

Kamer van Koophandel Arniserdarn, nr 41207159 Postbu 11123 • 1001 GS Amtezxlam

Kenme&van dee brief: Tekfoon +31 (0)20-7972000 Fax +3 L (0)20-7973800 www.athrxJ

AFM

r reguliere post verstun rd
I

Geachic beer Ocrietnans,

I van 7

Beslissing op bezwaar



1AFM

Ons kcnrnc:k

Paginai 2 van 7

5. Per e-mail van 16 september 2014 heefi de AFM u in de gelegenheid gesteld am nadere gegevens to
verstrekken over ow actuele inkomens- en vermogenspositie. Daarhij is aangegeven dat do termi a voor do
beslissing op bezwaar is opgeschort totdat u do gevraagde gegevens zoo hebben overgelegd.

6. Op 9 okober 2014 heeft do AFM van ow administratiekimloor eon e-mail
ontvangdn met informatie overuw inkomens en vormogenspositie.

II Feiten en omstandigheden

A. Overtrcding
7. Doze beslissing op bezwaar is gebaseerd op (i) do fei ten en omstandigheden die zijn opg000men in bet

definitieve onderzoeksrapport van 6 augustus 2013 (met kenmerk ) en bet F3oetehesluit. (ii) ow
bewaargronden en (iii) do informatie nit do hiervoor gonoemde e-mail van 9 oktober 2014. Dc feiten die in
bet definitieve onderzoeksrapport en bet l3oetebeslnit zijn genoemd, moeten in bet hiernavolgende - voor
zovcr dose niet zi3n herhaald - als herhuald en mgelast woiden heschouwd.

8. Tn do per.inde van 2 december 2011 tot en met 29 maart 2012 was u commissaris hij Vivenda Media (3roep
N.y. (VMG). VMG is eon naamloze vennooschap naar Nederlands recht, waarvan do nandelen zijn
!oegelaten tot de handel op eon gereglernenteerde markt, liuranext Amsterdam N.y.

9. Op 8 februari 2012 heeft u op grand van ailikel 5:38, eerste lid, Wft een melding gedaao van uw substaniiële
deeinenng van (in totaal) 4,71% per 8 februari 2012 in VMG.

10. Op 22 maart 2012 calving do AFM van u eon e-mail waaruit is gebleken datu, in do periode waarin u
commissaris van VMCi was, zestien transacties in VMG heeft verr.icht.

11. Per brief van 26 maart 2012 heeft do AFM u crop gewezen dat u als comrnissans op grand van artike! 5:48,
derde lid, Wft een initiël&commissarismelding macat doen (nanst do op grand van artikel 5:48, zesde lid, Wf
verpliebte meldingen van de door a verrichte transacties).

12. Op 26 maart 2012 heeft do AFM de initiële commissaisme1cling ontvangen (alsook de meldingen veer de
door u verrichte transacties).

13. Op l6juni 2014 heeft do AFM u een besruurlijke boee opgelegd wegens overtreding van artikel 5:48, derde
lid, Wft, omdat u de initidic commissarismeldIng aid binnen twee weken na ow benoeming als commissaris
heeft gedaan.

B. Finaicile draagkracht

14. Naar aanleiding van hetgeen a heeft aangevoerd in uw bezwaatschrift, heeft de AFM in eon telefonisch
gesprek op Ii september 2014, en vervolgens per e-mail van 16 september 2014, u in do galegenheid gesteld
em nadere gegevens te veratrekken over ow actuele inkomens- en vermogenapositie. Hot ging am do volgende
gegcvens:
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Dc (voorlopige) helastingaanslag van 20i4.
Stukken waaruit blijkt vat gebeurd is met Djurang Holdings B.V. Djurang) - de vennaotschap
waarvati it bestuurder en enig aandeelhouder bent en stukken waaruit blijkt wat is gebeurd met de
dochterondememing van Djurang, Fairbaux investment Management B.V. (Fairbanx). Meer speciliek
ging het emm wat is gebeurd - nadat u deze vennonlscbappen op 5 febmari 2014 heeft geliquideerd -

met de liquide middelen a €30 303,20 van Djurang en de rekening-courant verhoudIng van Djurang
met Fairbanx a €82.774,-,

• Stukken met hetrekking tot de in uw hezwaarschnft genoenide schulden aan hot administratiekantoor,
bet energiebedrijf en de crediicardinaatschappij.

• Ecn afsehrift van de in uw bezwaarschrift geriocmde bcschikking van do rechtbank Amsterdam.
• Overige irifosmatie waaruit uw ineet actuele inkomens- en vermogenspositie blijkt.

