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Nee   

 Betreft Oplegging bestuurlijke boete 

  

   

Geachte [naam overtreder], 

 

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft besloten aan u een bestuurlijke boete van € 15.000 op te leggen 

wegens overtreding van artikel 5:58, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Wet op het financieel toezicht 

(Wft). De boete wordt opgelegd, omdat u op 20 februari 2012 het verbod op marktmanipulatie heeft overtreden bij 

transacties in participaties in het destijds aan NYSE Euronext Amsterdam genoteerde beleggingsfonds Sabon 

FunDing (Sabon).  

 

Op 20 februari 2012 heeft u via de beurs met zes transacties in totaal 10 participaties Sabon verkocht, ten bedrage 

van ruim € 800.000. Van die transacties ging een onjuist of misleidend signaal uit met betrekking tot het aanbod 

en de koers van participaties Sabon, althans dat was te duchten. Daarmee heeft u artikel 5:58, eerste lid, aanhef en 

onderdeel a, Wft overtreden. Met die transacties heeft u daarnaast de koers van participaties Sabon op een 

kunstmatig hoog niveau gebracht. Daarmee heeft u artikel 5:58, eerste lid, aanhef en onderdeel b, Wft overtreden. 

 

Hieronder wordt het besluit toegelicht. Paragraaf 1 bevat een weergave van de feiten die ten grondslag liggen aan 

het besluit. In paragraaf 2 worden die feiten beoordeeld. Paragraaf 3 bevat het besluit en in paragraaf 4 staat hoe u 

bezwaar tegen dit besluit kunt maken. De versie van het besluit die openbaar wordt gemaakt, is als bijlage 

bijgevoegd. 

 

1. Feiten en onderzoek 

 

Eerst wordt in paragraaf 1.1 een overzicht gegeven van alle (rechts)personen die in het onderzoek zijn betrokken. 

Daarna volgt in paragraaf 1.2 een weergave van het verloop van het onderzoek en het boeteproces. Tot slot bevat 
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paragraaf 1.3 een samenvatting van de feiten die aanleiding vormen tot het besluit. 

 

1.1 Betrokken (rechts)personen 

 

 Uitgevende instelling Sabon FunDing (Sabon), na naamswijziging Brand FunDing 

Sabon was een closed-end beleggingsinstelling voor gemene rekening.
1
 Op 4 april 2012 is de naam gewijzigd 

in Brand FunDing en zijn de participaties gesplitst.  

 

Per 11 februari 2010 verkreeg Sabon een notering aan NYSE Euronext Amsterdam, via een omgekeerde 

overname van het destijds beursgenoteerde beleggingsfonds --------------------------. Tegelijkertijd werd Sabon 

100% eigenaar van Sabon B.V., waarin middellijk via Sabon Nederland B.V. de Sabon-winkelketen was 

ondergebracht.  

 

Eind 2012 is Brand FunDing ontbonden. 

 

 [Overtreder] 

Dit besluit heeft betrekking op [overtreder], geboren op ------------------. [Overtreder] is een voormalig 

ondernemer. In de onderzochte periode heeft [overtreder] gehandeld in participaties Sabon. [Overtreder] kent 

de heer B.C. Ultee (zie hieronder) van zijn bezoeken aan participantenvergaderingen van Sabon. 

 

 [F] 

[F] is gevestigd op het adres --------------------------------------------------. Enig aandeelhouder en bestuurder is 

de heer B.C. Ultee.  

 

 De heer B.C. Ultee (Ultee) 

In de onderzochte periode was Ultee grootparticipant in Sabon. Ultee hield zijn participaties Sabon zowel op 

zijn privé-bankrekeningen als op zijn [F]-bankrekening.  

 

 [E] 

[E] is de echtgenote van Ultee. Zij noemt zichzelf (en wordt in diverse stukken en bankafschriften afwisselend 

genoemd) mevrouw Ultee, mevrouw Ultee-[E] en mevrouw [E]. Ten behoeve van het overzicht wordt in dit 

besluit gesproken over ‘[E]’.  

 

1.2 Verloop onderzoek en boeteproces 

 

In deze paragraaf wordt beschreven wat het verloop van het onderzoek is geweest. Vervolgens wordt het verloop 

van het boeteproces beschreven. 

 

Bij brief van 16 maart 2012 heeft de AFM een informatieverzoek aan [I] gezonden.  

 

                                                        
1
 Sabon had geen rechtspersoonlijkheid. 
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Per e-mail van 23 maart 2012 heeft [I] de gevraagde informatie aan de AFM verstrekt. 

 

Per e-mail van 27 maart 2012 heeft de AFM aanvullende informatie van [I] gevraagd. 

 

Met twee e-mails van 5 april 2012 heeft [I] de aanvullend gevraagde informatie aan de AFM verstrekt. 

 

Bij brief van 26 april 2012 heeft de AFM aan [I] een volgend informatieverzoek gestuurd.  

