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Beslissing op bezwaar

Bij besLuit van l6jum 2014 heelt do Autoriteit Financiële Markten (AFM) aan u eon hestuurlijke hoete van
€12500,- opgelegd wegens overtreding van artikel 5:48, zesde Lid, van do Wet op bet tinancieel toezicht (Wft).
Tegen dii hesluit (bet 8oetebesluit) heeft ii op l4juli 2014 bezwaar gemaakt.

Dc ASM heeft hes1otei hot Boetehesluit in stand te laten. In doze brief worth uiigelegd hoe do APM tot haar
oordeel is gekoinen.

Do beslissing op bezwaar is ais volgt opgebouwd. In paragraaf I beschrijb do AUM do procedure. Paragraaf II
bevat do relevante feiten en omstandigheden. In paragraaf 111 beschrtjft do AFM kort de bezwaargronden en in
paragraaf IV beoordeelt do AFM de bezwaargronden. In paragraaf V staat bet besluit van do AFM. Tot slot bevat.
paragraaf VI do rechtsgangverwijzing,

I Procedure

1. Bij bet Boetebesluit van 16 uni 2014 (met kenmerk ) heeft do AFM aan u eon bestuurlijke boete
van €12500,.- opgeiegd wegens overireding van artikel 5:48, zesde lid, Wit.

2. Op 25 juni 2014 is hot Boctebesluit gepubliceerd.

3. Per c-mail van L4juIi 2014 heeft u ecu bczwaarschrift ingediend tegen hel. Boetebesluit. Per brief van 3ljuli
2014 (met kenmerk ) heeft do AFM de onivangst van ow bezwaarschrift bevestigd. In die
brief is eveneens bevestigd dat u telefonisch (op SO juli 2014) heeft aangegeven af to zion van do gelegenheid
em ow bezwaargronden toe to lichten op ecu hoorziuing.

4. Per brief van 25 augustus 2014 (met kenmerk ) heeft do AEM do beslissirig op uw
bezwaarschrift met zes weken verdaagd.
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5. Per c-mail van 16 september 2014 been de AFM a in de gelegenheid gesteld am nadere gegevens re
verstrekken aver UVV actucic inkamens- en vermogenspostrie. Daarbij is aangegeven dot de termijn voer de
beshssing op hezwaar is opgeschort tordat a de gevraagde gegevens zoo hehbin wergeleed.

6. Op 9 oktober 2014 heefl de AFM van ow adininistratiekantoor ceo e-mail
ontvangen met infonnatie over ow inkomens- en ve.rmogenspasitie.

11 L’eiten en omstandighcdcn

A Overtreding
7. Deze beshsing op bezwaar is gehaseerd op (i) de b.iten en omstandigheden die zijn opgenomen in bet

onderzocksrapport van 6 augustus 2013 (met kenmerk ) en het Boetebesluit, (ii) ow bczwaargronden
en (iii) de inforinatic nit de hiervoor genocmde e-mail van 9 oktbber 2014. Dc 1iiten dm in het
onet’zoc’k.rapport en bet Boetebesluit zip genoemd, moeten in bet hiernavolgende veer zovcr deze met zijo

herhoald — als herhaald en ineclasi warden heschonwcl.

8. In de periode van 2 december 2011 tot en met 29 maart 2012 was a commissoris hi Vivenda Media (3roep
N.V. (VMG,t. VMG is ecu miainloze veniioutschap near Nederlands rccht, waarvim de aandelen zijo
toegelalen tot de handel op ceo gereglementeerde markt, Euroncxt Amsterdam NV.

9, Op 22 maart 2012 ontving de AFM van a ceo e-maii waarw is gebleken dat a, in de periode ‘ earm ii

commissaris van VMG was, zestien transactics in VMG heeft rcrricht.

10, Per brief van 26 macrI 2012 Jiceft de AFM a crop gewezcc dat nap grand van artikel 5:48, zesdejid, Wft tie
verrichie transacies inoest melden (naast de op grand van artikel 5:48, derde lid, Wfi verplichte. initiIc,
commissarismelding).