15. Op 9 oktoher 2014 beeR do AFM van uw administratiekautoor ceo e-mail
univangen met do volgendo informatie over uw inkomens- en vermogenspositie:

• Ben kopie van do sangifte inkomstenbelasting 2012 (aict gedateerd), waaruit bhjkt dat u over 2012
een bedrag van €45.604,- verschuldigd bent mn de Belastingdienst. Hierbij is aangegeven dat nog
geen aanslag is opgelegd, omclat do aangifte nog in behandeling zen zijn.
Ben k--- van de beschikking van de reclitbank Amsterdam van 28 mel 2014 (met kenmerk

) inzake de aanpassing van do kinderalimentatie van € naar afgerond

_____ _____

per kind).
• Twee facwreii nit 2013 van totaal €5.147,60 die u (namens Djnrang en Fairbanx) verschuldigd zou

zijn can bet adrninisratiekantoor . Hierbij is aangegeven dat nog ecu
fact’uur volgt van €1 .250.

• Tot s’ot is in do e-mail verwezen naar eat lening van €350.000,- die it bij zen hebben
afge-sloten (waarvan u do leningsovereenkomst in do fuse voorafgaand aan bet Boetebesluit heaR
verstrekt aan do AFM).

UI Bexwaargronden

16. S amengevat en zakel ijk weergegeven bevat bet bezwaarschrift de volgende gronden:

A. Dc oplegging van de bestuurlijke boete is niet proportioned, gelet op (i) de verwijtbaaiheid en (ii) do
lange duur van do procedure voorafgaand aan bet Boetebesluit.

B. Op grond van ecu beperkte tinanciële draagkracht moet do bode worden gemctigd.

IV Beoordeiing van de beiwaargronden

A. Do oplegging van de bestnurlijke boete is niet proportioned
17. Dc overtreding vait artikel 5:48, derde lid, Wft wordt niet doom betwist. Uw bezwaargronden zion op do

proportionalit.eit en de boogte van do ann u opgelegde bestuurlijke boete. U heeft aangegeven de indruk to
hthben dat de oplegging van do bestuurlijke boete n.iet proportioneel is, gelet op do verwijtbaarheid. Hiemaast
heeft u in uw bezwaarschrift gesteld dat “voor waar h: beercft dueproces’ nalarigheden te constateren f4/nJ
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zocils de duur van he oaderzoek en ook biivoorbeed de duur van de beschifdcing no hel indlenen van mfa
zienswjze”. U heeft hierbij gesteld dot u reeds zwaar ge.noeg gestraft bcnt on de AFM oak onderzoek heeft
gedaan naar can andere verrnoedelijke overtreding van de Wft (in verbancl met “voorkennis “) en u door dat
onderzoek ceo joar lang fiat heeti kunnen werken.

2rdehng AFM
18. Naarhetaordeel van de AFM is de oplegging van de bestuurlijke boete year de overtreding van artikel 5:46,

derde lid, Wft pmportioneel. Dc meldplicht van artikel 5:48, derde lid, Wft strekt ertae beleggers inzicht Ic
versehaffen in bet aandelenbezit van bestuurders en commissarissen in de beursvennootschap waarvan zij
bestuurder of commissaris ziju. Dc AFM benadruki dat openbaarniaking van deze inforniatie cIa transparantie
en de werking van cIa effectenmarkt hevordert. ludien dit fiat of niet cij dig geheurt, wordt beleggers de
mogelijkheid ontnoinen am tjuist) geinformeerd en onderbouwd can beoordeling to niaken van de financjele
instrurnente.n met betrekking tot de bedoelde onderneming. Een dergelijke beoordeling kan dienstig zijn bij
can aan- of verkoopbesiissmg inzake die financile instrumenten. Doordat u te aat heeft geineld, zijn
beleggers nlet in slant geweest de bedoelde bcoordeling te niaken. Daarmee is sprake van ceo ernstige
overtreding van cIa Wet op hat fmancieel toezichi, Dit hlijkt voorts nit de omstandigheid dat ci- can basis
bactebedrag op cen overtreding van artikel 5:48, derde lid, Wft is gesteld van €500,000,...

19. Op grand van artikel 5:46, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) wordt bij do vasistelling van
do hoagie van de boete rekening gehouden met de ernst van de overtreding, de ionic waarin de overtreding aan
do overireder kan worden verweten en do omstandigheden van bet geval.