 

Met e-mails van 9 en 22 mei 2012 heeft [I] gereageerd op het informatieverzoek van 26 april 2012. 

 

Bij brief van 18 oktober 2012 heeft de AFM aan [overtreder] een concept onderzoeksrapport gezonden. 

[Overtreder] is hierbij in de gelegenheid gesteld om op de bevindingen in het rapport te reageren. 

 

Bij brief van 9 november 2012 heeft ------------------------- als advocaat van [overtreder] zijn reactie op het concept 

onderzoeksrapport gegeven. 

 

Bij brief van 2 juli 2013 heeft de advocaat van [E] de AFM gewezen op een vermoeden van marktmanipulatie 

door Ultee in het fonds Sabon/Brand FunDing.  

 

Bij brief van 12 september 2013 heeft de AFM haar voornemen kenbaar gemaakt om aan [overtreder] een 

bestuurlijke boete op te leggen wegens overtreding van artikel 5:58, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, Wft.  

 

Op 4 oktober 2013 heeft [overtreder], bijgestaan door zijn advocaat, mondeling zijn zienswijze op het 

boetevoornemen gegeven en daarbij stukken overgelegd. 

 

1.3 Feiten die aanleiding vormen tot het besluit 

 

Aan het begin van de onderzoeksperiode bezat [overtreder] 1 participatie Sabon. Op 11 januari 2012 heeft 

[overtreder] van [F] (de vennootschap van Ultee) om niet 10 participaties Sabon ontvangen. Die 10 participaties 

zijn Over The Counter (OTC) door [F] aan [overtreder] overgeboekt. Op 20 februari 2012 heeft [overtreder] tussen 

10:35 en 10:45 uur met zes transacties via de beurs 10 participaties Sabon verkocht. Tevoren gaf Ultee de limieten 

op waartegen [overtreder] de orders moest inleggen. Dit waren oplopende bedragen, van € 79.000 tot € 84.500. 

Alle door [overtreder] ingelegde orders (zes orders voor de 10 participaties) werden uitgenomen door Ultee of [E]. 

De netto opbrengst van de 10 via de beurs verkochte participaties was € 814.068,62. Op 21 februari 2012 heeft 

[overtreder] een bedrag van € 800.000 overgemaakt naar de rekening van Ultee met als omschrijving: 

“overboeking 10 participaties minus beheer en transactiekosten volgens afspraak”. 

 

In onderstaand schema zijn opgenomen de beurstransacties en OTC-overboekingen met betrekking tot 

participaties Sabon, waarbij [overtreder] betrokken was. Het schema vangt aan op 1 januari 2012. Op dat moment 

bezit [overtreder] 1 participatie Sabon, op zijn rekening bij [I]. 
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Datum Tijdstip
2
 Bij OTC Af OTC Bij 

Euronext  

Af 

Euronext 

Gemiddelde 

prijs 

(Euronext) 

Tegenpartij
3
 Saldo 

01 jan 2012        1 

10 jan 2012 
12:31   +1  € 55.000 [AB] 1 

12:42    -1 € 56.000 [AB]  

11 jan 2012  +10     Ultee ([F]) 11 

24 jan 2012 
16:13   +1  € 59.900 [AB] 

11 
17:00    -1 € 59.999 Cliënt Alex Bank 

20 feb 2012 

9:32  -10    Ultee ([F]) 

0 
10:30 +10     Ultee ([F]) 

10:35/ 

10:44 

   -11 € 79.000 /  

€ 84.500  

Ultee en/of [E] 

23 mrt 2012    +1 
4
 € 120.800 Cliënt [I] 1 

 

 

2. Beoordeling 

 

2.1 Wettelijk kader 

 

In artikel 5:58, eerste lid, Wft (verbod op marktmanipulatie) is – voor zover relevant – het volgende bepaald: 

“Het is verboden om in of vanuit een in artikel 5:56, eerste lid, onderdeel a, b of d, bedoelde staat telkens voor 

zover het financiële instrumenten betreft als bedoeld in het desbetreffende onderdeel: 

a. een transactie of handelsorder in financiële instrumenten te verrichten of te bewerkstelligen waarvan een 

onjuist of misleidend signaal uitgaat of te duchten is met betrekking tot het aanbod van, de vraag naar of de 

koers van die financiële instrumenten, tenzij degene die de transactie of handelsorder heeft verricht of 

bewerkstelligd, aantoont dat zijn beweegreden om de transactie of handelsorder te verrichten of te 

bewerkstelligen gerechtvaardigd is en dat de transactie of handelsorder in overeenstemming is met de 

gebruikelijke marktpraktijk op de desbetreffende gereglementeerde markt of de desbetreffende multilaterale 

handelsfaciliteit waarvoor de beleggingsonderneming een vergunning heeft als bedoeld in artikel 2:96; 

b. een transactie of handelsorder in financiële instrumenten te verrichten of te bewerkstelligen teneinde de 

koers van die financiële instrumenten op een kunstmatig niveau te houden, tenzij degene die de transactie of 

handelsorder heeft verricht of bewerkstelligd, aantoont dat zijn beweegreden om de transactie of 

handelsorder te verrichten of te bewerkstelligen gerechtvaardigd is en dat de transactie of handelsorder in 

overeenstemming is met de gebruikelijke marktpraktijk op de desbetreffende gereglementeerde markt of de 

                                                        
2
 Dit is het tijdstip van de transactie (indien bekend) en niet het tijdstip van inleg van de achterliggende koop- of 

verkooporder. 
3
 Dit is de naam van de (uiteindelijke) koper voor zover bekend. 