11. Op 26 maart 2012 heeft tie AFM de meldiagen van de door a vertichte zesticn transacties oulvangen (alsook
tie initiële commissarismelding). Uit die meldingen is gebleken dat u dertien van die zestien transacties niet
onvcrwijld, dat wil zeggen binnen ‘ icr handeisdagen nadat tie transacties zijo vcrricht, heeft gemeld can do
AFM.1 De AFM heeftu daarom op 16 juni 2014 cen hcstuurlijke boete opgefegd wcgcns overtreding van
artikel 5:48, zesde lid, Wft,

13. ?inanciële draagkracht

1 2. Nanr aeniciding van hctgccn a heel aangevoerd in uw bezwaarschrift, heel tie AFM in ceo telefartisch
gesprek op 11 september 2014, en vervolgens per e-mail van 16 september 2014, a in tie gelcgettheid gesteld
am nadere gegevens te verstrekken over uw actuele inkomens- en vermogenspostie. Het ging am de vogende
gegevens:

In tie praktijk hanteert de AFM een terniijn vin uitcrlijk vier handeisdagen waarbinncn tie AFM tie melding vim de wijzigng in tie
aandelen ot’ stemmen dient Ic hebben antvangen, analoog aim rtikc1 12, tweede lid, van de Transparantieriehtlijn (or. 200411 G9IEG).
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• Dc (voorlopige) belastingaanslag van 2014.
• Stukken waaruit hlijkt wat gebeurd is met Diurang Holdings R,V. (Djurang) de vennootschap

waarvan u bestuurder en enig aandeethouder bent - en stukken waaruit blijkt wat is gebeurd met de
dochteronderneming van Ojurang, Fairbanx lnvestment Management DV, (Fairbanx). Meer specifiek
ging bet erom wa is gebeurd - nadatu deze vennootsehappen op 5 februari 2014 heeft geliquideerd
met de liquide middelen a €30.303.20 van Djurang en de rekening-courant verhouding van Djurang
met Fairbanx a €82774,-.

• Stukken met betrekking tot de in uw bezwaarschrift gcnoemde schulden aan bet administratIekantoor.
het energiebedrif en de creditcardmaatschappij

• Fen afschrift van de in nw bezwaarschrifl genoemde beschikking van de rechtbaak Amsterdam.
Overige informatie wanruit uw meest actuele inkomens- en vermogenspositie blijkt.

13. Op 9 okioher 2014 heeft de AFM van uw adrninistratiekantoor ecn e-mail
onivangen met de volgende informatie over uw inkomens- en vermogenspositie

• Ecu kopie van de anagifte inkomstenbelasting 2012 (niet gedateerd), waanut blijkt data over 2012
ceo bedrag van €45,604 vcrschuldigd bent aan de Belastingdienst. Hierbij is aangegeven dat nog geen
aanslag is opgelegd, omdat de aangifte nog in hehandeling zou zijn.

• Ecu ““ ‘‘ beschikking van de rechthank Amsterdam van 28 mci 2014 (met kenmerk

I inzake de aanpassing van de kiuderabmentatie van € naar afgerond
€_____

_____

per kind).
• Twee facturen nit 2013 van totaal €5 147,60 die u (namens Djurang en Fairbanx) verschuldigd zou

zijn aan bet adininistratickantoor Hicrbij is aangcgcvcn dat nog cen
factuur volgt van €1.250.

• lot slot is in de e-mail verwezen naar een lening van €350000,- de u bij zen hebben
afgesoren (waarvan u de leningsovereerilcomst in de fase voorafgaand ann het Beetebeshiit heeft
verstrekt nan de AFM).

111Be7waargronden

14. Samengevat en zakelijk weergegeven bevat bet hezwaarschrifi de volger.de gronden:

A. De oplegging van de bestuurli:ke hoete is niet proportioneel, geler op (i) de verwiitbaarheid en (ii) de
lange dour van de procedure voorafgaand nan bet lloelehesluit.

