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Geachte heer Kooij, 

 

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft besloten aan u een bestuurlijke boete van € 125.000, - op te leggen 

omdat u 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).  

 

Hierna wordt het besluit verder toegelicht. In paragraaf 1 vindt u de weergave van de feiten die ten grondslag 

liggen aan het besluit. Paragraaf 2 geeft een beoordeling van de feiten, waarbij ook uw zienswijze aan bod komt. 

Paragraaf 3 bevat het besluit en in paragraaf 4 staat hoe u bezwaar kunt maken. 

 

Een overzicht van de 15 door OVN afgesloten koopovereenkomsten waarbij u betrokken bent geweest, is 

bijgevoegd in bijlage 1. De versie van het besluit die openbaar wordt gemaakt treft u aan in bijlage 2. 

 

1. Feiten 

 

1.1 Persoons- en bedrijfsgegevens  

 

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 zij 

stond sinds 3 augustus 2010 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’. 
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Enig aandeelhouder en bestuurder van OVN was -------------------- [bestuurder]. U was in de periode van 1 juni 

2010 tot 23 november 2010 werkzaam bij OVN.  

 

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 u tijdens de periode dat u werkzaam was bij OVN ook handelde 

onder de naam ‘Dean Menes’. 

 

U werkte bij OVN op basis van het managementcontract tussen ------------------------------------ [onderneming A] en 

OVN. [Onderneming A] heeft u op basis van een managementcontract uitgeleend aan OVN. U bent zelf in 

loondienst bij [onderneming A]. [Onderneming A] staat op naam van uw vriendin en fiscaal partner, mevrouw ----

------. Zij is enig bestuurder en aandeelhouder.  

 

1.2 Verloop van het proces 

 

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,- met 

speculatie op een waardestijging na bestemmingsplanwijziging.  

 

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

Daartoe heeft de AFM op 31 augustus 2010 een informatieverzoek met kenmerk INT-------------------- 

aangetekend met handtekening retour aan OVN verzonden in verband met een mogelijke overtreding van artikel 

2:55 Wft, artikel 2:75 Wft en/of artikel 2:80 Wft.  

 

Op 7 september 2010 heeft de AFM een brief van OVN, gedateerd 3 september 2010, ontvangen. In de brief heeft 

OVN de AFM verzocht uitstel te verlenen met zes weken voor het aanleveren van de gevraagde gegevens.  

 

Op 9 september 2010 heeft de AFM een brief van OVN, gedateerd 7 september 2010, ontvangen. In de brief heeft 

OVN onder meer het volgende aangegeven: “Wij laten u weten dat Ontwikkeling Vastgoed Nederland B.V. graag 

met u wil overleggen om zeker te zijn dat onze product voldoet aan de regels van de AFM. 

Ons voorstel naar u is; wij willen graag met u een afspraak inplannen zodat wij duidelijkheid kunnen 

krijgen omtrent beleggingsproducten in de grondmarkt en aan welke regels en eisen wij moeten 

voldoen.” 

 

Op 13 september 2010 heeft de AFM, naar aanleiding van de brieven van OVN van 7 en 9 september 2010, 

telefonisch contact opgenomen met OVN. De AFM heeft met u, handelend onder de naam D. Menes, gesproken. 
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De AFM heeft in het telefoongesprek aangegeven dat OVN eerst aan het informatieverzoek van 31 augustus 2010 

diende te voldoen, alvorens de AFM zou overgaan tot het maken van een afspraak. Daarnaast heeft de AFM in het 

telefoongesprek uitstel verleend tot vrijdag 24 september 2010 voor het aanleveren van de gevraagde gegevens.  

 

Op 14 september 2010 heeft de AFM het verleende uitstel per brief met kenmerk INT-------------------- aan OVN 

bevestigd. 

 

Op 16 september 2010 heeft de AFM een brief van OVN, gedateerd 14 september 2010, ontvangen. In de brief 

heeft OVN onder meer het volgende aangegeven: “Op dit moment bieden wij onze producten aan met 

koopsommen vanaf € 50.000,00, voor welke transacties een vrijstelling is voor de vergunningplicht. In de daarbij 

behorende koopovereenkomst wordt onder andere opgenomen: Ontwikkeling Vastgoed Nederland B. V. heeft geen 

vergunningplicht ingevolge de wet op het financieel toezicht en staat niet onder toezicht van de Autoriteit 

Financiële markten. Deze aanbieding is gedaan voor een nominaal bedrag per beleggingsobject van tenminste 

vijftigduizend euro. 

Thans zijn wij op zoek naar een manier om ons product te kunnen aanbieden voor koopsommen onder de € 

50.000,00 en welke voldoen aan de regels van AFM. (…)  

Als wij voldaan hebben aan onze verplichting om de door u gevraagde informatie aan te leveren, zouden wij 

graag met Autoriteiten Financiële markten om de tafel zitten, om in overleg met u ons product te laten voldoen 

aan de vereiste regels en daarbij tevens te kijken hoe wij eventueel gedane transacties die een vergunningplicht 

blijken te hebben kunnen repareren. 

Hierop vooruitlopend rest ons nog de vraag aan u, als wij de pacht casu quo gebruiksrecht uit ons concept halen 

en waarbij het beheer van de grond geheel komt te liggen bij de uiteindelijke kopers of een namens de kopers 

opgerichte stichting, hebben wij dan nog steeds een vergunningplicht?” 

 

Op 21 en 23 september 2010 heeft de AFM een reactie van OVN ontvangen op het informatieverzoek van 31 

augustus 2010. Voor de inhoud van de reactie wordt verwezen naar paragraaf 4.1 van het definitief 

onderzoeksrapport met kenmerk ---------------.  

 

Op 18 november 2010 heeft de AFM een aanvullend informatieverzoek met kenmerk INT---------------------

aangetekend met handtekening retour aan OVN verzonden.  

 

Op 24 november 2010 heeft de AFM een brief van OVN, gedateerd 19 november 2010, ontvangen. In de brief 

heeft OVN de AFM verzocht uitstel te verlenen met twee weken voor het aanleveren van de gevraagde gegevens.  

 

Op 29 november 2010 heeft de AFM telefonisch, naar aanleiding van de brief van OVN van 24 november 2010, 

contact opgenomen met OVN. In het telefoongesprek heeft OVN aangegeven uitstel te hebben gevraagd in 

afwachting van een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) omtrent het onderdeel 

‘beheer’ uit de definitie van ‘beleggingsobject’. De AFM heeft met OVN afgesproken dat de gevraagde 

informatie, behoudens de vraag over het beheer van de koopovereenkomsten (vraag 3), binnen de gestelde termijn 

uit het informatieverzoek van 18 november 2010 wordt aangeleverd. 
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Op 2 december 2010 heeft de AFM een reactie van OVN, gedateerd 1 december 2010, ontvangen op het 

informatieverzoek van 18 november 2010. Voor de inhoud van de reactie wordt verwezen naar paragraaf 4.2 van 

het definitief onderzoeksrapport met kenmerk --------------. 

 

Op 17 februari 2011 heeft de AFM een aanvullend informatieverzoek met kenmerk INT--------------------

aangetekend met handtekening retour aan OVN verzonden.  

 

Op 23 februari 2011 heeft OVN telefonisch contact opgenomen met de AFM en verzocht uitstel te verlenen voor 

het aanleveren van de gevraagde gegevens in verband met een personeelskrimp bij OVN. De AFM heeft OVN 

uitstel verleend tot woensdag 16 maart 2011. De AFM heeft het verleende uitstel per e-mail aan OVN bevestigd. 

 

Op 3 maart 2011 heeft OVN telefonisch contact opgenomen met de AFM en verzocht een afspraak te maken met 

de AFM op het kantoor van de AFM. In dit telefoongesprek heeft OVN onder meer aangegeven een toelichting te 

willen geven op de organisatiestructuur van OVN. OVN heeft aangegeven dat de AFM uiterlijk 16 maart 2011 een 

reactie kon verwachten op het informatieverzoek van 17 februari 2011. In het telefoongesprek heeft de AFM de 

bestuurder van OVN,[bestuurder], uitgenodigd voor een gesprek op het kantoor van de AFM op woensdag 9 maart 

2011 om 10.00 uur. Deze afspraak heeft de AFM per e-mail aan OVN bevestigd. 

 

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 paragraaf 4.3 van het definitief 

onderzoeksrapport met kenmerk --------------.  

 

Op 16 maart 2011 heeft de AFM per brief met kenmerk INT-------------------- een verslag van het gesprek dat op 9 

maart 2011 plaatsvond aan [bestuurder] gestuurd. De AFM heeft verzocht het gespreksverslag voor akkoord te 

tekenen en aan de AFM te retourneren.  

 

Op 16 maart 2011 heeft de AFM een reactie van OVN, gedateerd 15 maart 2011, ontvangen op het 

informatieverzoek van 17 februari 2011. Voor de inhoud van de reactie wordt verwezen naar paragraaf 4.4 van het 

definitief onderzoeksrapport met kenmerk --------------.  

 

Op 25 maart 2011 heeft de AFM een e-mail van de heer ------------ [compliance officer], medewerker van OVN, 

ontvangen met als bijlage het door [bestuurder] getekende en geparafeerde gespreksverslag. Het gespreksverslag is 

op 24 maart 2011 voor akkoord getekend door [bestuurder]. Op 28 maart 2011 heeft de AFM het gespreksverslag 

per post ontvangen.  

 

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.  

 

Op 23 mei 2011 heeft de AFM telefonisch contact opgenomen met de heer ------------, curator van OVN. In dit 

telefoongesprek heeft de AFM een afspraak gemaakt met de curator op 31 mei 2011 op het kantoor van -------------

----------------- te -------------. 
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Op 31 mei 2011 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de AFM en de curator van OVN op het kantoor van -----

------------------------------ te -------------.  

 

Op 10 juni 2011 heeft de AFM van de curator een kopie van het eerste faillissementsverslag van 9 juni 2011 

inzake OVN ontvangen. Voor een weergave van de inhoud van het verslag wordt verwezen naar paragraaf 4.6 van 

het definitief onderzoeksrapport met kenmerk -------------. 

 

Op 19 juli 2011 heeft de curator telefonisch contact opgenomen met de AFM om de AFM te informeren over de 

voortgang van het faillissement van OVN. In dit telefoongesprek heeft de AFM een afspraak gemaakt met de 

curator op 27 juli 2011 op het kantoor van -------------------------------- te ------------. 

 

Op 27 juli 2011 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de AFM, de curator en [bestuurder] op het kantoor van --

----------------------------- te -------------. Voor een weergave van de inhoud van dit gesprek wordt verwezen naar 

paragraaf 4.7 van het definitief onderzoeksrapport met kenmerk ------------. 

 

Op 29 juli 2011 heeft de AFM, naar aanleiding van het gesprek met [bestuurder] op 27 juli 2011, een 

informatieverzoek met kenmerk INT-------------------- aangetekend met handtekening retour aan [bestuurder] 

verzonden. Bij het informatieverzoek heeft de AFM een verslag met kenmerk -------------- van het gesprek dat op 

27 juli 2011 plaatsvond meegestuurd. De AFM heeft verzocht het gespreksverslag voor akkoord te tekenen en aan 

de AFM te retourneren. Voorts heeft de AFM aangegeven eventuele opmerkingen op het gespreksverslag te 

vermelden.  

 

Op 19 september 2011 heeft [bestuurder] telefonisch contact opgenomen met de AFM en verzocht een afspraak te 

maken met de AFM op het kantoor van de AFM om de gevraagde informatie uit de brief van 29 juli 2011 te 

verstrekken.  

 

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

AFM. Voor een weergave van de inhoud van dit gesprek wordt verwezen naar paragraaf 4.8 van het definitief 

onderzoeksrapport met kenmerk --------------.  

 

Op 29 september 2011 heeft de AFM een fax ontvangen van de curator van OVN. In de fax is het volgende 

vermeld:  

“Zoals bekend ben ik als curator in bovengenoemd faillissement doende met een rechtmatigheidsonderzoek naar 

het optreden van statutair directeur [bestuurder] en feitelijk leidinggevende S. Kooij. 

In verband daarmee is het van belang dat ik de beschikking krijg over de verslagen van de gesprekken die de AFM 

heeft gevoerd met [bestuurder]. De betreffende verslagen zie ik gaarne zo spoedig mogelijk tegemoet.” 

 

Op 3 oktober 2011 heeft de AFM, naar aanleiding van de fax van de curator van 29 september 2011, de 

gespreksverslagen van de gesprekken die de AFM heeft gevoerd met [bestuurder] op 9 en 15 maart 2011 en op 27 

juli 2011 aan de curator verstrekt. 

 

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 
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curator heeft deze databestanden van [bestuurder] ontvangen. Volgens [bestuurder] zijn dit de e-mailboxen van 

respectievelijk [boekhouder] en uzelf.  

 

Op 8 december 2011 heeft de AFM per brief met kenmerk INT------------------- een uitnodiging verstuurd aan 

[boekhouder] voor een gesprek op het kantoor van de AFM. 

 

Op 8 december 2011 heeft de AFM per brief met kenmerk INT------------------- een uitnodiging verstuurd aan 

[compliance officer] voor een gesprek op het kantoor van de AFM. 

 

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

AFM. Voor een weergave van de inhoud van dit gesprek wordt verwezen naar paragraaf 4.10 van het definitief 

onderzoeksrapport met kenmerk -------------. 

 

Op 13 januari 2012 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de AFM en [compliance officer] op het kantoor van 

de AFM. Voor een weergave van de inhoud van dit gesprek wordt verwezen naar paragraaf 4.11 van het definitief 

onderzoeksrapport met kenmerk -------------. 

 

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

wordt verwezen naar paragraaf 4.10 van het definitief onderzoeksrapport met kenmerk -------------. 

 

Op 19 april 2012 heeft de AFM een brief, met kenmerk INT-------------------, aangetekend en met handtekening 

retour aan u verzonden. Bij de brief is als bijlage het concept onderzoeksrapport van 19 april 2012 gevoegd, met 

de bevindingen van het onderzoek over de periode 31 augustus 2010 tot 19 april 2012. In de brief heeft de AFM u 

in de gelegenheid gesteld om binnen tien werkdagen schriftelijk te reageren op de bevindingen in het concept 

onderzoeksrapport en dit eventueel met schriftelijke stukken te onderbouwen. 

 

Op 24 april 2012 heeft de AFM per e-mail een reactie van u ontvangen op de brief van 19 april 2012. Bij de e-mail 

is een brief van 24 april 2012 gevoegd. Voor de inhoud van deze brief wordt verwezen naar paragraaf 4.12 van het 

definitief onderzoeksrapport met kenmerk -------------. 

 

Per brief van 27 december 2012, met kenmerk JZ----------------------, heeft de AFM haar voornemen tot het 

opleggen van een bestuurlijke boete voor het feitelijk leiding geven aan de overtreding van artikel 2:55, eerste lid, 

Wft door OVN, aan u kenbaar gemaakt. Bij het voornemen is het definitieve onderzoeksrapport, met kenmerk -----

--------, gevoegd. 

  

Per e-mail van 4 januari 2013 heeft uw gemachtigde, de heer M. Kupperman, het volgende aan de AFM 

aangegeven: 

“Ik ben advocaat en behartig de belangen van de heer S.R. Kooij in verband met het voornemen van de Autoriteit 

Financiele Markten ("AFM") om aan de heer Kooij een boete op te leggen voor het het vermeend feitelijk leiding 

geven aan overtreding van de Wet financieel toezicht als uiteengezet in de brief van 27 december 2012 van de 

AFM met bijlagen (kenmerk JZ-----------------------). 

 

De heer Kooij is het fundamenteel oneens met het voornemen van de AFM en wenst van zijn recht om een reactie 
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te geven op het voornemen op zodanige wijze gebruik te maken dat dit van wezenlijke invloed kan zijn op de 

oordeelsvorming van de AFM. 

 

Om die reden bericht ik u dan ook dat: 

 

1. De heer Kooij zijn zienswijze schriftelijk bekend zal maken; 

 

2. Ik kopie vraag van het gehele dossier van de AFM en in het bijzonder kopie van alle koopovereenkomsten, 

concepten, aanbiedingen, notariële akten et cetera waar OVN partij bij is of zou zijn en van de volledige 

gespreksverslagen, welke aan mij toe gezonden kunnen worden, iets wat kan overigens ook per email kan, 

terwijl kosten zullen na opgave zullen worden voldaan; en 

 

3. Ik namens de heer Kooij verlenging verzoekt van de reactie termijn met zes weken, een periode die niet 

onredelijk lijkt ter voorbereiding van een gedegen verweer op het zeer uitgebreide onderzoeksrapport van de 

AFM.” 

 

Per e-mail van 7 januari 2013 heeft de AFM aan uw gemachtigde een uitstel van drie weken gegeven, tot uiterlijk 

7 februari 2013, om de schriftelijke zienswijze in te dienen. Daarbij heeft de AFM benadrukt dat het geven van de 

zienswijze alleen is gericht op het nagaan van de juistheid van de feiten zoals neergelegd in het definitieve 

onderzoeksrapport en niet op de daarin opgenomen juridische beoordeling. De AFM acht daarom een uitstel van 

drie weken voldoende. Ook heeft de AFM bevestigd dat uw gemachtigde zo spoedig mogelijk een kopie van het 

gehele inzagedossier en de bijbehorende nota zal ontvangen. 

 

Per e-mail van 8 januari 2013 heeft uw gemachtigde gereageerd op de e-mail van de AFM van 7 januari 2013: 

“(…) Met betrekking tot uw toelichting op het toelaten van een uitstel van slechts drie weken (in plaats van de 

verzochte zes) vraag ik uw aandacht voor art. 5:50, tweede lid Awb waar staat dat de AFM na het indienen van de 

zienswijze alsnog kan beslissen om geen boete op te leggen. Dat vergt een integrale heroverweging door de 

AFM van haar eigen voornemen , zodat de  zienswijze zich niet kan beperken tot de feiten. Ook de juridische 

beoordeling is relevant en ik zal de heer Kooij adviseren ook daaraan uitgebreid aandacht te (laten) besteden. 

Na ontvangst van uw dossier kom ik daarom misschien nog bij u terug op uw reactie.” 