4
 Deze participatie deelde [overtreder] met een vriend van hem, [AB]. Ongeveer een maand na aankoop heeft 

[overtreder] de participatie verkocht en heeft hierop een winst behaald van € 56.297, na uitkering van de helft aan [AB] 

(totale koerswinst € 112.594,65).  
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desbetreffende multilaterale handelsfaciliteit waarvoor de beleggingsonderneming een vergunning heeft als 

bedoeld in artikel 2:96;” 

 

2.2 Zienswijze [overtreder] 

 

In zijn op 1 oktober 2013 gegeven zienswijze heeft [overtreder] – zakelijk weergegeven – het volgende naar voren 

gebracht:
5
  

 

Geen marktmanipulatie 

Op 11 januari 2012 heeft Ultee mij 10 participaties Sabon tot zekerheid gegeven. Ik bezat 1 participatie en 

overwoog die te verkopen. Ultee vond het echter belangrijk dat ik bleef zitten en hij sprak mij daarover aan na 

een informele participantenvergadering op 5 januari 2012. Later die week belde Ultee mij en gaf aan 10 

participaties bij mij te willen parkeren, als borg. Ik heb daarin toegestemd en op 11 januari 2012 heb ik die 

stukken op mijn effectenrekening overgeboekt gekregen. Waarom Ultee mij 10 participaties tot zekerheid gaf, 

terwijl ik er maar één bezat, weet ik niet precies. Ultee bracht het naar mij als een bewijs van het enorme 

vertrouwen dat hij had in het fonds en hij wilde mij aan boord houden. Ik weet dat Ultee ook aan anderen 

participaties tot zekerheid heeft gegeven.  

 

Ik heb met Ultee geen afspraken gemaakt over de 10 participaties die ik tot zekerheid kreeg. Zo was het niet 

duidelijk hoe lang ik die participaties zou kunnen houden. Ik heb daar toen niet bij stilgestaan. Op vrijdag 17 

februari 2012 wilde de heer Ultee de participaties ineens terug hebben in verband met een financiering. Ik heb 

geprobeerd die participaties via de bank terug te boeken, zoals die ook heen geboekt waren, maar door een 

fout van de bank lukte dat niet op tijd. Daar heb ik hard bewijs van, ik heb een brief van mijn bank overgelegd 

waarin zij dat erkent.  

 

Toen het door die fout van de bank dus niet lukte om de 10 participaties tijdig terug te boeken, heb ik ze op 

maandagochtend 20 februari 2012 via de beurs moeten verkopen. Het kon volgens Ultee niet langer wachten, 

hij moest en zou de stukken die ochtend terug krijgen. Om te voorkomen dat ik problemen met Ultee zou 

krijgen over de prijs, heb ik hem gevraagd om aan mij door te geven tegen welke limieten ik de orders moest 

inleggen. Ultee heeft mij die bedragen vervolgens gemaild. Die mail heb ik de AFM al eerder toegestuurd, 

naar aanleiding van het concept rapport, hetgeen er nog eens op wijst dat ik niets te verbergen heb. Ik heb die 

maandagochtend uitsluitend gehandeld op de behoorlijk dwingende instructies van Ultee, eigenlijk zonder er 

zelf over na te denken. 

 

Ik neem het mijn bank heel kwalijk dat ze de participaties niet tijdig hebben overgeboekt. Als ze geen fout 

hadden gemaakt, had ik niets via de beurs hoeven te verkopen en was er niets aan de hand geweest.  

 

                                                        
5
 De zienswijze van [overtreder] wordt uitsluitend weergegeven voor zover die betrekking heeft op de transacties van  

20 februari 2012. In het onderzoeksrapport wordt [overtreder] ook marktmanipulatie verweten met betrekking tot 

transacties op 10 en 24 januari 2012, maar mede naar aanleiding van de door [overtreder] gegeven zienswijze terzake 

worden die niet aan de boete ten grondslag gelegd. Om die reden wordt de zienswijze van [overtreder] met betrekking 

tot die transacties verder niet behandeld. 
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In het rapport staat dat de AFM het onaannemelijk acht dat ik 10 participaties tot zekerheid heb gekregen en 

dat ik heb geprobeerd om de participaties via de bank – en dus niet via de beurs – terug te boeken, maar dat is 

wel hoe het is gegaan. 