B. Op grond van ccii beperkte financiële draagkracht mod de boete worden gematigd.

IV Beoordeling van de bezwaargronden

A. Dc oplegging van de bestunrlijke boetc is niet proportioned
15. Dc overtreding van artikel 5:48, zesde lid, Wft wordt niet door u betwist. Uw bezwaargronden zien op de

proportionaliteit en de hoogte van de san a opgelegde bestuuriijke boete. U heeft aangegeven do iridruk te
hebben dat de oplegging van de bestuurlijke boete niet proportioned is, gelet op de verwijtbaarheid. .Hiernaast
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beell u in uw bezwaarschrift gesteld dat Year wear her betreft due proces ualutighc’dcn re constateren

/zUnJ zoals de duur van he! onderzoek en ook b4jvoorbeeld de eluur ian de beschikking flu het indienen van

‘RUn zk’nswjze”. U heefi herbij gesteld dat u reeds zwaar genoeg gestraft bent, nu de AFM oak onderzoek
beeP gedaan naar ecu andere vermoedelijke overireding van de Wet op bet finaucieel toeicbt (in verband met
“voorkennis “)en u door dat onderzoek ecu jaar tang niet heefi kunnen werken,

Becorde1in AFM
16 Naar bet oordeei van de AFM is de oplegging van de bestuurlijke hoete voor de overtreding van artikel 5:46,

zesde bd, Wft proportioned. Dc meldplieh. van artikel 5:48, zcsdc lid, Wft streki ertoc heleggers inzicht te
verschaffen in bet aandelenbezit van hestuurders en commissarissen in de bcursvennootschap waarvan zij
bestourder of commissaris ziju. De AFM bcnadruktdar openbaarmaking van dezeintbmiatie de transparanhie
en de werking van de effeeheninarktbevordert. Indien dit niet olniet tijdig gebeurt, wordt beleggers de
mogelijkheid ontuonien em (jwst) geInfonneeid cii onderboud ecu beoordeling he maken van de financiële
instrumentcn met betrekking tot tie bedoelde onderneming. Ecu dergclijkc bcoordcling kan dienstig zijn hij
ecu aan of verkoopbeslissing inzake die tinanciële instrmnenten. Doordat u he tact heeft gemeld. zijn

beleggers nicE in staat geweest de hedoelde becordeling re maken. Daannee s sprake van een erushige
overtreding van de Wet op bet financieel toczicht. Dit hlijkt voorts oil de onistandigheid dat Cr CCfl basis
boetebedrag op ecu overtreding van artiket 5:48, zescle lid, Wft is gesteld van €500,000,-.

17. Op grond van artikel 5:46, tweede lid, van de Algemene wet beswuusredit (Awb) wordt bij de vaststelling van
de hoogte von de bocte rekeniug gehoudcn met tic crust van tic overhieding, de mate waarin de overireding can
de overereder kan warden verweten en dc omstandigheden van bet geval,

IS. Dc AFM heeft in bet Boetehesluit aangegeven dat 4j in ow geval, ecu aaruurlijk persoon met ecu verinogen
van minder dan €500000,-, ecu boeteverlaging naar €25.000,- passend acht. Verder beeP tie AFM naast de
overtreding van artikel 5:48, zesde lid, Wft hij be1uit van gelijke datum ale bet Boetebesluiteen beswurlijke
boete ann u opgelegd van €12.500,- wegens ecu overlreding van artikel 5:4S, derde lid, Wfl (wegcns bet niet
hinnen twee weken na ow benoeming ala commissaris nielden van ow nandelenbezit in VMG). Gelet op bet
voorgaande beeP deAFMbetpassend geachi om ann u ccii bestuurlikc boete van €12.500- voor de
overcreding van artikel 5:48, zescie lid, Wft op he leggen.