  

Op 15 januari 2013 heeft de AFM per koerier het volledige boetedossier aan uw gemachtigde verzonden. 

 

Per e-mail van 18 januari 2013 heeft de AFM gereageerd op de e-mail van uw gemachtigde van 8 januari 2013. De 

AFM heeft gewezen op de toelichting bij artikel 4:8 Awb. Uit de toelichting kan worden afgeleid dat het horen in 

de primaire fase op grond van dit artikel niet geschiedt met het oog op de rechten van verdediging, maar in dienst 

staat van een goede en zorgvuldige bestuurlijke voorbereiding van een besluit door een zo adequaat mogelijke 

feitenverzameling. Gelet hierop is de AFM van mening dat de zienswijze gericht is op het nagaan van de juistheid 

van de feiten zoals neergelegd in het definitieve onderzoeksrapport en niet op de daarin opgenomen juridische 

beoordeling. 

Voorts heeft de AFM aangegeven dat het juist is dat de wetgever in het tweede artikellid van 5:50 Awb verplicht 

heeft gesteld om de beslissing om geen boete op te leggen (nadat een zienswijze is ingediend) schriftelijk aan de 

overtreder mede te delen. Dit artikellid is opgenomen omdat de overtreder in dat geval zo spoedig mogelijk dient 
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te weten dat de beschuldiging die hem boven het hoofd hangt, is ingetrokken. Ook is de verplichting van praktisch 

belang als een derde belanghebbende bezwaar zou willen maken tegen het afzien van boeteoplegging. De 

toelichting bij het artikellid verwijst naar de ‘door de overtreder verstrekte informatie’ (Kamerstukken II 

2003/2004, 29 702, nr. 3, p. 149). Het gebruik van de term ‘informatie’ (die overigens ook in de toelichting op 

artikel 4:8 Awb wordt gebruikt) is in lijn met de gedachte van een zo adequaat mogelijke feitenverzameling. 

 

Per brief van 6 februari 2013 heeft uw gemachtigde de schriftelijke zienswijze ingediend.  

 

Per e-mail van 20 februari 2013 heeft uw gemachtigde gevraagd om een bevestiging van ontvangst van de 

zienswijze en om een indicatie wanneer een reactie van de AFM kan worden verwacht.  

 

Per e-mail van 27 februari 2013 heeft uw gemachtigde aan de AFM gevraagd om uiterlijk vrijdag 8 maart 

inhoudelijk te beslissen op uw stellingname.  

 

Per e-mail van 28 februari 2013 heeft de AFM de goede ontvangst van de schriftelijke zienswijze bevestigd en 

aangegeven zich in te spannen om binnen de termijn van 13 weken, als bedoeld in artikel 5:51 Awb, een beslissing 

te nemen tot het al dan niet opleggen van een bestuurlijke boete aan de heer Kooij.  

 

Per brief van 3 mei 2013, ontvangen op 6 mei 2013, heeft uw gemachtigde bezwaar ingediend tegen de 

doorbelasting van kopieerkosten naar aanleiding van het verzoek om te kunnen beschikken over een kopie van het 

boetedossier van de AFM. Uw gemachtigde heeft verzocht dit bezwaar toe te voegen aan het dossier en mede als 

onderdeel van de zienswijze te beschouwen. 

 

Per brief van 15 mei 2013 heeft uw gemachtigde de AFM verzocht om uiterlijk op 22 mei om 17.00 uur een 

schriftelijke en gemotiveerde beslissing te hebben genomen op het voornemen tot boeteoplegging.  

 

Per brief van 21 mei 2013 heeft de AFM gereageerd op de brief van uw gemachtigde van 15 mei 2013. Hierin 

heeft de AFM aangegeven dat de termijn van orde van 13 weken overschreden is maar dit niet tot gevolg heeft dat 

de bevoegdheid tot het opleggen van een boete vervalt. De boetefunctionaris heeft voorts aangegeven zo spoedig 

mogelijk zijn toetsing van het boetevoorstel af te ronden en het bestuur van de AFM te adviseren.  

 

Per brief van 19 juni 2013 heeft uw gemachtigde de AFM verzocht bij beschikking als bedoeld in artikel 4:18 

Awb de verschuldigdheid en de hoogte van de dwangsom vast te stellen die de AFM heeft verbeurd, wegens het 

niet tijdig beslissen op een verzoek om een besluit te nemen dat kan worden beschouwd als beschikking in de zin 

van artikel 4:17 Awb. Voorts heeft uw gemachtigde een beroep wegens niet tijdig beslissen en een gelijkluidend 

verzoek om een voorlopige voorziening ingediend bij de rechtbank Rotterdam.  

 

Per e-mail van 21 juni 2013 heeft de AFM aan uw gemachtigde de ontvangst van de documenten van 19 juni 2013 

bevestigd en aangegeven dat uw aanvraag tot vaststelling van de volgens u verbeurde dwangsom in behandeling 

zal worden genomen. Daarnaast heeft de AFM aangegeven naar verwachting in week 28 duidelijkheid te kunnen 

geven of er al dan niet een boete aan de heer Kooij wordt opgelegd.  

 

Op 24 juni 2013 heeft er telefonisch contact plaatsgevonden tussen de AFM en uw gemachtigde. 
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Per e-mail van 25 juni 2013 heeft uw gemachtigde bevestigd dat u de dwangsomprocedure bij de AFM en de 

procedures lopende bij de rechtbank Rotterdam wenst door te zetten.  

 

Per e-mail van 26 juni 2013 heeft de AFM op de e-mail van uw gemachtigde van 25 juni 2013 gereageerd. 

 

Per fax van 27 juni 2013 heeft de AFM aan de rechtbank Rotterdam bevestigd dat de AFM een besluit zal nemen 

op het voornemen tot boeteoplegging uiterlijk in week 28. De AFM heeft een kopie hiervan gefaxt aan uw 

gemachtigde.  

 

Bij uitspraak van 3 juli 2013 heeft de rechtbank Rotterdam, zonder zitting, het verzoek om een voorlopige 

voorziening wegens het niet tijdig beslissen kennelijk ongegrond verklaard.  

 

1.3 Feiten die aanleiding vormen voor het besluit 

 

1.3.1  Overtreding van OVN 

 

OVN heeft vanaf 1 juni 2010 tot en met 24 februari 2011 beleggingsobjecten, te weten kavels grond in Terneuzen 

aangeboden zonder dat OVN over de daarvoor vereiste vergunning beschikte. Daarmee handelde OVN in strijd 

met artikel 2:55, eerste lid, Wft. Dit blijkt onder meer uit het door OVN verstrekte klantenbestand en de 

overgelegde koopovereenkomsten over de periode 1 juni 2010 tot en met 24 februari 2011, waarbij geen gebruik is 

gemaakt van artikel 2 Vrijstellingsregeling Wft. 

 

Uit de overgelegde koopovereenkomsten blijkt dat OVN over de periode 1 juni 2010 tot en met 24 februari 2011 

in ieder geval 26 koopovereenkomsten heeft gesloten met Nederlandse consumenten waarbij het verkochte is aan 

te merken als beleggingsobject. De 26 koopovereenkomsten zijn gesloten voor een totaalbedrag van € 1.142.875,-.  

 

In de periode van de overtreding heeft OVN hiermee in de uitoefening van een beroep of bedrijf een voldoende 

bepaald voorstel gedaan tot het aangaan van een overeenkomst met consumenten ter zake een beleggingsobject. 

Daarmee heeft OVN beleggingsobjecten aangeboden in de zin van artikel 1:1 Wft. OVN is 26 

koopovereenkomsten aangegaan.  

 

1.3.2  Uw rol binnen OVN 

 

U bent bij OVN werkzaam geweest in de periode van 1 juni 2010 tot 23 november 2010. Uit de e-mail 

correspondentie aangetroffen in uw e-mailbox blijkt dat u als verkoopleider van OVN fungeerde en hiermee 

rechtstreeks bij de overtreding betrokken was. U hield zich onder meer bezig met de aan- en verkoop van grond, 

de verkooptechnieken en de interne begeleiding daarvan.  

 

In de periode dat u werkzaam was bij OVN heeft OVN, over de periode 1 juni 2010 tot en met 1 november 2010, 

in ieder geval 15 koopovereenkomsten gesloten met Nederlandse consumenten waarbij het verkochte is aan te 

merken als beleggingsobject en waarbij geen gebruik is gemaakt van (een van) de vrijstellingen uit artikel 2 

Vrijstellingsregeling Wft. Een overzicht van deze 15 koopovereenkomsten is bijgevoegd als bijlage 1 bij dit 
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besluit. Voor een weergave van artikel 2 Vrijstellingsregeling Wft verwijst de AFM naar het wettelijk kader 

opgenomen in paragraaf 2.1.1 van dit besluit. 

 

2. Beoordeling 

 

2.1 Wettelijk kader 

 

2.1.1  Het aanbieden van beleggingsobjecten 

 

In artikel 1:1 van de Wft worden de volgende begrippen gedefinieerd: 

 

Aanbieden:  

Het in de uitoefening van een beroep of bedrijf rechtstreeks of middellijk doen van een voldoende bepaald voorstel 

tot het als wederpartij aangaan van een overeenkomst met een consument inzake een financieel product dat geen 

financieel instrument of verzekering is of het in de uitoefening van een beroep of bedrijf aangaan, beheren of 

uitvoeren van een dergelijke overeenkomst; (...) 

 

Financieel product: 

a.     een beleggingsobject; 

b.     (…) 

 

Beleggingsobject:  

a. een zaak, een recht op een zaak of een recht op het al dan niet volledige rendement in geld of een gedeelte van 

de opbrengst van een zaak, niet zijnde een product als bedoeld in de onderdelen b tot en met h van de definitie van 

financieel product in dit artikel, welke anders dan om niet wordt verkregen, bij welke verkrijging aan de verkrijger 

een rendement in geld in het vooruitzicht wordt gesteld en waarbij het beheer van de zaak hoofdzakelijk wordt 

uitgevoerd door een ander dan de verkrijger; of 

b. een ander bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen recht. 

 

Artikel 2:55, eerste lid, Wft luidt als volgt: 

Het is verboden in Nederland zonder een daartoe door de Autoriteit Financiële Markten verleende vergunning 

beleggingsobjecten aan te bieden. 

 

Artikel 2 Vrijstellingsregeling Wft luidde in de periode dat OVN beleggingsobjecten heeft aangeboden, voor zover 

hier van belang, als volgt: 

1. Van artikel 2:55, eerste lid, van de wet zijn vrijgesteld: 

a) aanbieders van beleggingsobjecten voorzover die beleggingsobjecten:  

1 °. aan minder dan honderd consumenten worden aangeboden; 

2°. deel uitmaken van een serie van beleggingsobjecten als bedoeld in artikel 1, onderdeel bb, van het 

besluit die minder dan twintig beleggingsobjecten omvat; 

(…) 
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4°. worden aangeboden voor een nominaal bedrag per beleggingsobject van ten minste € 50.000
1
; en 

(…) 

2. Indien een aanbieding niet uitsluitend aan gekwalificeerde beleggers wordt gedaan is het eerste lid, aanhef en 

onderdeel a, slechts van toepassing voor zover de aanbieder bij een aanbod van beleggingsobjecten als bedoeld in 

het eerste lid, en in reclame-uitingen en documenten waarin een dergelijk aanbod in het vooruitzicht wordt 

gesteld, vermeldt dat hij voor het aanbieden niet vergunningplichtig is ingevolge de wet en niet onder toezicht 

staat van de Autoriteit Financiële Markten. 

 

In artikel 1 van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGfo) wordt het begrip ‘serie van 

beleggingsobjecten’ als volgt gedefinieerd: 

(...) 

serie van beleggingsobjecten: verzameling van beleggingsobjecten waarvoor hetzelfde 

beleggingsobjectprospectus, bedoeld in artikel 4:30a, van de wet wordt opgesteld; 

(...) 

 

2.1.2  Het feitelijk leidinggeven aan de overtreding 

 

In artikel 5:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is het volgende bepaald: 

1. In deze wet wordt verstaan onder overtreding: een gedraging die in strijd is met het bepaalde bij of krachtens 

enig wettelijk voorschrift. 

2. Onder overtreder wordt verstaan: degene die de overtreding pleegt of medepleegt. 

3. Overtredingen kunnen worden begaan door natuurlijke personen en rechtspersonen. Artikel 51, tweede en 

derde lid, van het Wetboek van Strafrecht is van overeenkomstige toepassing.  

 

In artikel 51, tweede lid, Wetboek van Strafrecht (WvSr) is bepaald:  

“Indien een strafbaar feit wordt begaan door een rechtspersoon, kan de strafvervolging worden ingesteld en 

kunnen de in de wet voorziene straffen en maatregelen, indien zij daarvoor in aanmerking komen, worden 

uitgesproken: 

1°.  tegen die rechtspersoon, dan wel 

2°.  tegen hen die tot het feit opdracht hebben gegeven, alsmede tegen hen die feitelijke leiding hebben  

  gegeven aan de verboden gedraging, dan wel 

3°.  tegen de onder 1° en 2° genoemden te zamen.” 

 

In jurisprudentie van de Hoge Raad
2
 zijn twee criteria opgenomen, die nadien regelmatig zijn herhaald en als 

geldend recht zijn te beschouwen voor de ondergrens van feitelijk leidinggeven. Het betreft de volgende twee 

criteria: 

1. Wetenschap van de verboden gedragingen in de zin van voorwaardelijk opzet (ook wel aanmerkelijke 

kans bewustzijn genoemd);  

                                                        
1
 Per 1 januari 2012 is onder andere de vrijstellingsgrens voor het aanbieden van beleggingsobjecten verhoogd van € 

50.000,- naar  € 100.000,-. 
2
 HR 16 december 1986, NJ 1987, 321 (Slavenburg II).  
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2. De bevoegdheid en gehoudenheid tot het treffen van maatregelen. 

 

2.2 Beoordeling van de feiten 

 

2.2.1 Overtreding van artikel 2:55 Wft door OVN 

 

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 

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

landbouwgrond worden anders dan om niet verkregen, omdat particuliere beleggers een koopprijs moeten betalen 

voor het verkrijgen van de kavels.  

 

Er wordt een rendement in geld in het vooruitzicht gesteld 

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
  

 

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. Niet bepalend is dat het rendement zich met een zekere mate van waarschijnlijkheid moet 

kunnen verwezenlijken. 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
  

 

Onder 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 van 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
 

 

OVN heeft aan de AFM aangegeven onder andere de volgende documentatie te hebben toegestuurd aan 

(potentiële) kopers:  

- ‘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’; 

                                                        
3
 College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb), 7 april 2011, LJN BQ0538, r.o. 5.4 

4
 CBb, 7 april 2011, LJN BQ0538, r.o. 5.4. 

5
 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 concept koopovereenkomst tussen koper en OVN en 

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

 

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” 

 

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 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.(…)” 

 

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.” 

 

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

een beredeneerde kans op een bestemmingsplanwijziging en 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 

26 door OVN afgesloten koopovereenkomsten, waarin één of beide van de hierna genoemde bepalingen is 

opgenomen.  
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In 12
7
 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].  

 

 In 15
8
 van de 26 door OVN afgesloten koopovereenkomsten is bepaald dat de koper in geval van een 

bestemmingswijziging van de gekochte grond, welke wijziging een meerwaarde van de grondprijs met zich 

meebrengt, de grond te koop dient aan te bieden aan OVN of een door OVN aan te wijzen derde en/of dat OVN 

recht heeft op een (deel van de) meerwaarde van de grond. In deze 15 koopovereenkomsten waren een of beide 

van de volgende bepalingen opgenomen: 

 een ‘Optierecht’: onder ‘Optierecht’ is opgenomen dat bij een eventuele toekomstige 

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

wijzen derde.  

 een ‘Deling meeropbrengst’: onder ‘Deling meeropbrengst’ is opgenomen dat koper en verkoper zijn 

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

Deze bepalingen stonden ook in een voorbeeldovereenkomst die bij de verstrekte informatie aan consumenten 

werd gevoegd. Deze voorbeeldovereenkomst heeft OVN aan de AFM overhandigd bij haar reactie van 21 

september 2010 op het informatieverzoek van de AFM.  

 

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

dit verband indicatief.
9
 De gemiddelde grondprijzen voor landbouw- en/of agrarische grond in Nederland variëren 

in de periode 2008 tot en met het eerste halfjaar 2011, volgens www.nvm.nl, tussen € 2,50 tot € 7 per m
2
.
10

 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
.  

 

Blijkens voornoemde aanbiedingsteksten en koopovereenkomsten berust de aankoop van gronden door OVN 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 

                                                        
7
 Dit betreft de volgende overeenkomsten: -----------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

----------------------------------------------------------------------- 
8
 Dit betreft de volgende overeenkomsten: -----------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

--------- 
9
 CBb, 7 april 2011, LJN BQ0538, r.o. 5.4.. 

10
 Zie http://nieuws.nvm.nl/landelijk/marktinformatie/grondprijzen.aspx. 
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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.  

 

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 

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.
11

 Het CBb heeft in een uitspraak over dit criterium verder overwogen: 
12

 

“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.” 

 

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.  

 

In alle 26 door OVN afgesloten koopovereenkomsten is onder ‘Recht van gebruik’ één van de onderstaande drie 

bepalingen opgenomen:  

 

“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.  

                                                        
11

 Zie onder meer de uitspraak van Rb. Rotterdam van 4 december 2009, LJN BK5632, r.o. 2.11. 
12

 Zie de uitspraak van CBb van 7 april 2011, LJN BQ0538, r.o. 5.6. 

 



 

  

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

Pagina 16 van 51 

 

  

  

 

 

 

 

 

(…).” 

 

 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.  

(…).” 

 

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.  

(…).” 

 

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.  

 

Het aanbieden van beleggingsobjecten en het gebruik van vrijstellingen 

OVN heeft in de periode van 1 juni 2010 tot en met 24 februari 2011 in ieder geval 26 koopovereenkomsten 

gesloten met Nederlandse consumenten waarbij het verkochte is aan te merken als beleggingsobject en waarbij 

geen gebruik is gemaakt van (een van) de vrijstellingen uit artikel 2 Vrijstellingsregeling Wft. 
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Dat OVN geen beroep kon en mocht doen op de Vrijstellingsregeling Wft blijkt uit het volgende. 