 

De vergoeding van € 14.000 heb ik bedongen in the spur of the moment toen ik er ondanks de fout van de 

bank en de druk van Ultee in geslaagd was om de participaties goed te verkopen. Het was zeker geen tevoren 

toegezegde beloning en Ultee is naderhand alweer regelmatig bij mij terug geweest met de mededeling dat hij 

het geld toch eigenlijk zelf nodig had. Ik heb Ultee inmiddels alweer zo’n € 8.000 terugbetaald.  

 

Veel later heb ik nog gesplitste participaties Brand FunDing gekocht, waarop ik uiteindelijk een verlies heb 

geleden van ruim € 50.000. 

 

Subsidiair doet [overtreder] een beroep op matiging van de boete in verband met zijn beperkte draagkracht.  

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

-------------------. [Overtreder] heeft een draagkrachtformulier met bewijsstukken overgelegd. 

 

2.3 Beoordeling van de feiten 

 

De AFM is van oordeel dat [overtreder] op 20 februari 2012 artikel 5:58, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, 

Wft heeft overtreden door – kort gezegd – via de beurs 10 participaties Sabon aan Ultee te verkopen tegen door 

Ultee gedicteerde, steeds oplopende limieten, terwijl die beurstransacties niet leidden tot een feitelijke wijziging 

van de positie van [overtreder] in Sabon. In deze paragraaf wordt uiteengezet op grond waarvan de AFM tot dit 

oordeel komt, waarbij ook wordt ingegaan op de door [overtreder] gegeven zienswijze ter zake. De zienswijze van 

[overtreder] ten aanzien van de hoogte van de boete zal worden behandeld in paragraaf 3.1.2.  

 

2.3.1 Samenvatting feiten  

 

Aan het begin van de onderzoeksperiode bezat [overtreder] 1 participatie Sabon. Op 11 januari 2012 heeft 

[overtreder] van [F] om niet 10 participaties Sabon ontvangen. Die 10 participaties zijn OCT door [F] aan 

[overtreder] overgeboekt. Op 20 februari 2012 heeft [overtreder] tussen 10:35 en 10:45 uur via de beurs 10 

participaties Sabon verkocht. Tevoren gaf Ultee de limieten op waartegen [overtreder] de orders moest inleggen. 

Dit waren oplopende bedragen, van € 79.000 tot € 84.500. Alle door [overtreder] ingelegde orders (zes orders voor 

de 10 participaties) werden uitgenomen door Ultee of [E]. De netto opbrengst van de tien via de beurs verkochte 

participaties was € 814.068,62. Op 21 februari 2012 heeft [overtreder] een bedrag van € 800.000 overgemaakt 

naar de rekening van Ultee met als omschrijving: “overboeking 10 participaties minus beheer en transactiekosten 

volgens afspraak”. 

 

Uit het onderzoek van de AFM naar mogelijk marktmisbruik door Ultee is gebleken dat de transacties verricht via 

de effectenrekening bij ------------ op naam van [E] in de onderzochte periode feitelijk zijn verricht dan wel 

bewerkstelligd door Ultee. De AFM rekent het handelen via de effectenrekening van [E] derhalve aan Ultee toe. 

Kortheidshalve wordt in het vervolg van dit besluit gesproken over transacties door Ultee, ook wanneer het gaat 

om transacties vanaf de effectenrekening van [E].  
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2.3.2 Onjuist of misleidend signaal (artikel 5:58, eerste lid, aanhef en onderdeel a, Wft) 

 

Van de zes beurstransacties die [overtreder] is aangegaan met Ultee, ging een onjuist of misleidend signaal uit met 

betrekking tot het aanbod en de koers van de participaties Sabon, althans dat was te duchten.  

 

Van de verkooptransacties van [overtreder] ging, zoals als bij iedere verkooptransactie op de beurs, een signaal uit 

met betrekking tot het aanbod van de participaties Sabon. Door de verkooptransacties werd een signaal afgegeven 

dat een belegger, in dit geval [overtreder], afstand nam van één of meer posities in participaties Sabon. Hiervan 

was echter feitelijk geen sprake. De AFM is van oordeel dat de participaties die [overtreder] eerst OTC van [F] (de 

vennootschap van Ultee) geleverd had gekregen en daarna via de beurs heeft verkocht, in de tussentijd in feite niet 

uit de controle van Ultee zijn geweest en dat het marktrisico op die participaties in de tussentijd ook bij Ultee is 

gebleven. De AFM komt tot de conclusie op grond van de volgende feiten en omstandigheden:  

 De verklaring van [overtreder] dat Ultee op 11 januari 2012 de 10 participaties tot zekerheid (als borg) bij 

hem had geplaatst, om [overtreder] ertoe te bewegen zijn ene participatie vast te houden; 