20. Do AFM hcet’t in bet l3oetebesluit aangegeven dat zij in uw geval, can natuuriijk pci-soon met can vermogen
van mmdci- don €500.000,-, ceo boetever]aging naar €25,000,- passend acht. Verder heeft do AFM naast de
overtreding van aitikel 5:48, derde lid, \V11 bij besluit van gelijke datum ala hat Boetebesluit can bestunrlijke
bode can u opgelegd van €12500,- wagons eon overreding van artikel 5:48, zesde lid, Wfl (wegens bet niet
onverwijld melden van transacties die door u zijn verricht in VMG). Gelet op het voorgoande heeft de AFM
bet passend geacht am aao u can bestnurlijke boete van €12500,- veer do overereding van artikel 5:48, derde

lid, Wft op to leggen.

21. Do AUM is van oordeel dater geen aanleiding is do boete verder te matigen. in randnum.mer 18 is toegelicht
dat ci- sprake is van eon ernstige overtrcding. Voorts is de AFM van oordeel dat die overtreding u is to

verwijtcn. Als professionele marktdeelnerner had u zich op do hoogte kunnen en moeten stellen van de
toepasse1ike wettelijke verplichlingen) Uit uw eerdere ineldingen2volgt bovendien dat. u op do hoagie was
van do specifleke meidingsverplichtingen. Dat ii aisnog do onderbavige ini(iêle commissarismeiding heeft
gedaan, nadat do AFM u op cIa hoogte had gesteld van do op u rustende meldingsverplichting, vomit geen
rodeo tot matiging. Zoals do AFM oak in bet Boetehesluit heeft 000gegeven, wordt van ceo meidingspiichtige
verwacht dat em aisnog wordt gemeld, bij ontdekking van can ten onrechte niet gemelde transactie. OcTet op
bet voorgaande ziet de AFM goon aanleiding bet eerder bij bet F3oetebestuit ingenomen standpunt to wijzigen.

1Zjein dit verband onder anctere Rechibank RoCterrnn 15 oktobcr 2010. ECLI :NL:RROT:20 10:B02552, rn. 2.6.6. Ziconk CEb 6
juni 2014, ECLI:NL:CI3B:20 14:226, r,o. 5.4.

Oil blijktuit uw mi-dora ineldingen die(ook) in bet AEM Register be5tuurders en commissarissen staan (zie vw.afin,,, Zie.ook
hiervoar, randmnnmer 9.
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22, Voorts geven de aadere omstandigheden die u in uw hczwaar heeft genocmd voor de AFM geen aanleiding tot
can herroeping van hetBoetebesluitofeen maiiging van de boee. U heeft aangegeven dat de periode van bet
onderzoek naar de vermoedelijke overtreding en de periode gelegen tussen bet indienen van ow zienswize en
het Boetebeshiit onevenredig lang is. Een lange penode van onderzoek en besluiivorming3doen in dit gevaJ
achier niet afaan de rechimatigheid van het Boetebesluit. Uit uw bezwaarschrift volgt niet dater sprakc is van
benadehng door de langere dour van hat onderzoek of de procedure. Dc boete is boveridien spgelegd binnen
tie verjaringstermijn en bij bet ondcrzoek is geen sprake gewees’t van een overschrijding van can wettelijkc
termijo.

23. Ook ow stalling dat u reeds zwaar genoeg gestrati bent no de AFM ook ondeizoek heeft gedoan naar can
andere vertnoedelijke overtreding, geeft geen reden tot lierroeping ‘an hat Boetehesluit of matiging van de
boete. U heeft in dit kader aangegcven dat hat andere onderzock tot gavoig heeft gehad dat u ecu Jaar met
heeft kunnen werken. Dat hat anere onderzoek dit tot gevolg heeft gehad, is voor tie AFM niet in Ic zien. Uw
stalling daoromtrent is ook niet onderbouwd. Gelet op dit gebrek aan onderbouwing, acht tie AFM hat fiat

aannernelijk dot hat andere onderzoek can clusdanige Impact heeft gehad dat u can jaar niet heeft kunnen
werjcen, t3nvendien heeft dat andere onderzoek betrekking gehad op can andere, vermoedelijke, overtreding
dan de ondcrhavige en been dat onclerzcek in the zin dos geen gevolgen veer de omstandigheden waaronder
de onderhavige overireding is begoan. Ook gelethierop geeft ow stelling geen reden of te zien vait
boeteeplegging of tie boete te matigen.