 

 Uit het door OVN verstrekte klantenbestand blijkt dat OVN meer dan 100 consumenten heeft benaderd 

om voornoemde beleggingsobjecten aan te bieden. Hieruit volgt dat OVN geen beroep kon doen op 

artikel 2, lid 1, onderdeel a, onder 1 Vrijstellingsregeling Wft. 

 

 Over de periode 1 juni 2010 tot en met 24 februari 2011 zijn door OVN in ieder geval 26 

koopovereenkomsten met Nederlandse consumenten gesloten, waarbij het verkochte is aan te merken als 

‘beleggingsobject’. Deze koopovereenkomsten hebben betrekking op de kadastrale gebieden K 1829, K 

2236 en K 2261 in Terneuzen. In 11
13

 van de 26 door OVN afgesloten koopovereenkomsten is onder 

andere het volgende opgenomen: 

“Artikel 14 (…) 

3. De aanbieding en (ver)koop van het verkochte en deze overeenkomst die daar betrekking op heeft 

vallen op grond van de navolgende kenmerken daarvan niet onder de reikwijdte of werkingskracht van de 

Wet het financieel toezicht of het toezicht daarop van de Stichting Autoriteit Financiële Markten: het 

verkochte maakt deel uit van een serie of verzameling van minder dan twintig objecten;” [onderstreping 

AFM]. 

 

Uit het voorgaande blijkt dat OVN in haar koopovereenkomsten voorgaande clausule heeft laten opnemen 

om zodoende een beroep te doen op artikel 2, lid 1, onderdeel a, onder 2 Vrijstellingsregeling Wft. De 

consument was hiermee in de veronderstelling dat OVN vrijgesteld was van de Wft.  

 

Het beroep van OVN op de Vrijstellingsregeling was echter onterecht, gelet op het volgende. 

 

Volgens de toelichting op artikel 2 Vrijstellingsregeling Wft is er sprake van een serie indien een aantal 

beleggingsobjecten wordt aangeboden die vanwege hun soortgelijkheid tot eenzelfde categorie behoren. 

Om in aanmerking te kunnen komen voor deze vrijstelling mogen maximaal 19 soortgelijke 

beleggingsobjecten worden aangeboden.  

  

De bovengenoemde kadastrale gebieden K 1829, K 2236 en K 2261 in Terneuzen zijn naar het oordeel 

van de AFM tezamen als één serie van beleggingsobjecten aan te merken. Uit het onderzoek van de AFM 

blijkt namelijk dat de percelen landbouwgrond op hoofdlijnen dezelfde kenmerken bezitten. Hierbij is 

vooral van belang dat de ontwikkelingsvisie met betrekking tot alle percelen hetzelfde is. Deze visie 

vormt de basis voor het gepresenteerde toekomstige rendement. Daarnaast heeft de bestuurder van OVN, 

[bestuurder], in het gesprek op 27 juli 2011 aan de AFM verklaard dat voornoemde kadastrale nummers 

exact hetzelfde gebied betreffen, enkel met een ander kadastraal nummer, dat het hele gebied aangewezen 

is als ontwikkelgebied en dat het gebied exact dezelfde bestemming heeft bij een eventuele 

                                                        
13

 Dit betreft de volgende overeenkomsten: --------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

------------------------------------------------------------------- 
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bestemmingswijziging. Ook heeft [bestuurder] in datzelfde gesprek aangegeven dat het 

aanbiedingsmateriaal voor de percelen landbouwgrond in Terneuzen met de kadastrale nummers K 1829, 

K 2236 en K 2261 identiek is. Dit aanbiedingsmateriaal is op 21 september 2010 aan de AFM verstrekt. 

 

Gelet op het voorgaande is de AFM van oordeel dat bovengenoemde kadastrale gebieden niet aangemerkt 

moeten worden als drie afzonderlijke series van beleggingsobjecten
14

, maar als één serie van 

beleggingsobjecten. Hierdoor valt de aanbieding van deze kadastrale gebieden niet onder de vrijstelling 

van artikel 2, eerste lid, onder a, sub 2, Vrijstellingsregeling Wft.   

Daarnaast wordt nog opgemerkt dat in geen van de 15 overeenkomsten waarbij u betrokken bent geweest 

een beroep is gedaan op de serievrijstelling.  

 

 Uit de overgelegde koopovereenkomsten volgt dat er vijf
15

 koopovereenkomsten zijn gesloten voor een 

nominaal bedrag van ten minste € 50.000,-. In slechts twee
16

 van deze vijf koopovereenkomsten was het 

volgende opgenomen: “OVN Vastgoed B.V./Ontwikkeling Vastgoed Nederland B.V. is niet 

vergunning(s)plichtig ingevolge de wet op het financieel toezicht en staat niet onder toezicht van de 

Autoriteit Financiële markten. Deze aanbieding is gedaan voor een nominaal bedrag per 

beleggingsobject van tenminste vijftigduizend euro.”  

Deze twee koopovereenkomsten zijn derhalve bij het vaststellen van de overtreding niet meegenomen. 

 

Uit het voorgaande volgt dat de vrijstellingen als bedoeld in artikel 2, lid 1, onder a, sub 1, 2 en 4 

Vrijstellingsregeling Wft, op deze twee aanbiedingen na, niet van toepassing zijn op OVN met betrekking tot de 

door haar aangeboden kavels landbouwgrond.  

 

2.2.2  Feitelijk leidinggeven aan de overtreding van OVN door de heer Kooij 

 

De AFM is van oordeel dat u feitelijk leiding heeft gegeven aan de overtreding van artikel 2:55, eerste lid, Wft, 

begaan door de rechtspersoon OVN. De AFM onderbouwt dit als volgt.  

 

Volgens vaste (strafrechtelijke) jurisprudentie
17

 is sprake van feitelijk leidinggeven aan een verboden gedraging 

indien i) de functionaris maatregelen ter voorkoming van die gedraging achterwege laat, hoewel hij daartoe 

bevoegd en redelijkerwijs gehouden is, en ii) hij bewust de aanmerkelijke kans aanvaardt dat de verboden 

gedraging zich zal voordoen. In dat geval wordt de betrokken functionaris geacht de verboden gedraging 

opzettelijk te bevorderen.  

 

Toegespitst op de zaak betekent dit dat moet worden vastgesteld of: 

a) u op de hoogte was van het aanbieden van beleggingsobjecten door OVN (althans bewust de  

                                                        
14

 Series van beleggingsobjecten als bedoeld in artikel 1 van het BGfo. 
15

 Dit betreft de volgende overeenkomsten: ----------------------------------------------------------------------------------------

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

---------------------------------- 
16

 Dit betreft de overeenkomsten van ---------------------------- en ------------------------------------------------------------.  
17 Zie bijv. 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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  aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat dit zich zou voordoen);  

b)  u bevoegd en redelijkerwijs gehouden was de verboden gedraging te beëindigen, en  

c)  u maatregelen daartoe achterwege heeft gelaten.  

 

Aan de drie genoemde voorwaarden is in uw geval voldaan, hetgeen hieronder zal worden toegelicht: 

 

Onderdeel a): u was op de hoogte van het aanbieden van beleggingsobjecten door OVN, althans u heeft 

bewust de aanmerkelijke kans aanvaard dat dit zich zou voordoen 

 

 Uit het onderzoek van de AFM blijkt dat u zich grotendeels bezighield met de kernactiviteiten van OVN, 

namelijk de verkoop van grondbeleggingen. U heeft zelf in uw schriftelijke zienswijze verklaard zich 

bezig te hebben gehouden met grondaankoop, verkooptechnieken en interne begeleiding.  

Ook uit verschillende e-mails volgt dat u de verkoop van de grondbeleggingen aanstuurde en de strategie 

omtrent de verkoop bepaalde.   

 

 Uit verschillende e-mails blijkt dat u niet alleen op de hoogte was van de activiteiten van OVN maar ook 

over ruime kennis en ervaring beschikte ten aanzien van de aan- en verkoop van gronden en 

grondbeleggingen. Ook nam u belangrijke correspondentie hierover voor uw rekening. De volgende e-

mails geven hier blijk van: 

 

Uw e-mail van 31 augustus 2010 aan een potentiële klant: 

“Beste ----, 

Hier zijn de antwoorden op je gestelde vragen. 

Voor alle duidelijkheid partij A is --------------- Partij B is Ontwikkeling vastgoed Nederland Partij C Ben 

jij. De ontwikkelaar is al bekend en dat is --------------------. De procedure gaat als volgt de grond 

veranderd van bestemming op dat moment krijg jij aanschrijven van -------------------- moment als dat 

gebeurt hebben wij OVN het eerste recht op de grond. Heel simpel wij hebben een belang in jou winst van 

25% wij hebben alle belang erbij om de grand zo hoog mogelijk door te verkopen op dat moment zullen 

wij taxateurs laten komen om een taxatie rapport te laten opstellen. -------------------- doet dat ook. 

(…) 

Met wie doe jij zaken: 

A B C transactie houd in moment dat jij aankoopt dat wij het geleverd krijgen via derden 

De persoon die de grand levert is ----------------- deze meneer zit in de raad van bestuur van ------. 

-------- is een beurs genoteerde onderneming met wereldwijd ------ kantoren ------------------------ -----------

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

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

-------------------------------------------. ------------------ daar doen wij zaken mee en jij ook. 

Om de vraag te beantwoorden of wij en solide bedrijf zijn maakt voor jou totaal niet uit want a je krijgt de 

grond in eigendom zowel juridisch als economisch, en B is het ook echter zo waneer wij in de toekomst en 

dat kan niemand voorspellen dat er eventueel faillissement zou komen, dan zal de 25% winst aandeel die 

wij hebben in jou winst te komen te vervallen, dus een extra rendement voor jou dus. 

(…) 

Ik zal zoals is afgesproken bel je ik vanavond. 
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Ik hoop hierbij jou voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

Dean Menes. 

 

Uw e-mail van 31 augustus 2010 aan een potentiële klant: 

“Beste --------, 

Naar aanleiding van ons telefoongesprek stuur ik hierbij de gevraagde informatie toe. 

Zoals is afgesproken betaal je achteraf geen winstdeling alkle gebruikelijke vormen zoals recht van 

gebruik, jachtrecht en dat de boer de schade voor eigen risico heeft is allemaal hierin opgenomen. 

Belangrijk detail bij deze aankoop is dat je grond krijgt geleverd die direct aan de nieuwe toekomstige 

kade ligt. Ik heb hierbij een situatie tekening erbij gegeven. 

Daarnaast heb ik een voorbeeld van een ander perceel dat ligt aan de overkant Autriche polder, waar ze 

op dit moment mee bezig zijn het bouwrijp maken van de grond zodat daar glas en tuinbouw kan worden 

gevestigd. Ik heb de akte ter inzage als daar behoefte aan heb.  

(…) 

Met vriendelijke groet, 

Dean menes.” 

 

Uw e-mail van 1 september 2010 aan ------------------------------, ---------------------------, [boekhouder] en 

‘--------’: 

“Beste heren, 

Hierbij de gegevens over de grondvoorraad. 

Dit is op dit moment de actuele status van grond. 

Dit is inclusief wat ik morgen en over morgen ga ophalen bij de klanten.  

Hierin zit ook al de aankoop van de nieuwe 2 hectare. 

Voorstel is om direct na transport de twee laatste hectare aankopen bij --------------. 

Mvg, 

Shandar” 

In de bijlage is een overzicht van ‘overgedragen casu quo verkochte percelen’ in Terneuzen bijgevoegd. 

   

Uw e-mail van 21 september aan -------------------- van [makelaar/rentmeester]: 

“Wat we ook kunne doen is dat jij een vergoeding ontvangt van de klant als jij het beheer op je neemt. 

Wat we kunnen doen is dat we zeggen dat er een fee aan jou betaald moet worden per nieuwe klant t.b.v. 

van de werkzaamheden van 0.25 euro cent de mtr2. 

Voorbeeld wij verkopen 1000 mtr2 is voor jou werkzaamheden 250 euro. 

Wat vindt er van!” 

 

Uw e-mail van 22 september 2010 aan [compliance officer], medewerker van OVN: 

“Betreft de deal hoef je in de tekst niet te vermelden omdat het gaat over de grond die wij reeds in bezit 

hebben de deal is bedoelt vanwege de eventuele nieuwe aankoop. 

De beheer ovk zijn erg belangrijk nu moment dat we die klaar hebben moeten de klanten gebeld worden. 

Zodat ze weten wat er precies aan de hand is en zodat we de zaak sneller kunnen laten lopen. 

Ga nu duiken spreek je later. 
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Gr from Ibiza 

Verzonden vanaf mijn BlackBerry-toestel” 

 

Uit het voorgaande kan geconcludeerd worden dat u fungeerde als verkoopleider van OVN. Daarbij 

onderhield u contact met potentiële klanten om uitleg te geven over de constructie van de aanbieding van 

OVN. Ook volgt uit de e-mail van 1 september 2010 dat u zelf langsging bij klanten: “Dit is inclusief wat 

ik morgen en over morgen ga ophalen bij de klanten”. Daarnaast blijkt dat u aan [compliance officer] 

instructies gaf over de tekst van de overeenkomsten en het omgaan met de beheerovereenkomsten naar de 

klanten toe. Hieruit volgt eveneens uw betrokkenheid bij de verboden gedraging, namelijk het aanbieden 

van beleggingsobjecten. Ook deed u voorstellen aangaande het beheer van de percelen grond aan de 

betrokken makelaar/rentmeester.   

 

 Op 14 september 2010 is door u een e-mail met de verkoopprocedure van OVN gestuurd naar onder 

andere [bestuurder], [boekhouder] en [compliance officer]. In deze verkoopprocedure is onder andere 

opgenomen welke informatie er door de verkoper van OVN aan de consument wordt verstrekt met 

betrekking tot de verkoop van percelen landbouwgrond.  

 

Gelet op het voorgaande is de AFM van mening dat u 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 uw betrokkenheid als verkoopleider bij (e-mail) correspondentie met 

medewerkers van OVN en met de makelaar/rentmeester.  

 

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).  

 

Ten overvloede merkt de AFM op dat u ook had kunnen weten dat een overtreding van artikel 2:55 Wft, begaan 

door OVN, plaatsvond dan wel plaats had kunnen vinden, gelet op het volgende. 

 

 U heeft gecorrespondeerd met een notariskantoor over een mogelijke vergunningplicht van OVN. Dit was 

op 5 augustus 2010, nog voordat de AFM haar eerste brief had verstuurd op 31 augustus 2010 waarin het 

vermoeden van een overtreding van artikel 2:55 Wft werd geuit. 

In het e-mailbericht van de notaris wordt u onder meer gewezen op de vergunningplicht voor het 

aanbieden van beleggingsobjecten onder de € 50.000.  

U 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” 
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De notariskantoor heeft u 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.   

(…) 

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?” 

 

Uit het voorgaande volgt dat u niet alleen op de hoogte was van de activiteiten van OVN maar ook dat 

deze mogelijk vergunningplichtig zouden zijn.  

 

Ook uit uw volgende e-mail aan ---------------------- van makelaarskantoor [makelaar/rentmeester] d.d. 17 

september 2010 blijkt dat u goed op de hoogte was van hetgeen speelde ten aanzien van de 

vergunningplicht. In het bijzonder gaat deze e-mail in op het vooruitstellen van een rendement in geld. 

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

in dit verband indicatief.  

“Beste ---------, 

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 

4euro 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 aardige kostenplaatje. (…)” 

 

 [Compliance officer] heeft aan u in een e-mail van 7 september 2010 een conceptbrief van OVN, gericht 

aan de AFM, verstuurd. In deze conceptbrief is onder andere aan de AFM verzocht aan te geven of OVN 

nog vergunningplichtig is indien de kavels worden aangeboden zonder de bepalingen ‘optierecht’ en 

‘deling meeropbrengst’. Hieruit volgt dat [compliance officer] u in ieder geval op de hoogte hield van de 

communicatie met de AFM over een mogelijke vergunningplicht.  
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Onderdeel b): u was bevoegd en redelijkerwijs gehouden de verboden gedraging van OVN te staken 

 

 Dat u zich bezighield met meer dan alleen de verkoop van de grondbeleggingen, en daarmee ook bevoegd 

was en redelijkerwijs gehouden de verboden gedraging van OVN te staken, blijkt uit het gegeven dat u 

zich zelfstandig met verschillende bedrijfs- en beleidsmatige zaken van OVN bemoeide. Hierna volgt een 

opsomming hiervan. 

 

(i) de strategie ten aanzien van het aanschaffen en verkopen van gronden en de omzet van OVN 

Voorbeelden hiervan zijn terug te vinden in de volgende e-mails. 

 

Uw e-mail van 27 oktober 2010 aan [compliance officer]: 

“Als ----------- [eigenaar grond] geen afstand doet passeert er helemaal niets we zijn nu ongeveer een 

maans bezig om die afstand verklaring te organiseren een eerlijk antwoord dit kodt echt geld. Heb 

gisteren marrek [advocaat Marek Kupperman] onderdruk gezet om de volgende stap te realiseren ik krijg 

vandaag of morgen een concept over hoe we het gaan doen (…). Inhoudelijk gesproken over de strategie 

elke klant zal een aparte akte moeten krijgen met het recht van gebruik waarbij ovn niet in voorkomt wat 

een samenwerking zal zijn tussen ------------- [eigenaar grond] ------------- [makelaar/rentmeester] en de 

klant.” [toevoegingen AFM]. 

 

Uw e-mail van 28 oktober 2010 aan -----------------
18

:   

“Heb ----- een globale berekening laten maken om alles te repareren kost ongeveer 15000 euro valt mee, 

de bedoeling is dat de klant een separate akte heb samen met ----------- over het gebruik van de grond. 

Het is natuurlijk de truc om dit tegelijkertijd te doen met het leveren van de grond (…).” 

 

Uw e-mail van 22 oktober 2010 aan [compliance officer]:  

“Beste ------, 

Zou jij vandaag contact willen opnemen met marek betreffende de juridische tekst die moet worden 

opgenomen in de akte en de status gebruikers recht hij zou namelijk met de advocaat van fam ------------- 

een plan van aanpak maken zodat we snel die gebruikersrecht eruit kunnen halen.  