 Het feit dat [overtreder] de 10 participaties om niet van Ultee kreeg overgeboekt (OTC via [F]); 

 De verklaring van [overtreder] dat Ultee hem op 17 februari 2012 te kennen gaf dat hij de 10 participaties 

direct naar hem moest terugboeken, omdat Ultee de stukken snel weer nodig had in verband met een 

financiering én dat [overtreder] onverwijld gehoor probeerde te geven aan dit dwingende verzoek van 

Ultee; 

 Het feit dat, toen een OTC-overboeking niet snel genoeg door de bank bleek te kunnen worden 

uitgevoerd, [overtreder] de participaties op 20 februari 2012 via de beurs heeft verkocht met Ultee als 

kopende partij, tegen tevoren door Ultee aan [overtreder] opgegeven limieten; 

 Het feit dat [overtreder] vervolgens de opbrengst van de verkoop van de participaties via de beurs, na 

aftrek van een vergoeding, aan Ultee heeft terugbetaald. 

 

De AFM constateert op grond van het bovenstaande dat de verkooptransacties via de beurs door [overtreder], met 

Ultee als wederpartij, feitelijk niet hebben geleid tot een wijziging in de positie van [overtreder] in Sabon en dat 

die transacties tussen [overtreder] en Ultee derhalve niet het resultaat waren van een integer proces van vraag en 

aanbod, dit laatste ook omdat Ultee tevoren de limieten aan [overtreder] had gedicteerd.  

Met de transacties suggereerde [overtreder] echter wel een toename van het aanbod van participaties Sabon op de 

beurs en daarnaast hebben de transacties tussen [overtreder] en Ultee het handelsvolume vergroot. De beleggers 

wisten echter niet dat de controle over de participaties en het marktrisico van de participaties bij die transacties 

niet overging en dat er dus geen sprake was van een werkelijk (toegenomen) aanbod van participaties Sabon. 

Derhalve hebben de transacties van [overtreder] op 20 februari 2012 geleid tot onjuiste of misleidende signalen 

met betrekking tot het aanbod van participaties Sabon, althans was dat minst genomen te duchten. 

 

Zoals bij alle financiële instrumenten die verhandeld worden op de beurs, was de vraag naar en het aanbod van 

participaties Sabon mede bepalend voor de koers van die participaties. De signalen die van de verkooptransacties 

van [overtreder] uitgingen, hadden derhalve ook betrekking op de koers van de participaties Sabon. De AFM komt 

daarom tot de conclusie dat de hierboven beschreven onjuiste of misleidende signalen met betrekking tot het 

aanbod van de participaties Sabon ook onjuist of misleidend waren met betrekking tot de koers van die 
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participaties, althans dat onjuistheid of misleiding te duchten was. Dat het koersverloop ook zichtbaar is beïnvloed 

door de transacties van [overtreder], wordt hieronder verder toegelicht. 

 

2.3.3 Kunstmatig koersniveau (artikel 5:58, eerste lid, aanhef en onderdeel b, Wft) 

 

Met de hierboven beschreven verkooptransacties heeft [overtreder] de koers van participaties Sabon op een 

kunstmatig hoog niveau gebracht. De AFM licht dit als volgt toe. 

 

Op de bewuste 20 februari 2012 hebben tussen 10:38:21 en 10:39:09 uur uitsluitend transacties tussen [overtreder] 

en Ultee plaatsgehad en de koers is in die tijd gestegen van € 79.000 tot € 79.200. Ook tussen 10:43:02 en 

10:44:12 uur hebben uitsluitend transacties tussen [overtreder] en Ultee plaatsgehad en in die tijd is de koers 

gestegen van € 82.000 tot € 84.500, waarbij de eerste transactie van deze reeks de koers direct € 2.000 hoger zette 

dan de koers die direct daaraan vooraf tot stand kwam. De slotkoers van die dag was € 85.000, een stijging van 

6,5% ofwel € 5.200 ten opzichte van de koers van de vorige handelsdag. Tot slot is relevant dat de 

verkooptransacties van [overtreder] met Ultee als wederpartij die dag bijna 36% van het handelsvolume betroffen. 

De AFM komt op grond hiervan tot de conclusie dat de verkooptransacties van [overtreder] hebben geleid tot een 

hoger koersniveau van participaties Sabon. 

 

Dat hogere niveau was kunstmatig, omdat – zoals hierboven is uiteengezet – de koers niet het resultaat was van 

een integer proces van vraag en aanbod, maar het gevolg was van de door Ultee aan [overtreder] gedicteerde, 

steeds oplopende limieten waartegen [overtreder] de orders inlegde, die conform afspraak door Ultee werden 

uitgenomen.  

 

2.3.4 Archetypisch marktmisbruik 

 

De hierboven beschreven tegengestelde transacties van [overtreder] met Ultee (OTC-overboeking aan [overtreder] 

en verkoop via de beurs aan Ultee) kwalificeert als of lijkt ten minste sterk op een vorm van archetypisch 

marktmisbruik, zoals omschreven door CESR.
6
 Deze vorm (wash trades) wordt hieronder beschreven en 

gehouden tegen de handelwijze van [overtreder]. 