24. Gelet op hat voorgaaride verk[aart tie AFM dit tied van ow hezwaar ongegrond.

B. Financiële draagkracht
25. Ten aanzien van tie hoogte van tie bestuurlijke bode heeQ it in ow bezwaarschrifl verwezen near hetgeen u in

tie aanloop naar het Boetebesluit heeft nangegeven over ow persoonlijke situatie en ow inkomens.. en
vermogensposItie. Verder heeft u aangevoerd dat, door tie verkoop van ow voormalig echtelijk huis met ccii
vet-lies van ongeveer €980000,- in job 2013, ow flnanciêle situatie zergwekkend is geraakt. Vervolgens beau
o in februari 2014 ow twee vennootschappen, Djurang en Fairbaux. geliquideerd. U heeft toegelicht dat tie
lenungcn die u varschuldigd bent aan daze vennootsehappen zullen macten warden afgeboekt. Be liquide
middelen van Djurang zijn volgens ii in september 2013 betauld aan de Belastingclienst en voorts opgegaan
ann kosten van eerste !evensonderhoud. Ook heeft u aangegeveu dat u tie helastingaanslag van 2011 ten
bedrage van €36,000,- heeft macten betalen.

26. Door middel ‘an een ann uw bezwaarschrift toegevoegd bankafschrift van job 2014 heeft u aangeeven dat u
€976,17 aan Iiquiditei ten heeft. Ook heeft u gesteld dat u een schuld heeft ann ow administratiekantoor a
€4000,-, ann een energiebedrijfà €5200,- en aan een creditcardnnaatschappij a €11000,-. Hien’iaastheeft u
aangcgeven dat uit tie beschikking van 28 mel 2014 van tie rechtbank Amsterdam volgt datuw verpliabting
tot betaling van kinderalintentatie is verlaagd van E_______ tot C______ per maand. Tot slot beeft u asngevoerd

Hat delinitieve onderzoeksrappoit is op 6 augustus 2013 opgemaakt en aan ii toegezonden. Vervolgens is op 16 juni 2014 het
Boetebeshdt nan ii verionden, Dit teidi rtoe dat tussen de dagtekening van bet rapport en tie. oplegging van tie bode ccii periode van
ongeveer tien rnaanden is versrreken.
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dat u nict mccr m stant bent em te procederen en uw stcllingcn IC ndcrbonwcn met sukken, orndat hiervoor
geen ge’d 3s.

Q’ngAM
27, Dc AFM heeft in het Boetebesluit aangegcven dat voor natuurlijke personen met een cigen vermogen dat

kleuner is dan £ 500.000 tIe bode wordt verlaagd. Tn uw geval is bet bedrag veer tIe ovartredung van arike1
5:48, derde lid, Wft verlaagd tot een bedrag van € 25.000, (en vcrvolgns is dii bedrag gebalucerd tot cen
boete van €I2.500,- gelet op tIe bode unzake ten overireding van ailikel 5:48, zesde lid, Wfi; zie cok hiervoor,
randnummei’ 20). Daamaast heeft de AFM rekenung willen houden met uw financiële draagkracht. U bent met
bet ondet-zoeksrapport in de gelegenheid gesteld oin de diaagkracht inzichtetijk te maken en met srukkc-n te

onderbouwen. In her Boetebesluit is niteengezer dat tIe geevcns die u heeft veiitrekt onvoldoende zijn om uw
tinancile draagkracht vast Ic siellen, waardoor er geen aanlcidung was tot verdcrc maIigung

28. In de bezwaarprocedurc heeft tIe APM u opnicuw in de gelegenheid gesteld om gemotiveerd en met srukkea
onderbouwd ow draagkracht unziehtelijk te maken. I-Jet is can u cmii den uitdrukkelijk onderbouwd stcndpunt
in te nemen ten aanzien van ow draagkracht.3Daarbij s van belang dat ceo volledig beeld wordi nangetoond
van uw unkomens- en vermogenspositie: bezittingen, schulden. inkometen en nilgaven. Vooraisnog heeft u
enkel aangegevcn dat u bepacide schulden niet kan voldoen.

29. Zo heeft u aengegeven hepaaldeschulden te hebben can Djurang en Fairbanx, , de belastingdic-nst,
ccii adminisriatiekantoor, cen energiemaatschapptj en een creditcardmaatschappij. 1-f ci bestaan van die
schulden is eehter slcchis ten d&e onderbouwd en lact onverici dat u wellichi flog bezit ingen heeft en ccii
unkomen genies. wat thans nies unzichtelijk is gemaakr en niet met stukkeri is oriderbouwd. Daannaasi is
onduidelijk welke baten Cr voortvloeien uit tIe hqwdatie van Djurang en Fairhanx, is de gestclde
teningsovereenkomst met niet van ccii datum en ondertekening vonrzien en ontbreekt de nicest
recente belastingaanslag un dii geval die over 2013). Ook tIe aangifte daartoe ontbreckt.