Je heb geen reactie gegeven op de update die ik graag van je aan het eind van de dag wil zien. 

Gr werkze 

Verzonden vanaf mijn BlackBerry®-toestel” 

 

 E-mail van ------------------------ van 31 augustus 2010 aan u: 

 “Geachte heer Shandar Kooij, 

 Hierbij ontvangt u het door u gevraagde analyse resultaat met eventueel een advies.  

 Rapportnummer: ------------- 

(…)” 

 

E-mail van [compliance officer] van 17 november 2010 aan verschillende medewerkers van OVN, aan 

[bestuurder] en aan u: 

                                                        
18

 Levert de grond. 
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“Hallo allemaal, 

Op verzoek van Shandar, bijgaand een kopie van het bodemonderzoek. 

Groeten, ------” 

In de bijlage is het bodemonderzoek van ---------------------------, ten aanzien van de ---------------- te 

Terneuzen, met rapportnummer -------------- bijgevoegd. Op de voorpagina wordt als opdrachtgever OVN 

genoemd.  

 

Uw e-mail van 22 september 2010 aan [compliance officer]: 

“Betreft de deal hoef je in de tekst niet te vertmelden omdat het gaat over de grond die wij reeds in bezit 

hebben de deal is bedoelt vanwege eventuele nieuwe aankoop. 

De beheer ovk zijn erg belangrijk nu moment dat we die klaar hebben moeten de klanten gebeld worden. 

Zodat ze weten wat er precies aan de hand is en zodat we de zaak sneller kunnen laten lopen. 

Ga nu duiken spreek je later. 

Gr from Ibiza 

Verzonden vanaf mijn BlackBerry®-toestel” 

 

E-mail van [compliance officer] van 14 oktober 2010 aan [bestuurder] en aan u: 

“Bijgaand een aangepast model van de koopovereenkomst. 

(…)  

De toevoegingen zijn in het blauw. 

Ik hoor het wel of jullie hiermee akkoord zijn. 

Groeten, 

-------” 

 

Door een medewerker van OVN, --------------------, wordt op 29 september 2010 aan u en [bestuurder] een 

e-mail gestuurd met het trainingsprogramma voor de training van 4 tot 8 oktober 2010 en de 

verkoopprocedure van OVN. In deze e-mail wordt uitsluitend aan u gevraagd of u nog aanvullingen hebt 

op het programma, terwijl de e-mail ook aan [bestuurder] is gestuurd. 

“Beste Shandar,  

Hierbij in de bijlage het programma voor de training van 4 tot 8 oktober. Als je aanvullingen hebt of 

wanneer iets niet mogelijk is kun je dit dan naar me toe mailen? (…)” 

  

Ook ten aanzien van een conceptbrief aan de kopers wordt uw akkoord gevraagd. Dit blijkt onder meer uit 

de e-mail van 23 september van [compliance officer] gericht aan u: 

“Sorry dat ik je nog even lastig val. 

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

(…)” 

 

Ten aanzien van de beheers- en gebruiksovereenkomsten wordt in de e-mail van 22 september 2010 van 

[compliance officer] eveneens om uw input gevraagd. 

“Vandaag zal ik de beheers- en gebruiksovereenkomsten gaan opstellen. 

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

aan --------.” 
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In een e-mail van 21 september 2010 schrijft [compliance officer] aan u het volgende: 

“Zodra ik de op- en aanmerkingen heb ontvangen, zal ik aan hem per mail te kennen geven dat wij hier 

niet op kunnen wachten. Als je het goed vindt, zal ik de mail eerst aan jou ter beoordeling toezenden.” 

 

(ii) updates van medewerkers aangaande de dagelijkse activiteiten op kantoor 

U ontving regelmatig – al dan niet op eigen verzoek - updates van medewerkers over de dagelijkse 

activiteiten van OVN. Enkele voorbeelden hiervan volgen hierna. 

 

E-mail van medewerker -------- van 21 september 2010 aan u gericht: 

“Shander, 

Vandaag hectische dag geweest! 

Geen omzet vandaag, veel onrust na de mededelingen en communicatie (…).  

Morgen nieuwe kansen!  

Veel plezier nog 

Groet, --------” 

 

E-mail van medewerker -------- van 22 september 2010 aan u: 

“Vandaag geen omzet, wel een aantal ja/nee’s voor vrijdag en maandag.(…) 

---------- is ziek naar huis gegaan (…) Ik heb mijn idee erover maar dat bespreken we wel als je terug bent 

Voor de rest niets spannends, ik hoop dat je lekker aan het chillen en duiken bent? 

Groet, --------” 

 

Uw e-mail van 25 oktober 2010 aan [compliance officer]: 

“Amigo hoe gaat het daar zie weinig email verkeer betreffende de grond of omzet 

Verzonden vanaf mijn BlackBerry®-toestel” 

 

Uw e-mail van 27 oktober aan [compliance officer]: 

“Voor de omzet hoop ik echt dat het positiever gaat worden want op deze manier verdienen we helemaal 

niets. Ik zou het erg op prijs stellen als je mij aan het eind van de dag een status kan geven betreffende de 

dag hoop dat het vandaag beter gaat.” 

 

(iii) het geven van opdrachten aan medewerkers van OVN 

Voorbeelden hiervan volgen in onderstaande e-mails. 

 

U vraagt in een e-mail van 11 november 2010 aan [compliance officer] het volgende: 

“Hai ------, 

Zou jij een overzicht kunnen maken. 

Hoeveel grond er in bezit is. 

Hoeveel geld er staat bij de notaris 

[…] 

Zou graag ook einde van de dag een  

Dag omzet willen zien 
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Verzonden vanaf mijn BlackBerry®-toestel”  

 

Een ander voorbeeld is uw e-mail van 28 oktober 2010 aan [compliance officer]: 

“Ha die --------, 

Ik zou graag een totaal bedrag willen hebben dit wat je hebt berekend zijn de kianten van ovn en 

[onderneming A]? het gaat namelijk om alles begrijp je daarnaast hoe gaan we de procudere 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 het gaat immers om een klein bedrag 

van 500 euro ongeveer. Wij als partij mogen er niets mee te maken hebben in de hele transactie maar het 

moet wel tegelijkertijd passeren? Vanwege ------------ zo wat denk jij wat het slimst is om te doen? Oja is 

er wat verkocht?en hoe is de sfeer op kantoor? 

Gr from Cubaaaaaaaaa!!!!!! 

Verzonden vanaf mijn BlackBerry®-toestel” 

 

Uw e-mail van 17 september 2010 aan [compliance officer], [boekhouder] en --------: 

“Beste ------, 

Hier zijn een paar punten die geregeld moeten worden op a.s. maandag. 

@ Het totale dossier die verstuurd wordt naar de afm moet gekopieerd worden en in depot worden gezet 

bij de notaris (stempel) 

@ -------- heeft een paar handtekening te zetten onder document samenwerkingsovereenkomst tussen ovn 

en [onderneming B]. 

@ Daarnaast moet de omschrijving van [onderneming B] veranderd worden. In de tekst Vastgoed 

ontwikkeling. 

Alsmede het aan en verkoop van vastgoed. 

Er moet een machtiging worden gemaakt van -------- naar ------ zodat de omschrijving veranderd kan 

worden in de kvk. 

(…) 

Ik wens jullie veel succes, 

Greetings from Ibiza.” 

 

In uw e-mail van 21 september 2010 aan -------- (medewerker OVN) geeft u het volgende aan: 

“Beste --------, 

Ik heb vandaag gesproken met ------ en heb hem een paar opdrachten gegeven ontbinding gebr recht 

opzoek naar een nieuwe notaris een profielschets maken van al onze klanten -------- de opdracht geven om 

opzoek te gaan naar een boekhouder en een schoonmaker. 

Hij heeft hier genoeg aan,jammer dat er geen omzet was maar vandaag gaat het zeker lukken heb 

vertrouwen in je mvg, 

The spanish basterd ola 

Verzonden vanaf mijn BlackBerry®-toestel” 

 

Bij het doorsturen van een e-mail van notariskantoor -------------------- d.d. 5 oktober 2010, waarin de 

notaris aangeeft dat het waarschijnlijk beter is dat ‘uw collega dan een keer van gedachten komt wisselen’ 

over het opzetten van een Trustkantoor, stuurt [compliance officer] de volgende e-mail aan u:  
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 “Het lijkt mij raadzaam, om in overleg met jou een afspraak in te plannen. 

Groeten, 

------” 

 

Uw e-mail aan medewerker -------- waarin aangegeven wordt dat een en ander aangepast moet worden bij 

de omschrijving van een entiteit (waarschijnlijk van [onderneming B], zie hierboven uw e-mail aan 

[compliance officer] van 17 september 2010). 

“Er staat een verkeerde omschrijving van de entiteit. 

Wat er wel moet komen te staan in de omschrijving is! 

- Vastgoed ontwikkeling 

- Alsmede het aan en verkoop van vastgoed. 

Let goed op als we dit niet veranderen komen er problemen met de afm. 

Waarom de omschrijving geeft aan dat we een financiële instelling zijn.”  

 

Aangezien u bevoegd was om dergelijke opdrachten aan medewerkers van OVN te geven, had u een 

positie binnen de organisatie die u in staat stelde om de verboden gedragingen van OVN ter discussie te 

stellen, en zo nodig te beëindigen. Ook hieruit blijkt derhalve dat u bevoegd was om de verboden 

gedragingen van OVN te beëindigen.  

 

 (iv) uw zeggenschap over afgesproken tarieven en verdeling van de winst 

In een e-mail van [compliance officer] van 7 september 2010 aan ---------------------------, met CC aan -----

--------------- (notaris --------------------) en Dean (uzelf), met onderwerp ‘nota van afrekening’ wordt het 

volgende aangegeven:  

“Beste --------, 

Zoals zojuist telefonisch besproken, heb ik overleg gehad met Dean aangaande de afgesproken tarief. 

Volgens opgave van Dean is er een honorarium van € 350,00 per akte afgesproken. 

Groeten, 

------”  

Hieruit volgt dat u afspraken maakte over de te hanteren tarieven.  

 

Uit de volgende e-mail van [boekhouder] van 30 september 2010 aan -----------------, de echtgenote van 

[bestuurder], met CC aan u, volgt dat u kennelijk ook zeggenschap had over de verdeling van de winst. 

“-----------, 

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

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

Shandar hoe deze verdeling eruit moet komen te zien. Groet, --------” [toevoegingen en onderstreping 

AFM]. 

 

Uit het voorgaande volgt dat u verantwoordelijk was en zeggenschap had over een cruciaal onderdeel van 

de verboden gedraging van OVN, namelijk afgesproken tarieven per akte en de verdeling van de 

opbrengst bij het verkopen van een beleggingsobject. Indien het in uw bevoegdheid en macht lag om 

dergelijke beslissingen te nemen over tarieven en de verdeling van de winst dan was u naar de mening van 

de AFM eveneens bevoegd om de verboden gedraging te staken.  
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Uit de punten (i) tot en met (iv) volgt reeds dat u bevoegd en redelijkerwijs gehouden was de verboden gedraging 

van OVN te staken.   

 

U fungeerde immers als verkoopleider en heeft hiermee aan de verboden gedraging feitelijk leiding gegeven door 

u zich actief bezig te houden met de aanbieding van de grondbeleggingen. Dit volgt onder meer uit uw expertise 

en werkzaamheden ten aanzien van het aan- en verkopen van de percelen grond. Ook de manier van aanbieden 

(beheer van de gronden e.d.) stuurde u aan. Voorts interesseerde u zich uitermate in en bemoeide u zich met 

bedrijfsmatige aspecten zoals de (dag)omzet. Daarnaast gaf u opdrachten aan medewerkers van OVN om 

bijvoorbeeld op zoek te gaan naar een nieuwe notaris, een boekhouder en een schoonmaker (zie de e-mail van 21 

september 2010). Dit geeft blijk van verantwoordelijkheidsgevoel voor het dagelijks beleid van OVN.  

U had overigens ook baat bij een goede omzet van OVN. Uit de samenwerkingsovereenkomst van OVN met 

[onderneming A] volgde immers dat 20% van de omzet van OVN naar [onderneming A] ging. Verderop in deze 

paragraaf wordt hier nader op ingegaan.  

 

Duidelijk is dat u binnen de onderneming een belangrijke positie had naast die van de bestuurder van OVN, 

[bestuurder]. U had een zeer duidelijke rol in het besluitvormingsproces. Meerdere malen werd om uw 

akkoord/beoordeling gevraagd, of werd in uw opdracht gehandeld: 

“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  

---------.” 

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

“Op verzoek van Shandar, […]” 

 

Naast het bovenstaande volgt ook uit de volgende punten dat u bevoegd en redelijkerwijs gehouden was de 

verboden gedraging van OVN te staken. 

 

 Naar buiten toe profileerde u zich als verkoopleider van OVN. Dit volgt onder meer uit het volgende. 

 

In een e-mail van 6 oktober 2010 van -------------------- van makelaarskantoor ----------------------------------

------, met onderwerp ‘Kosten doorhalen kettingbeding’, gericht aan u, wordt het volgende aangegeven: 

“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], toevoeging AFM] 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.” 

 

Uit deze e-mail concludeert de AFM allereerst dat dit makelaarskantoor beleidsmatige zaken met u 

besprak. Ten tweede blijkt dat het kennelijk in uw macht lag om toezeggingen te doen met betrekking tot 

het vergoeden van kosten. Het ligt voor de hand dat een dergelijke toezegging wordt gegeven door een 

persoon die verantwoordelijk is voor het dagelijks beleid van een onderneming. Ten derde valt op te 
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merken dat de buitenwereld er ook kennelijk van uitgaat dat u een leidinggevende rol heeft. Dit volgt uit 

het gegeven dat het makelaarskantoor er vanuit gaat dat u opdracht geeft aan [compliance officer]. 

 

Uit een opdrachtbevestiging d.d. 11 augustus 2010 van het bedrijf ---------, over het verstrekken van 

doelgroepadressen van ---------------, blijkt dat u opdrachtgever was namens OVN. De brief is gericht aan 

Ontwikkeling Vastgoed Nederland t.a.v. de heer D. Menes. 

“Geachte heer Menes, 

Hartelijk dank voor het verstrekken van uw opdracht aan ----------. (…)” 

Voorts blijkt dat u (hier handelend onder de naam Dean Menes) voor akkoord tekende namens OVN. 

Onder uw naam, bij ‘Functie:’ is in pen bijgeschreven: ‘Salesmanager’. Hieruit concludeert de AFM dat u 

zich ook naar buiten toe profileerde als verantwoordelijk voor de verkoop van de beleggingsobjecten.  

 

 Uw betrokkenheid bij het dagelijks beleid van OVN blijkt voorts uit de samenwerking tussen OVN en 

[onderneming A], de onderneming van uw vriendin en fiscale partner, waar u in loondienst bent. De 

volgende feiten zijn hierbij van belang. 

 

Zowel [bestuurder] als uzelf hebben aangegeven dat OVN onder meer opgericht is met behulp van 

financieringen van [onderneming A]. U heeft in uw brief van 24 april 2012 hierover het volgende 

aangegeven: “[onderneming A] heeft in het begin ook geld geleend aan OVN maar had geen zeggenschap 

en de schuld is ook vrij snel weer afbetaald door OVN.” Dit blijkt ook uit de bankafschriften van OVN 

waarin meerdere posten “Lening” van [onderneming A] aan OVN en posten “Retour Lening” van OVN 

aan [onderneming A] zijn opgenomen.  

 

Voorts heeft u in diezelfde brief van 24 april 2012 het volgende over uw functioneren bij OVN verklaard: 

“Ik was niet in loondienst, maar had een zogenaamd managementcontract via [onderneming A]. 

[onderstreping AFM].  

 

Het belang van uw rol bij OVN blijkt naast uw financiële bijdrage bij de oprichting van OVN ook uit het 

managementcontract via [onderneming A], waarbij aangenomen kan worden dat u derhalve een 

managementfunctie bij OVN bekleedde.  

 

Uit het samenwerkingscontract tussen OVN en [onderneming A] blijkt dat u, 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. Dit wordt tevens bevestigd in uw schriftelijke zienswijze: “De 

vergoeding die Kooij (lees [onderneming A]) zou ontvangen was, naast een basisbedrag, voor een groot 

deel afhankelijk van de omzet die door OVN zou worden gemaakt ten gevolge van Kooij’s inspanningen.” 

[onderstreping AFM]. Dit verklaart ook waarom u dermate geïnteresseerd was in de (dag)omzet van OVN 

dat u daar medewerkers van OVN regelmatig naar vroeg, zelfs tijdens uw vakanties op Cuba en Ibiza.   

 

Uit de bankafschriften die de AFM van OVN heeft gekregen blijkt dat er bedragen van de rekening van 

OVN aan [onderneming A] en aan u werden overgemaakt. Van belang zijn de volgende posten: 

- Op 5 augustus 2010 wordt een bedrag van 10.000 € door OVN aan [onderneming A] overgemaakt met 

het volgende bijschrift “Voorschot”.  
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- Er wordt op 18 oktober 2010 een bedrag van 2.500 € door OVN aan [onderneming A] overgemaakt met 

het volgende bijschrift “Voorschot Management fee”.  

- Op 18 oktober 2010 wordt een bedrag van 1.500 € door OVN aan de heer S.R. Kooij Amsterdam 

overgemaakt met het volgende bijschrift “Voorschot”.  

 

Uit voornoemde bedragen volgt dat er gelden werden overgemaakt naar zowel uzelf als naar 

[onderneming A], de onderneming via welke u een managementcontract had bij OVN.  

 

 U was voorts betrokken bij de beantwoording van de informatieverzoeken aan de AFM.  

 

E-mail van [compliance officer] van 7 september 2010 aan u, met CC aan “----------------------------” en  

“-----------------------”. Het e-mail adres van de bestuurder van OVN, [bestuurder], wordt niet genoemd. 

“Bijgaand een concept brief aan AFM. 

Ik hoor de op- en aanmerkingen wel. 