 

Onder wash trades verstaat CESR:  

“(…) the practice of entering into arrangements for the sale or purchase of an financial instrument where there is 

no change in beneficial interests or market risk or where the transfer of beneficial interest or market risk is only 

between parties who are acting in concert or collusion. (…)”.  

 

In dit geval waren de participaties in het bezit van Ultee, werden door hem om niet overgeboekt naar [overtreder] 

om vervolgens via de beurs te worden terug verkocht aan Ultee, tegen door Ultee aan [overtreder] gedicteerde, 

oplopende limieten, waarna [overtreder] de ontvangen koopprijs grotendeels aan Ultee terugbetaalde. Dit terwijl 

de stukken feitelijk steeds onder de controle van Ultee zijn gebleven en ook het marktrisico bij hem is gebleven.  

 

                                                        
6
 Ref: CESR/04-505b Market Abuse Directive Level 3 – first set of CESR guidance and information on the common 

operation of the Directive.  
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2.3.5  Conclusie 

 

De AFM concludeert op grond van het bovenstaande dat van de transacties die [overtreder] op 20 februari 2012 

via Euronext heeft verricht of bewerkstelligd met als wederpartij Ultee telkens een onjuist of misleidend signaal 

uitging met betrekking tot het aanbod en de koers van participaties Sabon, althans dat dit te duchten was, alsmede 

dat [overtreder] met die verkooptransacties de koers van participaties Sabon op een kunstmatig niveau heeft 

gebracht.  

 

3. Besluit 

 

3.1 Besluit tot boeteoplegging 

 

Op grond van het voorgaande heeft de AFM besloten om aan [overtreder] een bestuurlijke boete op te leggen 

wegens overtreding van artikel 5:58, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, Wft op 20 februari 2012.  

 

3.1.1 Hoogte van de boete 

 

Wettelijk kader 

Voor overtreding van artikel 5:58, eerste lid, Wft geldt op grond van artikel 1:81, eerste en tweede lid, Wft en 

artikel 10 van het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector (Bbbfs) een basisbedrag van € 2 miljoen. De AFM 

kan het basisbedrag verlagen of verhogen met ten hoogste 50 procent indien de ernst en/of duur van de overtreding 

een dergelijke verlaging of verhoging rechtvaardigt.
7
 De AFM kan daarnaast het basisbedrag verlagen of verhogen 

met ten hoogste 50 procent indien de verwijtbaarheid van de overtreder een dergelijke verlaging of verhoging 

rechtvaardigt.
8
 De AFM houdt bij het vaststellen van de bestuurlijke boete voorts rekening met de draagkracht van 

de overtreder.
9
 

 

Hierna zal worden beoordeeld of er aanleiding is om het basisbedrag van € 2 miljoen te verhogen of te verlagen. 

 

Ernst en/of duur van de overtreding 

Het basisbedrag van € 2 miljoen kan worden verhoogd of verlaagd met ten hoogste 50%, indien de ernst 

en/of duur van de overtreding dit rechtvaardigt.  

 

De AFM ziet geen reden voor een aanpassing van het basisbedrag op grond van de ernst en/of duur van de 

overtreding. Toelichting: 

 

Zoals hierboven uiteengezet, vertegenwoordigden de door [overtreder] op 20 februari 2012 verkochte participaties 

Sabon een totale beurswaarde van ruim € 800.000 en hebben de transacties van [overtreder] geleid tot een stijging 

van de koers van het fonds van € 79.000 tot € 84.500 (6,96%). De omvang van de overtreding is daarmee 

aanzienlijk en de impact op de koers van de participaties Sabon significant. Die omvang en impact geven zeker 

                                                        
7
 Artikel 2, tweede lid, Bbbfs.  

8
 Artikel 2, derde lid, Bbbfs. 

9
 Artikel 4, eerste lid, Bbbfs. 
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geen aanleiding tot een verlaging van het basisbedrag, maar ook niet tot een verhoging.  

 

Het bedrag blijft hiermee op € 2 miljoen. 

 

Mate van verwijtbaarheid 

Het basisbedrag kan worden verhoogd dan wel verlaagd met ten hoogste 50%, indien de mate van verwijtbaarheid 

dit rechtvaardigt. 

 

De AFM ziet aanleiding om het basisbedrag te verlagen met 25%, gelet op een mindere mate van verwijtbaarheid. 