19. Dc AFM is van corded dat er gecu canleiding is de boete nag verder to maligen. In randnwnmcr 16 is
tocgelicht dat er sprake is van ecu ernstige overtreding. Voorts is de AFM van oordeel dat die overireding u is
re verwijten. Als professioncle markideelnemer had ii zich op do hoagie kunnen en macten steilcu van tie
roepassclijke wettelijke veilichtingen.2Uit ow eerdere ineldingen3volgt bovendien dat u op de hoagie was
van de speciticke incldingsvclichtingcn. Dat u alsnog do onderhavige me1dingcn heeft gcdaau, nadat tic
AFM u op tie hoagie had gesteld van tie op u niswnde meldingsvciplichtingen, vormt geen reden tot mahiging.
Zoalsde A[’M oak in bet I3oetebesluit beeP aaugegevcn, wordt van een ineldingsphchtige verwachtdat er

2 Zie in dit verbaud onder andere RechibAnk Rotterclarn 15 okiober 2010, ECIJ:NL:RBROT:2010:802552, r.o, 2.6.6. Zie oak, in
gelijke zin, CIII, ójuni 2014, ECLI:NL:C1313:2014:226, ro. 5.4.
-‘ flit blijkt Uit us cerdere meldingen die (oak) rn bet AI’M Register bestuurder. en cernmissarissen asian (zie siv. ihm I)
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aisnog wordt gerneld, hij ontdekking van eon ten onreebte niet gemelde transactie. Geld O bet voorgaande
zict de AFM goon aanlciding bet eerder bij bet Boetehesluit ingenornen standpunt to wijzigen,

20. Voerts geven do andere omstandigheden die u in ow bezwaar heeft genoernd voor de AFM goon anleiding tot
eon herroeping van het Boetebesluit of eon tuatiging van de bocte. U heeft aangegeven dat de periode van hot
onderzoek naar do vennoedehjke overireding en do periode gelegen tusscn hot indienen van ow zienswijze en
bet l3oetebesluit onevenredig lang is. Eon lange periode van onderzaek en hesluitvorming3doen in dit geval
editor niet afaan do rechimatigheid van bet Boerebesluit. Uit ow bezwaarschrift volgt niet dat er sprake is van
benadeling door de langere duur van hot onderzoek of do procedure. Dc hoete is hovendien opgelegd binnen
de verjanngstennijn en hij bet onderzoek is geen sprake geweest van eon overschrijding van eon wettelijke
termijn.

2 I Ook ow stefling dat u reeds zwaar genoeg gestraft bent, on do AFM ook onderzoek heefi gedaan naar eon
andere vcrmoedelijke overtreding, geeft geen rodeo tot herroe.ping van bet Boetebesluit of matiging van do
hoete. U liceft in dit kader aangegeven dat bet andere onderzoek tot gevoig heefi gehad dat u eon jaar nict
heeft kunnen werken. Oat hot andere onderzoek dii tot gevoig heeft gohad, is voor do AFM niet in te Zion, Uw
stelling daarorntrent is ook niet onderbouwd, Gelet op dit gebrek aan onderbouwing, acht do AFM hot niet
aannemelijk dat bet andore onder?oek ceo dusdanige impact hceft gehad dat a con jaar niet heeft kunnen
werken, Bovendien heeft dat andere onderzoek betrekking gehad op eon aridere, vermoedelijke, overtredirrg
dun do onderhavige en heeft dat onderzoek in die zin dos gc’en gevolgcn voor do omsiandigheden wanronder
de onderbavige overireding is begaan. Oak gelet hierop geeft ow stelling geen rodeo af to zien van
boeteoplegging of de hoete to matigen.

22. (3elet op hot voorgaande verklaart de AFM die deel van ow bezwaar ongegrond.

B. ?inanciëlc draagkracht
23. Ten nanzien van do hoogte van de bestuur1ike bocte heeft u in ow bezwaarschrift verwezen naar hetgeen u in

do nanloop naar bet Boetebesluit heeft aengegeven over ow persoonlijke situatie en ow inkomens- en
verinogenspositie. Verder heeft u anugevoerd dat, door de verkoop van ow voormalig echtelijk huis met eon
verlics van ongcvccr €980000,- in juli 2013, ow tinaciëlc situatic zorgwckkc.nd is gcraakt. Vervolgens heeft
o in febroari 2014 uw twee vennooischappcn, Djurang en Fuirbanx, geliquideerd. U heeft toegelicht dat do
Jeningen die u verschuldigd bent ann doze vennootschappen zullen moeten warden afgeboekt. Do liquide
middelen van Djurane zijn volgens u in september 2013 beiaald nan do Belastingdiense en voorts opgegaan
ann kosten van eersre levensonderhoud, Oak heeft u aangegeven dat u do belastingaanslag van 2011 ten
bedrage van €36.000 hoeft moeren betalen.