Groeten, -------” 

 

E-mail van [compliance officer] van 19 november 2010 aan u en [bestuurder], met daarbij de brief van de 

AFM van 18 november 2010, met kenmerk INT--------------------: 

“Beste Shandar en ---------- [[bestuurder]], 

Bijgaand een kopie schrijven welke wij vandaag hebben ontvangen. Vandaag zal ik een begin maken met 

een antwoord op hun vragen.  

Groeten, -------”  

[toevoeging AFM] 

  

Diezelfde dag stuurt [compliance officer] de volgende e-mail aan u en [bestuurder]: 

“Beste Shandar en ---------, 

Bijgaand een concept brief voor vragen om uitstel van twee weken. 

Als dit verzoek wordt gehonoreerd, hebben we vier weken de tijd om te reageren. 

Groeten, 

-------” 

 

In een e-mail van [compliance officer] aan u van 28 oktober 2010 geeft [compliance officer] onder meer 

het volgende aan: 

“Shandar, 

(…) 

Bij de verkoop is tijdens de onderhandelingen casu quo gesprekken gemeld dat zij alleen de koopsom 

betalen en er geen verdere (extra) kosten zijn. Daarnaast hebben wij in ons schrijven omtrent AFM 

gemeld dat de kosten voor rekening komen van OVN. Dit zou tot gevolg hebben, dat als de kopers de 

notariskosten gefactureerd krijgen, zij kunnen gaan claimen bij ons. 

Helaas is er nog niets verkocht. 

Sfeer is redelijk (…)” 

NB From Cubaaaaaaaa! Ik dacht dat je inmiddels al weer in het o zo zonnige Amsterdam bent. Als ik het 

goed heb begrepen was gisteren je laatste volle dag in Cuba toch?” 



 

  

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

Pagina 31 van 51 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

In reactie hierop schrijft u aan [compliance officer] het volgende: 

“Nee vlieg vanavond naar Nederland via Duitsland kom ongeveer vrijdag eind van de middag aan. 

Maandag is alles duidelijk maak je maar niet druk over de afm want daar weet ik alles van. Gr vreemde 

vogel 

Verzonden vanaf mijn BlackBerry®-toestel”[onderstreping AFM]. 

 

Uit het voorgaande volgt dat u intensief betrokken bent geweest bij de beantwoording van 

correspondentie aan de AFM.  

 

Gelet op het voorgaande concludeert de AFM dat u bevoegd en redelijkerwijs gehouden was om de verboden 

gedragingen van OVN te beëindigen. 

 

Onderdeel c): u heeft maatregelen om de verboden gedragingen van OVN te staken achterwege gelaten 

Niet is gebleken dat u tot uw vertrek op 24 november 2010 enige maatregel heeft getroffen om de verboden 

gedragingen van OVN te staken. Het verkoopproces is gedurende de periode dat u werkzaam was bij OVN 

gewoon voortgezet. 

 

Uit de voorgaande onderdelen a), b) en c) volgt dat u aan te merken bent als feitelijk leidinggever aan de 

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

 

2.3 Uw zienswijze 

 

U heeft per brief van 6 februari 2013 uw schriftelijke zienswijze bij de AFM ingediend. Hierna gaat de AFM 

puntsgewijs hierop in.  

 

Voorafgaand hieraan merkt de AFM op dat, daar waar u opmerkt dat u geen wetenschap had van het illegaal 

aanbieden van de grondbeleggingen door OVN, de AFM volstaat met de opmerking dat niet vereist is dat wordt 

aanvaard dat (mogelijk) een wetsovertreding werd 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). Het is 

derhalve niet relevant of u al dan niet op de hoogte was van de vergunningplicht en de reikwijdte van de 

verbodsbepaling. Volstaan kan worden met het aantonen dat u op de hoogte was van de feitelijke gedragingen van 

OVN, hetgeen reeds is aangetoond in paragraaf 2.2.  

 

Hieronder wordt uw zienswijze weergegeven zoals die is opgenomen in uw schriftelijke reactie. Bij elk onderdeel 

is vervolgens een reactie van de AFM opgenomen. 

 

Algemene opmerkingen 

Zienswijze: Naar aanleiding van een verzoek tot uitstel en inzage in het dossier van de AFM, heeft de AFM 

bevestigd dat de zienswijze bedoeld is om u in de gelegenheid te stellen om de feiten zoals vermeld in het 

voornemen en het daarvan onderdeel uitmakende definitieve onderzoeksrapport te controleren. U kunt zich niet 

vinden in deze benadering.  
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Ten eerste merkt u op dat het hier gaat om een criminal charge in de zin van het Europese Verdrag voor de 

Rechten van de Mens waarbij het niet aangaat dat de instantie die veroordeelt (de AFM) een persoon in staat van 

beschuldiging stelt en hem de mogelijkheid van inhoudelijk verweer onthoudt voordat hij wordt veroordeeld 

(beboet). Het gaat hier volgens u om twee punitieve sancties: de boete en de publicatie die u in ernstige mate 

kunnen beschadigen (in uw vermogen, maar ook in uw reputatie) mochten zij worden opgelegd. 

Reactie AFM (hierna ‘AFM’): Voor het geven van de schriftelijke zienswijze heeft uw gemachtigde, de heer M. 

Kupperman, om verlenging van de reactietermijn verzocht met zes weken, gelet op het “zeer uitgebreide 

onderzoeksrapport van de AFM”. De AFM is akkoord gegaan met een nader uitstel van drie weken. Daarbij heeft 

de AFM aangegeven dat het bieden van de mogelijkheid tot het geven van een zienswijze is gericht op het nagaan 

van de juistheid van de feiten zoals neergelegd in het definitieve onderzoeksrapport, en niet op de daarin 

opgenomen juridische beoordeling. Om die reden achtte de AFM een uitstel van drie weken voldoende. 

U stelt dat de AFM u hiermee de mogelijkheid van inhoudelijk verweer heeft onthouden. Deze stelling kan de 

AFM niet volgen. De AFM wijst op de toelichting bij artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht, waaruit kan 

worden afgeleid dat het horen in de primaire fase op grond van dit artikel niet geschiedt met het oog op de rechten 

van verdediging, maar in dienst staat van een goede en zorgvuldige bestuurlijke voorbereiding van een besluit 

door een zo adequaat mogelijke feitenverzameling. Gelet hierop is de AFM van mening dat de zienswijze gericht 

is op het nagaan van de juistheid van de feiten zoals neergelegd in het definitieve onderzoeksrapport en niet op de 

daarin opgenomen juridische beoordeling. Daarnaast bestaat er voldoende ruimte voor partijen om in bezwaar en 

beroep inhoudelijk verweer te doen. 

De AFM wijst voorts op jurisprudentie waarin is bepaald dat wanneer een door het bevoegde bestuursorgaan zelf 

gevolgde procedure niet aan de eisen voldoet die uit artikel 6 EVRM voortvloeien, er niettemin geen sprake is van 

strijd met het EVRM zolang na boeteoplegging maar wel een met voldoende waarborgen omklede rechtsgang 

openstaat bij een rechter met “full jurisdiction”.
19

 

Ten overvloede merkt de AFM op dat publicatie van de boete geen punitieve sanctie is. Dit is in de 

wetsgeschiedenis van de Wft
20

 toegelicht: “De publicatie van een bestuurlijke boete dan wel een dwangsom zoals 

vormgegeven in dit voorstel, is evenmin als de publicatie op grond van artikel 1:78 punitief van aard.” Dat 

publicatie schade kan toebrengen aan uw reputatie betekent niet dat openbaarmaking in strijd is of zou kunnen 

komen met het doel van het door de AFM uit te oefenen toezicht op de naleving van de Wft. Dit is reeds 

herhaaldelijk bevestigd door de Voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam.
21

  

 

Zienswijze: Ten tweede is volgens u een zo adequaat mogelijke feitenverzameling onvoldoende. De 

feitenverzameling moet elke toets der kritiek kunnen doorstaan. Daar is naar uw mening niet aan voldaan. De 

feiten zijn volgens u overwegend gebaseerd op verklaringen van onbetrouwbare getuigen, met name [bestuurder] 

en [boekhouder]. Een andere bron is de curator, die zijn verslagen in overwegende mate heeft gebaseerd op de 

verklaringen van [bestuurder] en [boekhouder].  

AFM: De AFM legt de verklaringen van [bestuurder] en [boekhouder] niet ten grondslag aan de onderbouwing 

van de overtreding. Dit geldt overigens niet voor de verslagen van de curator. De curator dient immers ten 

behoeve van de boedel van de onderneming te handelen en doet dat naar men mag aannemen op onafhankelijke 

                                                        
19

 Zie CBb 19 maart 2013, LJN CA0275, en de rechtspraak waarnaar in overweging 5.2 wordt verwezen. 
20

 Kamerstukken II 2005-2006, 29 708, nr. 19, p. 420. 
21

 Zie bijvoorbeeld Voorzieningenrechter Rechtbank Rotterdam 24 augustus 2010, LJN: BN4885; 23 september 2010, 

LJN: BN 9489; 16 september 2009, LJN: BJ 8562. 
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wijze. De AFM ziet geen aanleiding om aan te nemen dat de informatie van de curator – voor zover die is gebruikt 

voor het vaststellen van de overtreding – onjuist zou zijn. In de zienswijze wordt voorts – tegenover de uitgebreide 

onderbouwing door de AFM – geen enkele onderbouwing door u gegeven van uw stelling dat de informatie van de 

AFM onjuist zou zijn. 

 

Zienswijze: Uit het openbare eindverslag, dat door de AFM niet wordt meegenomen in haar beoordeling, blijkt 

dat de curator uiteindelijk heeft afgezien van rechtsmaatregelen tegen u omdat het onderzoek jegens u niet tot 

concrete verhaalsobjecten heeft geleid. 

AFM: De AFM merkt op dat de curator ook in zijn eindverslag aangeeft dat hij u heeft aangemeld bij de FIOD 

wegens faillissementsfraude:   

“Het in opdracht van de curator ingestelde verhaalsonderzoek tegen Kooij heeft niet geleid tot concrete 

verhaalsobjecten, zodat moet worden afgezien van rechtsmaatregelen tegen hem. Wel heeft de curator melding 

gedaan bij de Coördinatiegroep Faillissementsfraude FIOD te Zwolle terzake vermoedelijk door Kooij gepleegde 

faillissementsfraude.” 

 

Zienswijze: In de antwoorden van OVN op de informatieverzoeken van de AFM wordt u niet één keer bij naam 

genoemd door de bestuurder van OVN, [bestuurder]. [Bestuurder] noemt u voor het eerst op 9 maart 2011 toen 

OVN door toedoen van [bestuurder] ten onder ging. [Bestuurder] is op basis van de feiten juist als feitelijk 

leidinggever te beschouwen. Datzelfde geldt voor [boekhouder]. Ten aanzien van [bestuurder] vraagt u van de 

AFM een schriftelijke toelichting over dit onderwerp, zeker wanneer mocht blijken dat de AFM u wel en 

[bestuurder] niet vervolgt. Ten aanzien van [boekhouder] vraagt u eenzelfde toelichting, nu gebleken is dat zij niet 

wordt vervolgd. De door de AFM aan de curator opgegeven redenen volstaan niet voor u. 

AFM: De AFM heeft onderzoek gedaan naar de rol van [boekhouder] bij OVN. Hieruit is gebleken dat 

[boekhouder] uitsluitend een administratieve functie vervulde. Zij was namelijk verantwoordelijk voor de 

boekhouding en de salarisadministratie. Niet is gebleken uit het onderzoek van de AFM dat [boekhouder] feitelijk 

leiding heeft gegeven aan de overtreding van OVN.  

Over een onderzoek naar [bestuurder] kan de AFM, wegens haar geheimhoudingsplicht op grond van artikel 1:89 

Wft, geen uitspraken doen. 

 

Zienswijze: Andere relevante toenmalige personeelsleden van OVN zijn niet gehoord, te weten de heer ------------

--------, de heer -------------------- en de heer --------------------. Uit de verklaringen van deze heren, die als bijlagen 

zijn gevoegd bij uw schriftelijke zienswijze, blijkt dat de AFM haar feitenonderzoek volgens u onvolledig heeft 

gedaan. De verklaringen geven een ander beeld van deze zaak.   

AFM: De mondelinge verklaringen van [bestuurder] en [boekhouder] worden niet meegenomen in de 

onderbouwing van de overtreding. Hetzelfde geldt derhalve voor de met de verklaringen van [bestuurder] en 

[boekhouder] strijdige verklaringen van de heren ------------, -------------- en -------------.   

 

Overtreding OVN: 

Zienswijze: In paragraaf 3 van uw zienswijze geeft u aan dat u – los van de startfinanciering – “zo van medio juli 

2010 tot feitelijk medio september 2010” aan OVN was verbonden en zich bijna uitsluitend heeft beziggehouden 

met grondaankoop, verkooptechnieken, interne begeleiding en met de problematiek van de mogelijke 

vergunningplicht van de AFM. Volgens u heeft [bestuurder] in de verklaringen in zijn brief van 15 maart 2011 aan 

de AFM ook aangegeven dat u pas sinds 15 juli 2010 betrokken bent bij OVN. Daarnaast geeft u aan dat u van 22 
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tot en met 28 augustus met vakantie was in Ibiza. U was van 13 september tot en met 30 september ziek/met 

vakantie. U was van 18 september tot en met 25 september samen met [bestuurder] en zijn gezin met vakantie in 

Ibiza. U was van 21 oktober 2010 tot en met 29 oktober 2010 met vakantie in Cuba. U bent vervolgens op 23 

november 2010 'op staande voet' ontslagen.  

AFM: Allereerst merkt de AFM op dat u in een brief van 24 april 2012 aan de AFM over de periode van 1 juni 

2010 tot 23 november 2010 verklaart: “Uw brief van 19 april 2012 (kenmerk INT----------------------) heb ik 

ontvangen. Het gaat om een onderzoek van de AFM naar mijn betrokkenheid als feitelijk leidinggevende bij een 

overtreding van de Wft door OVN in de periode van 1 juni 2010 tot 23 november 2010 (zie onder 2 van het 

onderzoeksrapport dat u heeft toegestuurd). Ik ben in die periode betrokken geweest bij OVN, maar niet als 

feitelijk leidinggevende zoals u eigenlijk zegt.” In die verklaring maakt u geen enkel voorbehoud en geeft u aan 

daadwerkelijk vanaf 1 juni 2010 betrokken te zijn geweest.  

Voor zover u met uw verwijzingen naar vakantiebestemmingen die u bezocht, al dan niet gezamenlijk met de 

familie van [bestuurder], wilt aantonen dat u veel afwezig bent geweest bij OVN, kan niettemin worden 

vastgesteld dat u in uw zienswijze zelf aangeeft u te hebben beziggehouden met grondaankoop, 

verkooptechnieken, interne begeleiding en met de problematiek van de mogelijke vergunningplicht van de AFM. 

De verschillende e-mails in het dossier waarin u vanuit het buitenland actief de gang van zaken binnen OVN 

monitort, bevestigen dit beeld.  

Ook na medio september 2010 – volgens u de einddatum van uw betrokkenheid – was u actief binnen OVN. 

Verwezen wordt naar onder andere uw e-mail van 11 november 2010, waarin u om een overzicht van 

verschillende zaken aan [compliance officer] vraagt, en de e-mail van 17 november waarin [compliance officer] 

‘op verzoek van Shandar’ een rapport over een bodemonderzoek aan medewerkers van OVN doorstuurt.  

 

Voorts voert u het volgende aan met betrekking tot de overtreding van OVN. 

- Zienswijze: In de e-mail aan [compliance officer] van 28 oktober 2010, waar het rapport van de AFM op 

pagina 35 naar verwijst, vraagt u aan [compliance officer] niet meer dan een update en geeft u geen 

instructie tot een verboden gedraging. U was namelijk al geruime tijd niet meer op het kantoor geweest. 

Deze e-mail is een bewijs van uw afwezigheid (en dus ook uw afwezige betrokkenheid) bij OVN in de 

periode van medio september 2010 tot en met 23 november 2010: "En hoe is de sfeer op kantoor?". 

AFM: De AFM merkt op dat u niet continu fysiek aanwezig hoeft te zijn om feitelijk leiding te kunnen 

geven aan de overtreding van OVN. Dit blijkt onder meer uit uw frequente e-mail correspondentie – al 

dan niet via [compliance officer] die regelmatig als ‘doorgeefluik’ voor uw opdrachten fungeerde – met 

onder meer makelaars, notarissen en potentiële klanten. Het e-mail verkeer ging ook gewoon door als u 

met vakantie was, zoals hiervoor reeds werd opgemerkt.  

De e-mail waar u hier naar refereert, is in die zin niet anders. In deze e-mail geeft u uw mening over de 

strategie en aanpak van de aanbieding van grondbeleggingen:  

“[…] 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 het gaat immers om een klein bedrag van 500 euro ongeveer. Wij als partij mogen er niets mee te 

maken hebben in de hele transactie maar het moet wel tegelijkertijd passeren?” 

U heeft het hier onder meer over het gebruiksrecht van de grondeigenaar (de heer ------------) en het 

passeren van aktes inzake eigendomsoverdracht van de grond. Deze e-mail is derhalve niet beperkt tot het 

vragen van een update, zoals u in uw zienswijze stelt.  
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- Zienswijze: In het onderzoeksrapport wordt verwezen naar een interne e-mail van [compliance officer] 

van 17 november 2010. De e-mail bevat kennelijk informatie over ontwikkelingen in Smidsschorrepolder. 

Die informatie is door u aangedragen in het kader van uw opdracht krachtens de 

managementovereenkomst. Deze informatie betreft naar u aangeeft het gebied waar de verkochte gronden 

zich bevinden en is dus volgens u niet meer dan interne verkoopondersteuning die u op afstand heeft 

verleend. 

AFM: De AFM neemt dit gegeven ter kennisgeving aan. Dit neemt naar het oordeel van de AFM niet 

weg dat u een opdracht heeft gegeven aan [compliance officer] om een rapport over bodemontwikkeling – 

een onderdeel van de aanbieding van grondbeleggingen door OVN – aan de medewerkers van OVN door 

te sturen.  