Toelichting: 

 

[Overtreder] heeft aangetoond dat het niet zijn intentie was om de 10 participaties die hij OTC van [F] (de 

vennootschap van Ultee) had ontvangen, via de beurs aan Ultee terug te leveren. [Overtreder] heeft vrijdag  

17 februari 2012 zijn bank opdracht gegeven om de participaties OTC terug te boeken naar [F], maar omdat dit 

niet tijdig leek te lukken
10

 en Ultee maandagochtend 20 februari 2012 erop stond de stukken direct te ontvangen, 

heeft [overtreder] met Ultee afgesproken om ze via de beurs aan hem te verkopen. [overtreder] handelde daarmee 

– aantoonbaar – in reactie op onverwachte omstandigheden en zonder enig vooropgezet plan tot marktmanipulatie. 

Dit neemt niet weg dat het [overtreder] wel kan worden verweten dat hij, toen de OTC-overboeking op 20 februari 

2012 niet tijdig mogelijk leek te zijn, de participaties via de beurs aan Ultee heeft verkocht tegen door Ultee aan 

[overtreder] gedicteerde, steeds oplopende limieten. Weliswaar heeft [overtreder] aannemelijk gemaakt dat hij 

door Ultee onder druk werd gezet, maar dat doet niet af aan zijn verantwoordelijkheid om zich te houden aan de 

regels ter voorkoming van marktmisbruik. Bovenstaande omstandigheden zijn per saldo aanleiding om de boete 

met 25% te verlagen wegens mindere verwijtbaarheid. 

 

Het bedrag komt hiermee op € 2 miljoen – € 500.000 = € 1,5 miljoen. 

 

Draagkracht 

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

---------------------------------------------------------------------------------------------. De draagkracht van [overtreder] is 

daarmee aanleiding om de boete te verlagen tot 5% van € 1,5 miljoen = € 75.000. [overtreder] moet worden geacht 

dit bedrag uit zijn vermogen te kunnen voldoen. 

 

Passendheid/evenredigheid 

De AFM is van oordeel dat een boete van € 75.000 onder de omstandigheden van dit geval onevenredig hoog 

is.  

 

De overtreding is [overtreder] wel te verwijten (zie hierboven), maar tegelijkertijd heeft [overtreder] aannemelijk 

gemaakt dat hij niet was opgewassen tegen Ultee en vooral onnadenkend heeft gehandeld. Dit zowel bij het 

accepteren van de 10 participaties als borg zonder hierover enige afspraak met Ultee te maken, als bij het verkopen 

van die participaties tegen de door Ultee gedicteerde koersen. Bij dit laatste moet nogmaals worden benadrukt dat 

                                                        
10

 Achteraf bleken de participaties wel al om 9:32 uur door de bank te zijn overgeboekt naar [F], maar die zijn om 10:30 

uur weer teruggeboekt. Zie ook het schema in paragraaf 1.3. 
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[overtreder] – zoals hij heeft aangetoond – eerst zijn bank opdracht had gegeven om de 10 participaties OTC terug 

te laten boeken en pas toen dit niet tijdig leek te lukken heeft toegegeven aan de druk van Ultee om het via de 

beurs te laten verlopen.  

 

Daarnaast weegt de AFM mee dat [overtreder] ---------------------------------------------------------------------------------

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

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

 

In het bovenstaande ziet de AFM aanleiding om de boete op gronden van evenredigheid verder te verlagen, van  

€ 75.000 tot € 15.000. 

 

Conclusie 

Op grond van het voorgaande stelt de AFM de boete vast op € 15.000. 

 

3.1.2 Betaling van de boete 

 

Het bedrag van € 15.000 dient te worden overgemaakt op bankrekening ---------------- (The Royal Bank of 

Scotland N.V.) ten name van AFM te Amsterdam, onder vermelding van factuurnummer -----------. [Overtreder] 

ontvangt geen afzonderlijke factuur voor dit bedrag. 

 

De boete moet worden betaald binnen zes weken na de datum van dit besluit.
11

 Als [overtreder] 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 [overtreder] na de bezwaarprocedure in beroep gaat, totdat op het beroep is 

beslist.
12

 Over de periode dat de verplichting om de boete te betalen is geschorst, is [overtreder] wel de wettelijke 

rente verschuldigd.
13

 

 

3.2 Besluit tot openbaarmaking van de boete 

 

Omdat de AFM aan [overtreder] een boete oplegt wegens overtreding van artikel 5:58, eerste lid, Wft, moet de 

AFM het besluit tot boeteoplegging openbaar maken, nadat dit definitief is geworden (nadat het niet langer 

mogelijk is om bezwaar of beroep in te stellen).
14

 Ook moet de AFM het besluit al eerder openbaar maken, 

namelijk vijf werkdagen nadat dit aan [overtreder] is toegestuurd.
15

 

 

De wetgever heeft het openbaar maken van bestuurlijke boetes verplicht om deelnemers op de financiële markten 

te waarschuwen. Dit in het belang van de ordelijke en transparante financiële marktprocessen, zuivere 

verhoudingen tussen marktpartijen en de zorgvuldige behandeling van cliënten.
16

 De AFM kan slechts afzien van 

                                                        
11

 Dit volgt uit artikel 4:87, eerste lid, en de artikelen 3:40 en 3:41 Awb. 
12

 Dit volgt uit artikel 1:85, eerste lid, Wft. 
13

 Dit volgt uit artikel 1:85, tweede lid, Wft. 
14

 Dit volgt uit artikel 1:98 Wft. 
15

 Dit volgt uit artikel 1:97, eerste lid, Wft. 
16

 Zie Kamerstukken II 2005-06, 29 708, nr. 19, p. 301-303 en 420-421, nr. 20, p. 30 en nr. 39, p. 8-10. 
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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. 