24. Door middel van cen aan ow bezwaarschrift toegevoegd bankafschrift van juli 2014 heeftu aangegeven datu
€976,17 ann liquiditeiten heeft. Oak heeft u gesteld dat neon schuld heeft aan ow administratiekantoor a
€4.000,, nan eon energiebedrijf a €5,200, en can eon creditcardniaatschappij €1 1.000,-.

Her dotinitieve onderzoelsrapport is op 6 augustus 2013 opgernaakt en aan u toegezonden. Vervolgens is op l6juni 2014 bet
Boerebesluit aan a verzonden. Dit leidr ortoe dat tussen do dagrekening an bet rapport ende oplegging van do boete een periode van
ongevcer lien inaanden is verstreken.
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25, Hiemaast heeft u aangegeven dot nit do heschikking vm 28 mci 2014 van do rechtbank Amsterdam voigi dat
uw vei-plichting tot hetaHng van kinderalimentatie is verlaagd van € tot € per niaand.

26. Tot slot heeft u aangevoerd dot u niet moor in staat bent om to procederen en uw stellingen to onderhouwen
met stukken, omdat hiervoor geen geld is.

Beoorde1ing,M
27, Do AFM heeft in bet I3oetebesluit aangegeven dat voor natmirlijke personen met eon cigen vem,ogen dat

kleiner is dan € 500,000 do boete wordt verlaagd. In uw geval is hot bedrag voor do overireding van artikel
5:48, zesde lid, V/ft verlaagd tot eon bedrag van € 25.000, (en vervolgens is dii bedrag gehalveerd tot eon
boete van €12.500 gelet op do boete inzakc eon overereding van artikei 5:48, derde lid, Wft;zie ok hiervoor,
randnwnmer 19). Daornaast heeti do AFM rekening willen houdan met ow firianciële draagkracht. U bent met
hot onderzoeksrapporl in do golegenhoid gesteld om die draagkracht inzichtelijk to maken en met swkken to
enderbouwen. In hot Boetebesluu is uit000gezet clot do gegevens die ii hcefl verstrekt envoldoende zijn cm ow
financiëlc draagkracht vast to stellen, woardoor er gcen aanleiding was tot verdere matiging.

28. In do bezwaarprocedure heeft do i\FM ‘i opnieuw in do gelegenheid gesteld om gemotiveerd en met stukken
onderbouwd ow draagkracht inzichtelijk te maken. Hot is aan u om con uitdrukkelijk onderbouwd standpmit
in to neincu ten oanzien van ow draagkrach[.5Daarhij is van belang dat eon volledig beeld wordt aangetoond
van ow inkomens- en vermogenspositie: bezittingen. schulden, inkomsten en uigaven. Vooralanog heeft u
enkel aangegeven dat ci bepsalde schulden niet kan voicloen.

29. Zn heeft cc aungegeven hcpaakle schulden to hebben aan Djurarig en Fairbanx, , de belastingdienst,
eon adminisiratiekantoor, eon energiemaatsehappij en eon creditcardmaatschappij. Met bcstaan van die
schulden is echter slechts ten dole onderbouwd en laat onverlet dat u wellicht nog bezittingen heeft en eon
inkomen geniet, wat tItans nice inzichtelijk is gemaakt en niet met stukken is onderbouwd. Daarnaasi is
onduidelijk welke haten or voortvloeien uit de liquidatie van Djurang en Fairbanx, is de gestelde
leningsovereenkomst met niet van eon datum en ondertekening voorzien en ontbreekt do meest
recente belastingaanslag (n dii geval die over 2013). Ook de aangifte daartoe ontbreekt.