 

- Zienswijze: De AFM verwijst in het onderzoeksrapport naar een e-mail van 19 november 2010 van 

[compliance officer] aan u en [bestuurder] met aangehecht een brief van de AFM en een toezegging een 

beantwoording voor te bereiden. U geeft aan dat u begin augustus gevraagd was door [bestuurder] om 

intern te adviseren over de verbodsbepaling in algemene zin. Dat [compliance officer] (compliance officer 

van OVN) u schrijft, is dan ook niet gek. U was toen echter lang niet meer betrokken bij OVN, vanwege 

de conflicten met [bestuurder] die zeer binnenkort tot een definitieve opzegging zouden leiden, maar dat 

wist [compliance officer] niet. 

AFM: U geeft in uw zienswijze zelf aan dat u op 23 november 2010 ‘op staande voet’ bent ontslagen. Het 

managementcontract is kennelijk op dat moment geëindigd. Uit het onderzoek van de AFM is niet 

gebleken dat er vóór dat moment een bericht binnen OVN is verspreid dat u niet meer betrokken bent. 

Kort vóór 23 november, op 17 november wordt er nog op uw verzoek een milieukundig bodemonderzoek 

verspreid binnen OVN. Dat bodemonderzoek was blijkens de inhoud daarvan bestemd voor een 

aankoopbeslissing.  

Ook wordt op 19 november 2010 door [compliance officer] een e-mail aan u en [bestuurder] gestuurd, 

met daarbij de brief van de AFM van 18 november 2010, met kenmerk INT---------------------: 

“Beste Shandar en ----------- [[bestuurder]], 

Bijgaand een kopie schrijven [brief van de AFM] welke wij vandaag hebben ontvangen. Vandaag zal ik 

een begin maken met een antwoord op hun vragen.  

Groeten, -------”  

[toevoeging AFM] 

In een hierop volgende e-mail van diezelfde dag, stuurt [compliance officer] aan u en [bestuurder] het 

volgende: 

 “Beste Shandar en -----------, 

Bijgaand een concept brief voor vragen om uitstel van twee weken. 

Als dit verzoek wordt gehonoreerd, hebben we vier weken de tijd om te reageren.” 

De gang van zaken geeft er op geen enkele wijze blijk van dat u, naar u (zonder verdere onderbouwing) 

aangeeft ‘toen al lang niet meer betrokken was bij OVN’. Sterker, de e-mails geven er blijk van dat u, 

zoals eerder ook gebeurde, verzoeken aan [compliance officer] richtte, en op 19 november 2010 nog 

informatie ontving over de activiteit die u naar eigen zeggen binnen OVN verrichtte: het behandelen van 

de ‘problematiek van de mogelijke vergunningplicht van de AFM’. 
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Aantal aanbiedingen: 

Zienswijze: Wat in de onderzoeksperiode van de AFM het aantal aanbiedingen is, staat volgens u niet vast. De 

AFM heeft het over een aantal van 23 gesloten overeenkomsten zonder toe te lichten om welke het gaat. De AFM 

baseert zich op een overzicht dat door OVN bij brief van 1 december 2011 is toegezonden. In het AFM-dossier 

worden maar 22 van de 23 koopovereenkomsten aangetroffen. U bent naar eigen zeggen bij geen van deze 

aanbiedingen betrokken geweest, met uitzondering van de heer ---------, waar u op verzoek van [bestuurder] het 

gesprek heeft afgemaakt, de koop gesloten en het contract heeft opgehaald. Gelet op de betrokken data, en de 

gebruikte vrijstellingen, zou de AFM minimaal 2 en maximaal 4 vaststaande overtredingen van OVN waar u 

mogelijk feitelijk leiding aan had kunnen geven – wat u naar u stelt niet heeft gedaan – aan u kunnen toerekenen. 

AFM: Uit paragraaf 2.2.1 van dit besluit volgt dat OVN in de periode van 1 juni 2010 tot 24 februari 2011 

beleggingsobjecten heeft aangeboden zonder vergunning dan wel zonder het (correct) gebruik van een vrijstelling. 

Die periode is ten aanzien van uw betrokkenheid, gelet op uw vertrek, ingekort tot 23 november 2010. 

U fungeerde als verkoopleider binnen OVN en bepaalde hiermee de strategie van de aanbieding. U onderhield – al 

dan niet via [compliance officer] – contact met notarissen, makelaars en potentiële klanten, en was onder meer 

verantwoordelijk voor het aanbod, de (koop)overeenkomst en de presentatie van het product als geheel. Zoals in 

paragraaf 2.2.2 is toegelicht, heeft u zich schuldig gemaakt aan het feitelijk leiding geven aan de overtreding van 

OVN. Een overzicht van de vijftien koopovereenkomsten waar u bij betrokken bent geweest treft u aan in bijlage 1 

bij dit besluit. Uw ongemotiveerde stellingname dat de vrijstelling wel van toepassing zou zijn geweest, of dat u 

niet betrokken zou zijn geweest bij de aanbiedingen, kunnen niet tot een andere uitkomst leiden.  

 

Het feitelijk leidinggeven: 

 

(i) U was op de hoogte van het aanbieden van beleggingsobjecten door OVN, althans u heeft bewust de 

aanmerkelijke kans aanvaard dat dit zich zou voordoen 

- Zienswijze: Dat u [bestuurder] zou hebben benaderd om OVN op te richten is volgens u onjuist. [Bestuurder] 

heeft u benaderd. [Bestuurder] heeft OVN vervolgens met ingang van (ongeveer) 9 juni 2010 opgericht als 

eenmanszaak en zelf kantoorruimte gehuurd, zelf kantoorinventaris ingebracht en zelf personeel geworven en 

aangenomen. U heeft [bestuurder] geholpen (en niet meer dan dat) met een lening via [onderneming A] om de 

opstart van OVN als onderneming te bevorderen. [Bestuurder] heeft alleen OVN opgericht en gedreven. 

AFM: Dat volgens u [bestuurder] u heeft benaderd om OVN op te zetten, en niet andersom, doet – voor zover 

juist – niet af aan de geconstateerde overtreding zijnde het feitelijk leiding geven aan de overtreding van OVN. De 

stelligheid waarmee u uw betrokkenheid bij bijvoorbeeld de huur van kantoorruimte en het aannemen van 

personeel afwijst is opvallend. Zo blijkt uit een e-mail van 8 juli 2010 van het bedrijf ------------------------------ dat 

u wel degelijk betrokken was bij het huren van kantoorruimte: 

“Geachte heer De Kooij, 

Beste Dean, 

Naar aanleiding van ons telefoongesprek zojuist vind je bijgevoegd een offerte voor gemeubileerde kantoorruimte 

(…).”  

Ook blijkt u wel degelijk betrokken te zijn geweest bij het werven van personeel. In uw zienswijze verklaart u 

immers zelf dat u [compliance officer] heeft geïntroduceerd bij [bestuurder] en dat [compliance officer] door OVN 

is aangenomen na een gezamenlijk sollicitatiegesprek. Overigens verklaart [compliance officer] zelf dat hij het 

sollicitatiegesprek alleen met u heeft gevoerd, wat daar ook van zij. 
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- Zienswijze: [Bestuurder] heeft verklaard dat u ook toegang had tot de financiële administratie. Dit is volgens u 

niet juist. U heeft onder leiding van [bestuurder] diensten verleend aan OVN, op grond van de 

managementovereenkomst tussen [onderneming A] en OVN. Het was [boekhouder] die zich bezig hield met de 

administratie en die alle betalingen verrichtte.  

AFM: Dat uw positie binnen OVN in de praktijk ondergeschikt was aan die van [bestuurder] blijkt op geen enkele 

wijze uit de stukken in het dossier. Integendeel, u had een positie naast [bestuurder] waarbinnen u op zelfstandige 

wijze kon functioneren. Voorts zegt de situatie waarin [boekhouder] feitelijk bepaalde betalingen uitvoerde – voor 

zover dit juist is – niets over de vraag wie de interne zeggenschap had over het al dan niet verrichten van die 

betalingen. Zoals eerder toegelicht maakte u bijvoorbeeld met de notaris afspraken over de kosten per akte.  

 

- Zienswijze: [Bestuurder] heeft verklaard dat u een zeer dominante rol had in de verkoopmethoden van OVN. 

Dat is volgens u onjuist. U was nooit dominant en dat wordt ook niet gesteund door andere verklaringen. Het is 

juist dat u training heeft gegeven aan het personeel van OVN aangaande verkoop. Uw betrokkenheid ging niet 

verder dan het geven van advies over verkoop.  

AFM: Dat uw betrokkenheid verder ging dan het geven van advies over verkoop, is in het vorenstaande 

voldoende toegelicht, mede aan de hand van een groot aantal e-mails. Overigens verklaart u in uw zienswijze zelf 

al dat u zich heeft beziggehouden met grondaankoop, verkooptechnieken, interne begeleiding en met de 

problematiek van de mogelijke vergunningplicht van de AFM. Uw overigens niet onderbouwde zienswijze doet 

niet af aan de eerdere constatering dat u feitelijk leiding heeft gegeven aan de overtreding van OVN. 

 

- Zienswijze: De curator verklaart dat u [bestuurder] zou hebben benaderd om een vastgoed-BV op te richten. Dat 

is onjuist. De curator verklaart in het eerste verslag dat u [bestuurder] zou hebben gevraagd om OVN op te richten 

omdat u zelf geen nieuwe BV zou kunnen oprichten wegens het ontbreken van toestemming van de AFM. Dat is 

eveneens onjuist. [Bestuurder] wilde zelf OVN oprichten. Het is de AFM voorts bekend dat rechtens voor de 

oprichting van een BV geen toestemming van de AFM nodig is.  

AFM: De AFM heeft kennis genomen van deze gegevens van de curator, en stelt vast dat de al dan niet juistheid 

daarvan niet afdoet aan de eerdere vaststelling dat u feitelijk leiding heeft gegeven aan de overtreding van OVN. 

 

- Zienswijze: De AFM stelt dat u op 13 augustus 2010 aan ----------- opdracht zou hebben gegeven tot levering 

van doelgroepadressen. Indien u opdracht zou hebben gegeven dan is dat namens, en in directe opdracht van 

[bestuurder] in het kader van de uitoefening van uw taken op grond van de managementovereenkomst. Het is u 

niet bekend of OVN uitvoering heeft gegeven aan de opdracht en wat OVN verder met deze adressen heeft 

gedaan. Het ontgaat u overigens waarom uit dit gegeven wetenschap van enige verboden gedraging zou kunnen 

worden afgeleid.  

AFM: Uit het onderzoek is gebleken dat de opdracht aan --------- door u is gegeven.  

“Geachte heer Menes, 

Hartelijk dank voor het verstrekken van uw opdracht aan ---------. (…)” 

U heeft de overeenkomst met --------- zelf, namens OVN, ondertekend. De AFM constateert dat u voor de levering 

van deze doelgroepadressen heeft gezorgd. Het verkrijgen van deze doelgroepadressen maakt onderdeel uit van de 

aanbieding als geheel. OVN heeft immers aan onder meer deze potentiële klanten haar beleggingsobjecten 

aangeboden. Tegen deze achtergrond is de stelligheid waarmee u aangeeft ‘van niets te weten’ opmerkelijk. 
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- Zienswijze: De concept verkoopprocedure waar de AFM naar verwijst, die u aan [bestuurder], [boekhouder] en 

[compliance officer] heeft verstuurd is door u voorbereid voor OVN in het kader van uw opdracht uit hoofde van 

de managementovereenkomst. De relevantie van dit gegeven voor de vraag of u wetenschap had van verboden 

gedragingen door OVN ontgaat u. Het toont eerder aan dat u geen wetenschap had. 

AFM: Het opstellen van de verkoopprocedure maakt onderdeel uit van uw activiteiten als (verkoop)manager. U 

hield zich bezig met het aanbod, de verkoop en de presentatie van het product als geheel.  

 

- Zienswijze: [Boekhouder] heeft verklaard dat u onder de naam Menes potentiële kopers heeft bezocht. Het is 

onjuist dat u de buitendienst deed en potentiële kopers bezocht. Dat was de taak van de heer -------------, zie zijn 

verklaring in de bijlage van de zienswijze. U heeft slechts eenmaal met een koper gesproken (de heer ---------) en 

dat was omdat [bestuurder] u dat had gevraagd. 

AFM: De AFM volgt uw stelling niet. De AFM verwijst hierbij naar paragraaf 2.2.2 onder onderdeel a) waarin 

twee e-mails geciteerd worden waaruit blijkt dat u contact onderhield met potentiële klanten, door hen uit te 

leggen hoe het product werkt (ABC constructie, met welke partijen OVN samenwerkt etc.) en door hen aan te 

bieden hen telefonisch verder te hulp te staan. Ook volgt uit een e-mail van 1 september 2010 dat u zelf langsging 

bij klanten: 

“Dit is op dit moment de actuele status van grond. 

Dit is inclusief wat ik morgen en over morgen ga ophalen bij de klanten.”  

In de bijlage van deze e-mail is een overzicht van ‘overgedragen casu quo verkochte percelen’ in Terneuzen 

bijgevoegd.  

 

- Zienswijze: [Compliance officer] verklaart dat hij door u benaderd zou zijn om voor OVN te werken. Dat is 

onjuist. [Compliance officer] heeft contact met u opgenomen en na een gezamenlijk sollicitatiegesprek met 

[bestuurder] is [compliance officer] door OVN aangenomen. Dat u verkooptrainingen gaf aan medewerkers is wel 

juist. Het ontgaat u echter waar het verband is tussen uw interne werkzaamheden op het gebied van 

verkoopbevordering en wetenschap over de verboden gedragingen van OVN. 

AFM: Ook als u niet zelf het sollicitatiegesprek met [compliance officer] heeft gevoerd (zoals [compliance 

officer] stelt), maar dit samen met [bestuurder] heeft gedaan, vormt dit een bevestiging van uw positie naast 

[bestuurder] binnen OVN. Er is geen sprake van dat u enkel ‘interne werkzaamheden’ verrichtte. De 

verkooptrainingen vormden een onderdeel van uw activiteiten binnen OVN. Als hiervoor aangegeven hield u zich 

actief bezig met de aanbieding van grondbeleggingen, de verkoop en de presentatie van het product als geheel.  

 

(ii) U was bevoegd en redelijkerwijs gehouden de verboden gedraging van OVN te staken 

- Zienswijze: De AFM verwijst in haar onderzoeksrapport naar een verklaring van [bestuurder] dat u in de periode 

van juli 2010 tot 23 november 2010 een leidende rol had en dat de omzet van OVN door u verdeeld werd. Dat is 

onjuist. Ten eerste is de periode waar het om gaat onjuist, de periode kan niet meer beslaan dan 15 juli 2010 tot 

redelijkerwijs 18 september 2010. Ten tweede waren het [bestuurder] en [boekhouder] die de omzet verdeelden. 

Uw leidende rol is een fabel. Uw rol was zo marginaal en zo kort van duur dat deze redelijkerwijs niet als 

leidinggevend kan worden gezien. In het bijzonder omdat het feitelijk leiding geven betrekking moet hebben op de 

verboden gedragingen en niet, in het algemeen, zich gedragen als ware men een bestuurder (wat hier overigens 

ook niet het geval was). 

AFM: Uit het feitencomplex volgt dat het managementcontract met OVN per 23 november 2010 is geëindigd. Dat 

u slechts tot 18 september 2010 werkzaam was voor OVN is niet gebleken, en heeft u evenmin onderbouwd. U 
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heeft na 18 september 2010 nog veelvuldig per e-mail contact gehad met onder meer [compliance officer], aan wie 

u verschillende opdrachten gaf. Dat u (ook) omzet verdeelde blijkt voorts uit de e-mail van [boekhouder] aan ------

-----------, met CC aan u, waarin zij op uw instructies wacht ten aanzien van de verdeling van de afrekennota’s 

aangaande de klant ----------: 

 “-----------, 

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

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

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

 

- Zienswijze: De curator verklaart in zijn eerste verslag dat aanvankelijke afspraken tussen u en [bestuurder] er op 

gericht waren dat [bestuurder] statutair directeur zou worden maar dat u de belangrijkste beleidsbepaler zou 

worden. Dat is onjuist. De curator – en de AFM die dit in haar rapport overneemt – verwarren onderhandelingen 

(gesprekken) en wensen (toekomstverwachtingen) enerzijds met afspraken (overeenkomsten) anderzijds. De feiten 

laten zien dat [bestuurder] OVN heeft opgericht als eenmanszaak en die later heeft ingebracht in OVN, de BV. 

Uzelf, althans [onderneming A], heeft die start gefinancierd en later diensten verricht op grond van de 

managementovereenkomst. 

AFM: De AFM heeft kennis genomen van deze gegevens van de curator, en stelt vast dat de al dan niet juistheid 

daarvan niet afdoet aan de eerdere vaststelling dat u feitelijk leiding heeft gegeven aan de overtreding van OVN. 

 

- Zienswijze: De AFM verwijst in haar onderzoeksrapport naar ‘meerdere e-mailberichten’ waarin opdrachten 

worden gegeven door u aan werknemers van OVN, zonder aan te geven om welke e-mails het gaan. Er wordt 

slechts een mail genoemd met een opdracht om een kopie te maken van informatie die aan de AFM wordt 

verstuurd en een mail waarin wordt opgedragen om een samenwerkingsovereenkomst te tekenen tussen OVN en 

een andere vennootschap. Als gezegd, was u in opdracht van OVN werkzaam en niet zelfstandig aan het 

aansturen, zoals ten onrechte wordt beweerd. Dit verwijt van de AFM is zo algemeen en onbepaald dat het niet 

kan worden gebruikt ter ondersteuning van de stelling dat u bevoegd zou zijn geweest. 

AFM: De AFM verwijst naar paragraaf 2.2.2, onder onderdeel b), waar uitvoerig wordt ingegaan op verschillende 

e-mails waaruit blijkt dat u opdrachten gaf en dat u bevoegdheden had om besluiten te nemen ten aanzien van (de 

strategie omtrent) de aanbieding van beleggingsobjecten van OVN.  