 

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 

tevens een Engelse vertaling verschijnen. Ook wordt een bericht over de boete opgenomen in de periodieke AFM-

nieuwsbrieven (consumenten/professionals) en wordt een bericht op Twitter geplaatst. Dit Twitter-bericht bestaat 

uit de kop van het persbericht, met een link naar het volledige persbericht op de website van de AFM. De AFM 

kan daarnaast het besluit publiceren door middel van een advertentie in één of meer landelijke dagbladen.  

 

De bijlage 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: 

 

“AFM legt aan [overtreder] boete op voor marktmanipulatie 

 

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 7 juli 2014 een bestuurlijke boete van € 15.000 opgelegd aan 

[overtreder] te [woonplaats], omdat hij de koers van participaties in een beleggingsfonds heeft gemanipuleerd. 

Daarmee heeft hij artikel 5:58, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht (Wft) overtreden. 

 

Overtreding 

Begin 2012 bezat [overtreder] één participatie in het destijds aan Euronext genoteerde beleggingsfonds Sabon 

FunDing. De heer B.C. Ultee bezat een groot aantal participaties. [Overtreder] kende de heer Ultee van 

participantenvergaderingen. In januari 2012 heeft [overtreder] van de heer Ultee een aantal participaties 

overgeboekt gekregen, zonder dat hij daarvoor betaalde. Ruim een maand later heeft [overtreder] die participaties 

via de beurs aan de heer Ultee terug verkocht om de opbrengst daarvan vervolgens grotendeels aan de heer Ultee 

te vergoeden. De transacties waren daarmee per saldo vrijwel kostenneutraal. De AFM heeft vastgesteld dat de 

stukken feitelijk steeds onder de controle van Ultee zijn gebleven. Door de transacties wekte [overtreder] de 

indruk dat er handel was in het fonds, terwijl er economisch gezien niets wijzigde en bovendien leidden de 

transacties tot een kunstmatig hoog koersniveau. Dit levert marktmanipulatie op.  

Wel heeft [overtreder] – naar hij heeft aangetoond – eerst geprobeerd de participaties via de bank aan de heer 

Ultee terug te boeken en pas toen dit niet tijdig lukte onder druk van de heer Ultee de stukken via de beurs 

verkocht. Dit maakt de overtreding minder verwijtbaar.  

 

Hoogte van de boete 

Voor deze overtreding geldt een basisbedrag van € 2 miljoen. De AFM heeft dit bedrag verlaagd met 25 procent 

op grond van mindere verwijtbaarheid (zie hierboven). Bij het vaststellen van de hoogte van de boete houdt de 

AFM ook rekening met de draagkracht van de overtreder. Die draagkracht is in dit geval reden om de boete te 
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verlagen tot € 75.000. Omdat de AFM een boete van € 75.000 alle omstandigheden in aanmerking genomen 

onevenredig hoog vindt, is de boete verder verlaagd tot € 15.000.  

 

Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.  

 

Het volledige besluit is als PDF-download beschikbaar via de link aan de rechterkant van deze pagina. Bij vragen 

of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800 - 5400 540 (gratis). 

 

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

op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. Wij bevorderen eerlijke en zorgvuldige financiële 

dienstverlening aan consumenten, particuliere beleggers en (semi-)professionele partijen. We zien toe op een 

eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en 

ondernemingen in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan 

de stabiliteit van het financiële stelsel, het functioneren van de economie, de reputatie en de welvaart van 

Nederland.” 

 

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 uitspraak heeft gedaan.  

 

Als u om een voorlopige voorziening vraagt, verzoekt de AFM u dit per e-mail (boetefunctionaris@afm.nl) door te 

geven. Als u niet overgaat tot het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening, zal de AFM de boete 

openbaar maken, op de wijze zoals hiervoor genoemd. 

 

Over de publicatie op grond van artikel 1:98 Wft zal de AFM een beslissing nemen, als het boetebesluit definitief 

is geworden. 

 

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. 

 

http://www.afm.nl/nl/consumenten/afm/meldpunt.aspx
mailto:boetefunctionaris@afm.nl
mailto:bezwarenbox@afm.nl
http://www.afm.nl/bezwaar
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Hoogachtend, 

Autoriteit Financiële Markten    

  

  

  

[was getekend]  [was getekend] 

Assistent boetefunctionaris Plaatsvervangend boetefunctionaris 

  

 

 