30. De heschmkkmng van do rechtbank Amsiem damn van 28 mci 2014 doet aarm hot voorgaande niet ai Uit die
beschikking volgt dat ow verplichting tot hetaling van kinderalimentati.c is verlaagd van € tot €
per maand met ingang van I mci 2014. Uit de beschikking van de reehebank Amsterdam blijkt echterniet clot
do rechtor eon eigen toetsing heeft verricht van ow financiële draagkracht. Dc verlaging van do
kinderalimentatie is enkel icing Ce voeren op wat ci en ow ox-partner onderling hebben afgesproken. Ook deze
beschikking geeft dos goon inzicht in ow financiële draagkracht. Daarbij koint dat in do beschikking van do
rechebank Amsterdam stoat dat op ow zakelijke rekening nog €38,000,- is gereserveerd voor toekomsiige
(belasting)aanslagen. Hot is do AFM echter niet duidelik geworden \vat or met dat geld is gebeurd.

Zie HR 28 maart 2014, ECL1:NL:HR:20i4:6t5, r.o. 3.43.
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31. Gelet op het voorgaande heeft u naar bet oordeel van de AFM onvoldoende inzicht gegeven in ow buidige
inkornens en vermogenspositie Uit de onivangen inforrnatie voigt bovendien niet wat uw exacie schuden
zijn, alsook niet of u deze schulden kuni betalen no onduidelijk is of u over ceo inkomen enfofverinogen
beschikt. Dit leidt ertoc dat de AFM gem aanleiding zic bet hoetebedrag verder te matigen. Naar het corded
van de AFM zijn er geen andere boeteverlagende omsiandigheden.

V Besluit

32. Dc AFM verklaart uw bezwaar ongegroad en laat het Boetebesluit in stand, Dr bestuurhjke boete voor de
overireding van arcikel 5:48, zesde lid, WIt hlijfl l2.500-.

33. D verpiichting de hoete te betalen, wordt geschorst indien u na de hezwaarprocedure in he.roep gnat, totdat op
bet beroep is heslist. Over de periode dat de verpichting de boric te betalen is geschorsr. mart u wettelijke
reTite betalen.

VI Ieehtsgangverwizng

34. iedere belanghebbcnde kan tegen deze beslissing op bexwaar beroep instellen door hinnen zes weken on
hekendmaking ervan ceo beroepschrift in te dienen bij de rechibank Ratierdam, Sector I3estuursrccht. Posthus
50951, 3007 RM Ratterdam. Natuurlijke personen kunnen oak digitaal heroep instellen bi genoenide
rechibank via p//1oke rechtspr siwsre. Daarvoor meet u wel beschikken over ceo
elekironisehe handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden. Voor bet
instelien van beroep wordt ceo griffierechi geheven.

VII Publicatie

35. Dc AFM heeft het t3oetebesluit op grand van arrikel 1:9? Wft gepubhcccrd op 25 juni 2014. U heeft geen
specifieke gronden aangevoerd tegen deze publicatie.

36. Op grand van artikel 1:97, vijfde lid, Wt’tis de AFM sinds I augustus 2014 gehouden de uitkomst van ceo
rngediend bezwaar tegen een opgelegde bestuurlijke boete zo spoedig inogelijk bekend te rnaken, Daarbij
meet op grand van aiiikel 197, vierde lid, Wft warden heslist of ml dan flier anoniem meet warden
gepubliceerd. Do AFM neemi hierover na de toezending van de voorhggende beslissing op bezwaar men
afzonderlijke beslissing. U wordi over deze beslissing geinformeerd door middel van eon voorgenomen
besluit tot publicatie’. waarop u ow zienswijze kunt geven.
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Hoogachtend,
Autoriteit Finaneiële Markten. nainens dze,

w.g. w. g.

mr. dr. ME. Engelaar drs, H.W.OLM. Koric
Hoofd Bestuursid
Juridische Zaken