 

- Zienswijze: De AFM verwijst naar een e-mail van [compliance officer] aan u van 23 september 2010 waarin 

[compliance officer] vraagt om zijn mening over een concept brief aan kopers over de recente ontwikkelingen in 

verband met de reikwijdte van de verbodsbepaling. De relevantie hiervan ontbreekt. U had opdracht van 

[bestuurder] gekregen om deze materie intern te begeleiden. Dit heeft niets van doen met de bevoegdheid om de 

verboden gedragingen te kunnen laten stoppen. Dat kon alleen [bestuurder] en [bestuurder] (en niet uzelf) 

probeerde de verboden gedragingen te beëindigen of te redresseren in deze brief. U was overigens in die periode 

afwezig wegens ziekte en vakantie en was niet in staat. 

AFM: Uit de brief die door [compliance officer] aan u wordt voorgelegd, blijkt wederom dat medewerkers van 

OVN ondanks uw vakantie en gestelde ziekte, in contact met u bleven in verband met de verkoopactiviteiten en de 

bedrijfsvoering. Drie uur later beantwoordt u de mail met een gedetailleerde weergave van de inhoud die in de 

brief moet worden opgenomen. Duidelijk is dat u met uw betrokkenheid in ieder geval de bevoegdheid had om dit 

soort belangrijke communicatie met klanten (over gesteld overleg met de AFM en in het verlengde daarvan de 

herziening van de gehanteerde constructie en daarmee van de eerder met de kopers gemaakte afspraken) te 
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beïnvloeden en bij te sturen. Dit draagt bij aan de conclusie dat u bevoegd en redelijkerwijs gehouden was het 

aanbieden van beleggingsobjecten door OVN zonder vergunning te staken. 

  

- Zienswijze: Ook de e-mail van ----------------- van 28 september 2010 aan u waarin u om een mening wordt 

gevraagd over een trainingsprogramma zegt niets over uw bevoegdheden binnen OVN. Dit viel binnen uw interne 

opdracht.  

AFM: De AFM verwijst naar haar eerdere reactie in deze paragraaf, onder onderdeel (i) ‘U was op de hoogte van 

het aanbieden van beleggingsobjecten door OVN, althans u heeft bewust de aanmerkelijke kans aanvaard dat dit 

zich zou voordoen’, aangaande de verkoopprocedure van OVN. Geconstateerd kan worden dat het verzoek om op- 

of aanmerkingen op het trainingsprogramma een bevestiging vormt van de conclusie dat u ook in de lead was op 

het punt van de presentatie en verkoop door OVN.  

 

- Zienswijze: De AFM verwijst naar de e-mail van 5 augustus 2010 tussen u en het notariskantoor. Als gezegd 

betreft dit een advies aan OVN over de reikwijdte van de verbodsbepaling. [Bestuurder] had u gevraagd zich in 

zijn afwezigheid (en ook nadien) met dit onderwerp bezig te houden. Een vergunning was, als gezegd, niet 

aangevraagd door OVN, maar dat wist u niet, althans dat had u verkeerd begrepen. Dit advies kan overigens niet 

worden gebruikt om uw bevoegdheid om verboden gedragingen (zo aanwezig) te laten stoppen. Die bevoegdheid 

had u niet, dat was [bestuurder]. 

AFM: Niet alleen werd – als hiervoor weergegeven – communicatie met kopers over belangrijke onderwerpen als 

aanpassing van de gehanteerde constructie aan u voorgelegd. Ook voerde u overleg met onder andere het 

notariskantoor over de reikwijdte van de verbodsbepaling (zie naast de door u hierboven aangehaalde e-mail van 5 

augustus 2010, ook de informatie in paragraaf 2.2.2, onderdeel a, laatste twee bullets). Een en ander maakt 

duidelijk dat u op de hoogte was van het aanbieden van beleggingsobjecten door OVN, althans u heeft bewust de 

aanmerkelijke kans aanvaard dat dit zich zou voordoen, en dat u bevoegd en redelijkerwijs gehouden was om de 

verboden gedraging te staken. 

  

- Zienswijze: De AFM verwijst naar een verklaring van [boekhouder] dat u de leiding zou hebben gehad binnen 

OVN, medewerkers aanstuurde, dat [boekhouder] en [bestuurder] aan u verantwoording zouden hebben afgelegd 

en dat u dat aan niemand deed. Dat is allemaal onjuist. U benadrukt dat [boekhouder] zelf een dubieuze rol had 

binnen OVN met haar eigen onderneming [onderneming B]. De verklaringen van [boekhouder] zijn als 

onbetrouwbaar af te doen, in elk geval voor zover deze ten nadele van u gelden. Daarnaast verwijst u naar de 

verklaringen van de heren -------------, ------------- en ------------ die de verklaringen van [boekhouder] ontkrachten. 

AFM: De mondelinge verklaringen van [bestuurder] en [boekhouder] worden niet meegenomen in de 

onderbouwing van de overtreding. Hetzelfde geldt derhalve voor de met de verklaringen van [bestuurder] en 

[boekhouder] strijdige verklaringen van de heren -------------, -------------- en -------------.   

 

- Zienswijze: Het kan goed zijn dat de jonge en onervaren [compliance officer] zowel [bestuurder] als u als 

leidinggevende zag, maar dat is maatgevend. De heer ------------- had weer een ander beeld, verwezen wordt naar 

zijn verklaring. De meer ervaren heren -------------- en -------------- ook.   

AFM: Ook deze verklaring van [compliance officer] is niet gebruikt voor de vaststelling van de overtreding. 
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(iii) U heeft maatregelen om de verboden gedragingen te beëindigen nagelaten 

- Zienswijze: De AFM verwijst naar haar brief van 31 augustus 2010 waarin zij het vermoeden heeft geuit dat 

OVN mogelijk in overtreding was van artikel 2:55 Wft. De AFM heeft in deze brief niet gezegd dat er sprake was 

van een overtreding en aangeraden de verboden gedragingen te staken. De AFM heeft deze brief aan OVN 

verstuurd en deze is niet door u ontvangen maar door [bestuurder]. [Bestuurder] heeft ook hierop gereageerd en 

het inhoudelijke contact met de AFM namens OVN onderhouden. De AFM kan de inhoud van deze brief niet aan 

u toerekenen omdat niet is gebleken dat het feitelijk leiderschap dat ten onrechte aan u wordt toegedicht, zou zien 

op algemene directie van OVN. De AFM lijkt u eerder te verwijten dat u als verkoopleider van OVN zou hebben 

gefungeerd en aldus aan de verboden gedragingen leiding zou hebben gegeven. Er ontbreekt causaal verband 

tussen die brief en uw mogelijkheid om de vermeend verboden gedragingen te beëindigen. 

AFM: De AFM merkt op dat u zich tegenspreekt door de beantwoording van de brief van de AFM hier volledig 

neer te leggen bij [bestuurder]. Eerder in uw zienswijze gaf u, met referte naar een e-mail van 5 augustus 2010 

tussen u en het notariskantoor, aan dat [bestuurder] u gevraagd had om hem bij te staan bij de juridische 

implicaties van de bedrijfsactiviteiten van OVN en u zich in zijn afwezigheid (en ook nadien) met dit onderwerp 

bezig te houden. De inhoud van de brief, en de beantwoording hiervan, kan derhalve wel degelijk aan u worden 

toegerekend. De AFM verwijst ook naar uw e-mail van 28 oktober 2010 aan [compliance officer]: 

“Nee vlieg vanavond naar Nederland via Duitsland kom ongeveer vrijdag eind van de middag aan. Maandag is 

alles duidelijk maak je maar niet druk over de afm want daar weet ik alles van. Gr vreemde vogel 

Verzonden vanaf mijn BlackBerry®-toestel”[onderstreping AFM]. 

 

- Zienswijze: Ten aanzien van de bewering van de AFM dat u niet heeft aangetoond enige inspanning te hebben 

verricht om de verboden gedragingen door OVN te beëindigen merkt u op dat deze bewering onterecht en 

materieel onjuist is. Onterecht omdat het niet aangaat om achteraf, terwijl de AFM weet dat u er in alle 

redelijkheid van overtuigd bent dat u niets te verwijten valt, u aan te wrijven dat u niet heeft aangetoond zich 

daarvoor te hebben ingespannen. Onterecht is de bewering ook omdat er geen wetenschap of vermoeden bestond 

bij u dat u verplicht zou zijn dat aan te tonen. De AFM heeft u daartoe ook niet uitgenodigd. Materieel onjuist is 

deze bewering omdat (a) u niet wist of begreep dat er sprake was van een overtreding en (b) omdat u juist wel 

heeft geprobeerd, zij het in opdracht van [bestuurder], om de verboden gedragingen te beëindigen, althans te 

voorkomen, door intensief wegen te zoeken, waardoor de bedrijfsactiviteiten van OVN buiten het bereik van de 

verbodsbepalingen van de Wft zouden blijven. 

AFM: Niet valt in te zien hoe uit deze zienswijze kan worden afgeleid dat u maatregelen zou hebben getroffen om 

de verboden gedraging te beëindigen. Terzijde merkt de AFM op dat uw zienswijze ook innerlijk tegenstrijdig is: 

u stelt enerzijds dat u niet wist of begreep dat er sprake was van een overtreding en anderzijds dat u wel heeft 

geprobeerd om de verboden gedragingen te beëindigen/voorkomen door intensief wegen te zoeken waardoor de 

bedrijfsactiviteiten van OVN buiten het bereik van de verbodsbepalingen van de Wft zouden blijven? 

Geconstateerd kan in ieder geval worden dat de verboden gedragingen zich tot 23 november 2010 – de datum van 

uw vertrek – hebben voorgedaan, en ook na dat moment – tot en met 24 februari 2011 – hebben voorgedaan. Er is 

geen sprake van dat u tot 23 november 2010 maatregelen heeft genomen om de verboden gedraging te beëindigen. 

 

(Strafmaat)verweer 

Zienswijze: Gelet op de volgende gronden bent u van mening dat de AFM geen boete moet opleggen. 

- De feiten en omstandigheden zijn in overwegende mate onjuist. 

- Het onderzoek van de AFM is onvoldoende geweest en geeft een ongenuanceerd beeld. 
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- U bent feitelijk maar zeer zijdelings bij de bedrijfsvoering van OVN betrokken geweest. 

- De periode van uw feitelijke betrokkenheid is maar zeer kort geweest, van 15 juli 2010 tot 18 september 

2010, terwijl over de gehele periode van 15 juli 2010 tot 23 november 2010 rekening moet worden 

gehouden met de vele perioden van afwezigheid. 

- U heeft zelf geen aanbiedingen gedaan namens OVN die als een verboden gedraging kan worden 

gekwalificeerd. U had geen zicht op de gedragingen van anderen binnen OVN in dat kader of als 

opdrachtnemer de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op mogelijk verboden gedragingen van OVN. 

- U heeft geen enkel persoonlijk relevant voordeel behaald uit uw betrokkenheid bij OVN.  

- U heeft zich op verzoek van [bestuurder] bezig gehouden met een mogelijke vergunningsplicht en de 

reikwijdte van de verbodsbepaling ten behoeve van OVN, maar uitsluitend intern en mag niet de 

deskundigheid van de reikwijdte van de verbodsbepaling worden toegerekend. 

AFM: De AFM heeft hiervoor reeds op bovengenoemde punten gereageerd. Met betrekking tot uw opmerking dat 

u ‘geen enkel persoonlijk relevant voordeel’ heeft behaald uit uw betrokkenheid bij OVN, merkt de AFM op dat er 

op 5 augustus 2010 een bedrag van € 10.000 is overgemaakt door OVN aan [onderneming A] met het bijschrift 

“Voorschot”, op 18 oktober 2010 een bedrag van € 2.500 is overgemaakt door OVN aan [onderneming A] met het 

bijschrift “Voorschot Management fee”, en op 18 oktober 2010 een bedrag van € 1.500 door OVN aan de heer 

S.R. Kooij Amsterdam is betaald met het bijschrift “Voorschot”. Uit de stukken die u bij uw zienswijze heeft 

overgelegd bevindt zich een factuur aan -------------- van € 3.103. Dit betreft de factuur voor de vakantie van uw 

familie en de familie van [bestuurder] in Ibiza. De AFM merkt op dat deze reiskosten op 5 augustus 2010 door 

OVN zijn voldaan en derhalve ook als ‘persoonlijk relevant voordeel’ kunnen worden aangemerkt. 

 

Zienswijze: U stelt voorts dat, mocht de AFM besluiten toch een boete op te leggen, deze dient te worden gesteld 

op nihil. Er is geen enkel wettelijk voorschrift dat u verplicht om vertrouwelijke gegevens aan de AFM prijs te 

geven, anders dan de dreiging dat u uw recht van (strafmaat)verweer prijs geeft. U beroept zich op uw recht op 

privacy (bescherming van uw persoonlijke levenssfeer). U verzoekt de AFM, mocht zij niet 100% verlagen op 

grond van ernst, duur en verwijtbaarheid, in het bijzonder te motiveren ten behoeve van uiteindelijk beroep bij de 

rechter. 

AFM: De AFM verwijst naar paragraaf 3.1 voor een onderbouwing van de hoogte van de boete.  

 

Meer subsidiair bent u van mening op basis van al het bovenstaande, dat de AFM een boete zal opleggen, die in 

overeenstemming is met de aard en omvang van de verboden gedraging, de reële draagkracht van een burger als u, 

de mate van verwijtbaarheid en de mate van zorgvuldigheid die de AFM bij haar onderzoek heeft betracht, van 

nihil, althans tussen de EUR 0 en de 40.000 onder de bijzondere bepaling dat u het bedrag van de op te leggen 

boete, zonder rente, kan afbetalen in maandelijkse termijnen van EUR 100 elk. 

AFM: De AFM verwijst naar paragraaf 3.1 voor een onderbouwing van de hoogte van de boete.  

 

Publicatie 

Hetgeen u heeft aangevoerd ten aanzien van de publicatie van de boete wordt behandeld in paragraaf 3.2 van dit 

besluit.  

 

Bezwaar tegen kopieerkosten van 3 mei 2013 

Per brief van 3 mei 2013 heeft uw gemachtigde bezwaar gemaakt tegen de factuur voor kopieerkosten van het 

boetedossier, ter voorbereiding op de schriftelijke zienswijze. De betreffende factuur bedraagt € 894,60 voor het 
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kopiëren van 2556 pagina’s (de eerste 19 pagina’s worden niet doorberekend). Bij deze factuur is een 

rechtsgangverwijzing opgenomen. Omdat dit bezwaar een onderdeel vormt van uw verdediging, verzoekt uw 

gemachtigde aan de AFM om het bezwaar toe te voegen aan het dossier en mede als onderdeel van de zienswijze 

te beschouwen.  

 

U voert aan dat wanneer een burger die wordt blootgesteld aan vervolging door een bestuursorgaan, aanzienlijke 

sommen aan datzelfde bestuursorgaan moet betalen om in zijn verdediging te kunnen voorzien, dit als een 

onaanvaardbare schending van een adequate rechtsbescherming van burgers tegen de overheid moet worden 

gezien. De AFM zou daarom de stukken om niet ter beschikking moeten stellen. Daarnaast is het door de AFM 

opgelegde bedrag te hoog, afgezet tegen de reële kosten gemoeid met het kopiëren en die van de kopieën zelf.  

 

De AFM merkt allereerst op dat belanghebbenden recht hebben op inzage in alle stukken die aan het voorgenomen 

boetebesluit ten grondslag liggen.
22

 Deze mogelijkheid tot inzage is ook aan u geboden in het voornemen tot 

boeteoplegging. U kon hiervoor contact opnemen met de AFM om ten kantore van de AFM het dossier in te zien. 

Daarnaast heeft de AFM u de mogelijkheid geboden om tegen een in het boetevoornemen gespecificeerde 

vergoeding (vanaf 20 kopieën € 0,35 per bedrukte paginazijde) een kopie van het inzagedossier te ontvangen. Uw 

gemachtigde heeft, namens u, in zijn e-mail van 4 januari 2013 aangegeven daar prijs op te stellen: 

 

“Om die reden bericht ik u dan ook dat: 

[…] 

2. Ik kopie vraag van het gehele dossier van de AFM en in het bijzonder kopie van alle koopovereenkomsten, 

concepten, aanbiedingen, notariële akten et cetera waar OVN partij bij is of zou zijn en van de volledige 

gespreksverslagen, welke aan mij toe gezonden kunnen worden, iets wat kan overigens ook per email kan, 

terwijl kosten zullen na opgave zullen worden voldaan.” 

 

Uit deze e-mail volgt dat uw gemachtigde de AFM verzoekt om een kopie van het gehele dossier. Aan dit verzoek 

is voldaan, terwijl uw gemachtigde reeds op de hoogte was gesteld van de kosten per pagina. In zijn e-mail geeft 

uw gemachtigde aan dat de kopie ook per e-mail kan worden toegezonden. De AFM verstuurt de stukken niet per 

e-mail, omdat bij gebruik van gewone e-mail de documenten mogelijk door derden kunnen worden onderschept. 

De AFM ziet niet in waarom de kosten die zij voor deze dienstverlening in rekening brengt als onaanvaardbare 

schending van een adequate rechtsbescherming van burgers tegen de overheid moet worden gezien. Uw 

gemachtigde had er immers ook voor kunnen kiezen om ten kantore van de AFM het dossier (kosteloos) in te zien.  

Evenmin heeft u onderbouwd waarom het door de AFM opgelegde bedrag te hoog zou zijn. De AFM acht het 

vanaf 20 kopieën in rekening brengen van € 0,35 per bedrukte paginazijde niet onredelijk. Eenzelfde maatstaf 

wordt onder de Wet openbaarheid van bestuur gehanteerd. In artikel 2 van het Besluit tarieven openbaarheid van 

bestuur wordt bepaald dat vanaf 14 kopieën een tarief van € 0,35 per kopie in rekening kan worden gebracht. 

 

Slotopmerking AFM over de onderbouwing van uw zienswijze 

Het is de AFM opgevallen dat u in uw zienswijze herhaaldelijk stelt dat u in opdracht van [bestuurder] heeft 

gehandeld. Hierna volgen een aantal voorbeelden: 

“… in directe opdracht van [bestuurder] …” 

                                                        
22

 Zie artikel 5:49, eerste lid, Awb. 
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“… vroeg slechts in opdracht van [bestuurder] de mening van Kooij …” 

“[Bestuurder] had Kooij gevraagd zich in zijn afwezigheid (en ook nadien) met dit onderwerp bezig te houden.” 