30, Va beschikkung van de rechibank Amsterdam van 28 mei 2014 does aan het voorgaande niet af. Uit die
beschikking volgi dat uw verplichting tot betaling van kinderalimentatie is verlaagd van € tot €
per maand met ingang van I mci 2014. Uit tIe beschikkung van tIe rechibank Amsterdam blijkt ecliter niet dat
tIc rechter den cigen toelsing heeft verricht van ow tinanciële draagkracht. Dc verlaging van tIe
kunderalimentatie is enket terug te voeren op wat u en ow ex-partuer onderl ing hebben afge.sproken. Ook deze
beschikking geeti dos geen inzicht in uw financèlc draagkracht. Daarbij komt dat in tIe beschikking van tIc
rechtbank Amsterdam stact dat op uw zakclijkc ickening nog €38000,- is gereserveerd veer toekomstige
(belastungaans1agen. Het is tIe AFM echter niet duidelijk geworden water met dat geld is gebeurd.

31. Gelet op bet voorgaandc heeft u naar bet ordeei van tIe AFM onvotdocndc unzieht gegeven in ow huidige
inkomens- en vermogenspositie. Uit tIe onivangen informatie volgt hovendien flies wa uw exacte schulden

Zie HR 28 mmii 2014, ECLI:NL:NR:2014:685, r.o. 14.3.



AFM

O ken!:erk

Pgia 7 van 7

zijn, alsook niet of u deze sc3mlden kunt hcacn nu onduidclijk is of u over cen inkornen eniofverinogen
bcschikt. Dit Jeidt ertoe dat de AFM geen aanleiding ziet het boetebedrag verder te niatigen, Naar bet oordeel
van de A1M zijn er geen andere hocteverlagende omstandighcdcn.

V Besluft

32. Dc AP!v1 vcrkiaart uw bczwaar ongegrorid en laat her Boetebesluit in stand. De besrnurlijkc boete voor de
overu’eding van artiket 5:48, derde 1id Wt hlijft (i12. 500,-.

33. Dc vciplichting de hoete te betalen, wordt geschorst indien u na de bezwaarprocedure in beruep gent, totdat op
bet bereep is beslisi. Over de periode dat de verplichting de heete te betalen is ge.schorst, meet u wettcliike
reate betalen.

VI Reehtsganverwijzing

34. Jcdcre belaughebbende ken regen deze beslissing op hezwaur beroep instellen door hinnen zes wckcn na
bekeadmaking ervan een beroepschrit’t in te dienen bij de rcchtbank Roeterdam, Sector l3estuursrecht, Posebus
50951. 3007 BM Rotterdam. Nawurlijke personen kemnen ook digitaal beroep instellen bij genoernde
rechtbank via iJ/1okeE.rechtprenk.n1/bestuursrccht. Daarvoor mod u wel beschikken over Sen
clektronische handtekening (DigiD). KiJk op de genoemde website voor de precieze voorwoarden. Voor bet
instellen van beraep wurdt een griffierecht geheven.

VII Publicatic

35. De AFM heeft bet Boetebesluit op grond van artikel 1:97 Wft gepubliceerd op 25 juni 2014, U heeft geen
specifieke gronden anagevoerd tegen deze publicatie.

36. Op grond van artikel 1:97. vijfdc lid, Wft is de AFM siMs 1 augustus 2014 gehouden de uitkoinst van een
ingediend bezwaar tegen ceo opgeicgde hestuurlijke boete zo spoedig mogelijkbekend te maken. Daarbij
meet op grond van artikel 1:97, vierde lid, Wft worden beslist of al den niet anoniem meet wurden
gepubliceerd. Dc AFM neemt hierover as de teezending van de voorliggende beslissing op bezwaar een
atroniier1ijke beslissing. U wordt over deze beslissing geiitforroeerd door middel van sen voorgenomen
besluit tot pubticatie’, waarop u uw zienswijze kunt geven.

Hoogaclitend,
Autoriteit Financile £vlarkten, namens deze,

w.g. w.g.

air. dr. M.E Engelaar dra. H.W.O.L.M. Korte
Hoofd J3cstuurslid
Juridische Zakeri