“… omdat hij juist wel heeft geprobeerd, zij het in opdracht van [bestuurder], om de verboden gedragingen te 

beëindigen …” 

“… diensten verleend aan OVN, onder leiding van [bestuurder] …” 

“[Bestuurder] heeft aan Kooij gevraagd om verder met BVB [te] bespreken …” 

“Daarbij wordt duidelijk dat OVN aan haar cliënten zal mededelen (zo luidt de opdracht van [bestuurder] aan 

Kooij) …” 

“Kooij reageert (namens [bestuurder], die nog steeds op vakantie is) …” 

“Dat zelfde geldt temeer voor Kooij, die in opdracht van [bestuurder] handelde.” 

“Het was niet Kooij die deze uitspraak heeft gedaan maar OVN, aangevoerd door [bestuurder] die met vakantie 

was.” 

“Kooij had opdracht van [bestuurder] gekregen om deze materie intern te begeleiden.” 

 

In haar onderzoek is de AFM niet gebleken van e-mails waarin [bestuurder] aan u dergelijke instructies geeft. 

Daarentegen bevat het boetedossier verschillende e-mails waarin u aan personen binnen OVN duidelijke 

opdrachten geeft. Dat uw positie binnen OVN in de praktijk ondergeschikt was aan die van [bestuurder] blijkt op 

geen enkele wijze uit de stukken in het dossier. Integendeel, u had een positie naast [bestuurder] waarbinnen u op 

zelfstandige wijze kon functioneren. Uw bovengenoemde stellingen dat u in opdracht van [bestuurder] zou hebben 

gehandeld heeft u op geen enkele wijze onderbouwd. 

 

2.4 Conclusie 

 

De AFM heeft in paragraaf 2.2 geconstateerd dat u feitelijk leiding heeft gegeven aan de overtreding van artikel 

2:55 Wft door OVN. De beoordeling van de zienswijze als opgenomen in paragraaf 2.3 leidt er niet toe dat de 

AFM tot een ander oordeel komt. 

 

3. Besluit 

 

3.1 Besluit tot boeteoplegging 

 

Op grond van het voorgaande heeft de AFM besloten om aan u een bestuurlijke boete op te leggen omdat u in de 

periode van 1 juni 2010 tot 23 november 2010 feitelijk leiding heeft gegeven aan de overtreding van artikel 2:55, 

eerste lid, Wft, begaan door OVN.
23

 Dit is een overtreding van artikel 2:55 Wft. 

 

Hoogte van de boete 

 

Voor deze overtreding geldt op grond van artikel 1:81, eerste en tweede lid, Wft en artikel 10 van het Besluit 

bestuurlijke boetes financiële sector een basisbedrag van € 2.000.000. 

 

 

                                                        
23

 De AFM heeft de bevoegdheid om een boete op te leggen op grond van artikel 1:80, eerste lid Wft. 
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Ernst en duur van de overtreding 

De AFM ziet geen aanleiding om op basis van de ernst en duur van de overtreding het basisbedrag naar beneden 

of naar boven bij te stellen. Hierbij acht de AFM het van belang dat u feitelijk leiding heeft gegeven aan een 

ernstige overtreding begaan door OVN, namelijk het overtreden van een centrale verbodsbepaling van de Wft. 

Hierbij heeft OVN zich geruime tijd onttrokken aan het toezicht van de AFM. Daarmee heeft er geen 

voorafgaande markttoetredingstoets plaatsgevonden. Een consument wordt beschermd door regels die zien op 

onder meer de integriteit en betrouwbaarheid van de (beleidsbepalers van de ) aanbieder en op transparantie van de 

aanbieder over zijn eventuele positie ten opzichte van of verhouding tot andere partijen. Door illegaal 

beleggingsobjecten aan te bieden zijn deze regels niet van toepassing geweest op OVN. De AFM acht een 

overtreding van een verbodsbepaling van de Wft ernstig. 

 

De AFM heeft geconstateerd dat u feitelijk leiding heeft gegeven aan de betreffende overtreding in ieder geval in 

de periode van 1 juni 2010 tot en met 23 november 2010. Deze periode is naar de mening van de AFM niet 

beperkt, gelet op de hoeveelheid aangeboden en afgesloten koopovereenkomsten en de opbrengsten hiervan.  

 

Het basisbedrag van de boete wordt derhalve niet aangepast op grond van ernst en duur van de overtreding. 

Daarmee blijft de hoogte van de boete op € 2.000.000, -. 

 

Verwijtbaarheid 

De AFM meent dat sprake is van verhoogde verwijtbaarheid.  

 

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 ------------------------------, toen ------------------

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

 

Het voorgaande is voor de AFM aanleiding om het basisbedrag te verhogen met 25% naar een bedrag van € 

2.500.000, -.  

 

Objectieve draagkracht  

Bij het vaststellen van de hoogte van de boete houdt de AFM rekening met de omvang van het eigen vermogen 

van de particulier. Op die wijze worden particulieren met een verschillend eigen vermogen bij dezelfde 

overtreding op een gelijkwaardige wijze getroffen in hun financiële positie. U heeft opgegeven te beschikken over 

een perceel grond te Oude Pekela ter waarde van € ----------,-. Daarnaast beschikt u over een spaartegoed van € ----
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--------,-. Daarmee komt uw eigen vermogen op een bedrag van € --------,-. Gezien de omvang van uw eigen 

vermogen, ziet de AFM aanleiding het basisbedrag reeds naar beneden toe bij te stellen tot € 125.000,-. 

 

Eventuele matiging op grond van de persoonlijke financiële draagkracht 

U heeft voorts aangegeven dat uw huidige maandelijkse inkomsten uit beroep € --------,- bruto per maand 

bedragen. Dit komt overeen met een maandelijks netto inkomen van € --------,-. Als noodzakelijke kosten van 

levensonderhoud gaat de AFM uit van een bedrag van 110% van het bijstandsniveau van € 1.321,96 = € 1.454,16 

per maand. U heeft op uw draagkrachtformulier aangegeven € 2.000,- per maand aan betalingsverplichtingen te 

hebben. Dit betreft posten als huur, water/gas/licht en verzekeringen. Dit betreft kosten die naar hun aard geacht 

moeten worden te zijn gedekt door het hiervoor genoemde bedrag van de noodzakelijke kosten van 

levensonderhoud. De AFM heeft bij de vaststelling van uw vrije bestedingsruimte deze opgegeven kosten daarom 

niet verder in aanmerking genomen. Overigens zijn de betreffende gestelde kosten evenmin met stukken 

onderbouwd. Ervan uitgaande dat u derhalve een bedrag van € ---------,- minus € 1.454,16 = € ---------- per maand 

kunt reserveren voor betaling van een op te leggen boete, en u de boete in maandelijkse termijnen over een periode 

van twee jaar betaald, kunt u een boete van € 125.000,- dragen.  

 

Gelet op uw vermogen van € -------- en uw verdiencapaciteit van € --------- over een periode van twee jaar, ziet de 

AFM geen aanleiding om de op € 125.000 vastgestelde boete, op basis van beperkte draagkracht te matigen.  

 

De boete voor de overtreding van artikel 2:55 Wft bedraagt op grond hiervan € 125.000, -. 

 

U moet het bedrag binnen zes weken overmaken op bankrekening ------------------ (--------------------------------------

------, IBAN: ---------------------------------) ten name van AFM te Amsterdam, onder vermelding van 

factuurnummer ------------. U ontvangt geen afzonderlijke factuur voor dit bedrag. In overleg met de AFM kunt u 

voor de betaling van dit bedrag een betalingsregeling treffen. 

  

De boete moet worden betaald binnen zes weken na de datum van dit besluit.
24

. Als u bezwaar maakt tegen dit 

besluit wordt de verplichting om de boete te betalen geschorst totdat op het bezwaar is beslist. Die verplichting 

wordt ook geschorst als u na de bezwaarprocedure in beroep gaat, totdat op het beroep is beslist.
25

  

Over de periode dat de verplichting om de boete te betalen is geschorst, moet u wel wettelijke rente betalen.
26

 Bij 

het treffen van een eventuele betalingsregeling nadat de schorsing van de betalingsverplichting is geëindigd, gaat 

de AFM er van uit dat u gedurende de periode van schorsing de nodige bedragen heeft gereserveerd voor het 

voldoen van de boete. 

 

3.2 Besluit tot openbaarmaking van de boete 

 

Omdat de AFM aan u een boete oplegt voor de overtreding van artikel 2:55 Wft, moet de AFM het besluit tot 

boeteoplegging openbaar maken, nadat deze definitief is geworden (nadat het niet langer mogelijk is om bezwaar 

                                                        
24

 Dit volgt uit artikel 4:87, lid 1 en de artikelen 3:40 en 3:41 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). 
25

 Dit volgt uit artikel 1:85, lid 1, Wft. 
26

 Dit volgt uit artikel 1:85, lid 2, Wft. 
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of beroep in te stellen).
27

 Daarnaast moet de AFM het besluit ook al eerder openbaar maken, namelijk vijf 

werkdagen nadat dit aan u is toegestuurd.
28

 

 

De wetgever heeft het openbaarmaken van bestuurlijke boetes verplicht om deelnemers op de financiële markten 

te waarschuwen. Dit in het belang van de ordelijke en transparante financiëlemarktprocessen, zuivere 

verhoudingen tussen marktpartijen en de zorgvuldige behandeling van cliënten
29

. De AFM kan slechts afzien van 

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

toezicht op de naleving van de Wft. 

 

Van dat laatste is naar het oordeel van de AFM geen sprake. Van openbaarmaking na bekendmaking van het 

boetebesluit kan daarom niet worden afgezien. Uw individueel belang kan in dit verband niet tot een andere 

uitkomst leiden. Het argument dat publicatie schade kan toebrengen aan uw reputatie van heeft geen betrekking op 

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

uit te oefenen toezicht op de naleving van de Wft. 

 

In uw schriftelijke zienswijze heeft u voorts het volgende aangevoerd. Het doel van publicatie van de boete zal 

onder meer zijn het waarschuwen van het publiek voor overtredingen en kennisgeving van voortdurende 

handhavingen. Ten aanzien van uzelf is dit doel al bereikt en zal met een publicatie dit doel voorbij streven. 

Verwezen wordt naar een besluit van 25 mei 2010 tot publicatie van het vermoeden dat ---------------------------- in 

strijd met de Verbodsbepaling zou handelen, welk besluit werd uitgevoerd, naar later bleek ten onrechte, zodat de 

AFM heeft moeten rectificeren. Uit een zoekopdracht op uw naam op Google blijkt dat de waarschuwing van de 

AFM tegen u, hoewel gerectificeerd, nog steeds de boventoon voert. Indien het oogmerk is voortgezet tegen u te 

waarschuwen als (mogelijk) overtreder van de Verbodsbepaling (direct of indirect), is dat doel toen en voor de 

toekomst volledig bereikt. Daarnaast is het gezien de aard van de overtreding, die zich tot Nederland beperkt, 

volgens u onnodig om ook in het Engels te publiceren. Mocht de AFM toch overgaan tot publicatie, verzoekt u dit 

te beperken tot een of meer landelijke dagbladen vanwege het eenmalig effect dat de publicatie zal hebben. 

 

Publicatie van een boetebesluit is verplicht tenzij er sprake is van strijd met het doel van het toezicht. Het feit dat 

de AFM een eerder gedane openbare waarschuwing nadrukkelijk op haar website rectificeert, maakt niet dat de 

waarschuwing voor de overtreding als weergegeven in dit besluit in strijd is met het doel van toezicht. Afgezien 

van het feit dat het afzonderlijke gebeurtenissen zijn, ligt het voor de hand dat voor de raadpleging van de 

(gerectificeerde) openbare waarschuwing van 25 mei 2010 de website van de AFM wordt bezocht, in welk geval 

direct duidelijk wordt dat die door de AFM is gerectificeerd. De in dit besluit geconstateerde overtreding berust op 

op zichzelf staande feiten, zodat er geen aanleiding is om een verband te creëren met de eerdere gebeurtenis. Het 

gaat hier om een andere op zichzelf staande maatregel. De AFM ziet in de feiten die in dit besluit voorliggen, 

voorts geen aanleiding om af te wijken van haar standaardwijze van publicatie van boetes.  

 

De AFM publiceert de volledige tekst van het boetebesluit (met uitzondering van vertrouwelijke informatie) op 

haar website, onder begeleiding van een persbericht met de kern van het boetebesluit. Van het persbericht zal 

                                                        
27

 Dit volgt uit artikel 1:98 Wft. 
28

 Dit volgt uit artikel 1:97, eerste lid Wft. 
29

 Vergelijk PG 29708, nr. 19, p. 301-303, p. 420-421, nr. 20, p. 30 en nr. 39, p. 8-10. 
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tevens een Engelse vertaling worden opgenomen. Ook wordt een bericht over de boete opgenomen in de 

periodieke AFM-nieuwsbrieven (consumenten/professionals), en wordt een bericht op Twitter geplaatst. De AFM 

kan daarnaast het besluit publiceren door middel van een advertentie in één of meer landelijke dagbladen.  

 

Bijlage 2 bij dit besluit bevat de volledige tekst van het besluit dat op de website van de AFM openbaar zal 

worden gemaakt, geschoond van vertrouwelijke informatie. Mocht u van mening zijn dat er desondanks 

vertrouwelijke tekst in staat die geschoond zou moeten worden, dan verneemt de AFM dat graag zo spoedig 

mogelijk, maar uiterlijk binnen 3 werkdagen na bekendmaking van dit besluit. 

 

De volgende basistekst wordt in het te publiceren persbericht en/of de advertentie opgenomen: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

Let op: De AFM kan, al naargelang de omstandigheden op het moment van publicatie, bovengenoemde 

publicatietekst wijzigen of aanvullen. 

 

Publicatie vindt niet eerder plaats dan nadat vijf werkdagen zijn verstreken na de dag waarop het besluit tot 

boeteoplegging aan u bekend is gemaakt. De publicatie wordt opgeschort als u verzoekt om een voorlopige 

voorziening als bedoeld in artikel 8:81 Awb. Publicatie wordt dan in elk geval geschorst, totdat de 

voorzieningenrechter een uitspraak heeft gedaan.  

 

Als u om een voorlopige voorziening vraagt, verzoekt de AFM dit per e-mail (----------------------------) 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 - --

--------------). 

 

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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3.3 Verzoek tot vergoeding van advocaatkosten 

 

In uw zienswijze doet u een verzoek tot vergoeding van advocaatkosten tot een hoogte als nader te bepalen op 

grond van de opgaven door Kooij. De AFM ziet geen grondslag en overigens ook geen aanleiding om tot 

vergoeding van de gestelde kosten over te gaan. 

 

4.   Hoe kunt u bezwaar maken? 

 

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

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

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

bezwarenbox@afm.nl) of met het bezwaarformulier op de website van de AFM (www.afm.nl/bezwaar) worden 

ingediend. Aan deze elektronische verzending stelt de AFM nadere eisen die op haar website worden toegelicht. 

Een van die eisen is dat een bezwaarschrift niet aan andere AFM faxnummers of AFM e-mailadressen dan de hier 

genoemde kan worden gestuurd. De AFM neemt het bezwaarschrift alleen inhoudelijk in behandeling als aan deze 

eisen is voldaan. 

 

 

Hoogachtend, 

Autoriteit Financiële Markten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Was getekend] 

Assistent boetefunctionaris 

[Was getekend] 

Plaatsvervangend boetefunctionaris 

 

 

 

Bijlagen: 

1. Overzicht van de 15 door OVN afgesloten koopovereenkomsten waarbij u betrokken bent geweest 

2. Openbare versie van het boetebesluit 

 

mailto:bezwarenbox@afm.nl
http://www.afm.nl/bezwaar
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Bijlage 1 - Overzicht van de 15 door OVN afgesloten koopovereenkomsten waarbij u betrokken bent 

geweest 

 

 Datum  Koopovereenkomst/ak

te van levering 

Naam koper Bedrag Gebied Recht 

van 

gebruik 

wildwestbor

dje aanwezig 

overeenkomst 

ontbonden 

1 01-11-

2010 

koopovereenkomst -------------------- € 

12.375 

K 1829 

(374) 

Ja   Ja, per 07-12-

2010 

2 22-07-

2010 

koopovereenkomst/akte 

van levering 

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

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

€ 

442.500 

K 1829 Ja   

3 22-06-

2010 

akte van levering --------------- € 

86.625 

K 1829 Ja   

4 30-06-

2010 

koopovereenkomst/akte 

van levering 

-------------------- € 

24.750 

K 1829 Ja   

5 16-06-

2010 

koopovereenkomst/akte 

van levering 

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

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

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

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

€ 

37.125 

K 1829 Ja   

6 05-07-

2010 

koopovereenkomst/akte 

van levering 

-------------------- € 

24.750 

K 1829 Ja   

7 19-07-

2010 + 

10-08-

2010 

koopovereenkomst/akte 

van levering 

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

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

€ 

50.000 

K 1829 Ja   

8 16-06-

2010 

koopovereenkomst/akte 

van levering 

------------- € 

49.500 

K 1829 Ja   

9 07-07-

2010 

koopovereenkomst/akte 

van levering 

-------------------- € 

22.500 

K 1829 Ja   

10 22-06-

2010 

akte van levering -------------------- € 

49.500 

K 1829 Ja   

11 08-07-

2010 

koopovereenkomst/akte 

van levering 

--------------- € 

47.500 

K 1829 Ja   

12 12-07-

2010 

koopovereenkomst/akte 

van levering 

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

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

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

€ 

12.375 

K 1829 Ja   

13 17-06-

2010 

koopovereenkomst/akte 

van levering 

---------------------- € 

24.750 

K 1829 Ja   

14 08-07-

2010 

koopovereenkomst/akte 

van levering 

-------------------- € 

23.750 

K 1829 Ja   

15 05-07-

2010 

koopovereenkomst/akte 

van levering 

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

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

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

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

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

€ 

49.500 

K 1829 Ja   

 


