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Geachte directie,

De Autoriteit Financiële Markfen (AFlvf) trekt op grond van het niet voldoen aan de verplichting tot betaling van
heffingen als bedoeld in artikel 13, eerste lid Wet bekostiging financieel toezicht (Wbft) in de zin van artikel
1:104, eerste lid, aanhef en sub m, van de Wet op het financieel toezicht (V/ft) 1 de vergunning van Minerva
Hypotheken B.V. (Minerva) onder vergunningmrmmer 12015733 geheel in.

Dit besluit volgt op het voornemen om de gehele vergunning van Minerva in te trekJ<en dat per brief van
6 februari 2018 (kenmerk aan Minerva kenbaar is gemaakt.

Dit besluit is gebaseerd op het oordeel dat Minerva nietheeft volda¿n aan de verplichting tot betaling van de
bijdragen in doorlopørde toezichtkosten.2

De AFM stelt Minerva in de gelegenheid om haar portefeuille af te wilftelen binnen drie maande,n na dagtekening
van deze brief. Meer informatie hierover vindt u in paragraaf 5 van dit besluit.

Dit besluit is als volgt opgebouwd: paragraaf I beschrijft de feiten die tot het besluit aanleiding geven, paragraaf 2
de beoordeling van deze ferten, paragraaf 3 de belangenafweging, paragraaf 4 het besluit, paragraaf 5 omschrijft
degevolgen van ditbesluit enparagtaaf6 depublicatie. Totslot geeft paragraaf7 derechtsgangverwijzingaan.
Het wettelijk kader is weergegeven in de bijlage bij deze brief.

I Voor het relevante wettelijk kader verwijzen wij u naar de bijlage.
2 De AFM verwijst in dit verband naar artikel 13, eerste lid van de Wet bekostiging financieel toezicht(V/bft).
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1. Feiten en verloop procedure

Hieronder staan alle relevante feiten opgenomen die ten grondslag liggen aan dit besluit.

Minerva beschikt sinds 27 oktober 2006 over een vergunning voor het bemiddelen en/of adviseren3 in financiële

producten zoals vermeld in het register van de AFM onder vergunningrummer 12075733, te raadplegen via

www.afrn.nl/registers. Vanaf de datum dat de vergunning is verleend, is Minerva jaarlijks een bijdrage in de

toezichtkosten verschuldigd aan de AFM.

Bijdrage in de toezichtkosten 2012 t/m 2017

De openstaande posten van Minerva

toezichtkosten die verschuldigd ziin
(,{E![4lebiteurennunìmer f) met betrekking tot de doorlopende

aaätde'Apu sinds 2012 zijn in onderst¿and schema weergegeven:

c2.t07,61c 627,50 c 627,50 € 1.480,11I Heffrng2012 10-08-2012

€ 1.081,36Heffing 2013 26-07-2013 € 1.081,36

c345,63 €,2.076,99lt-07-2014 € 650,00 € 650,00I Heffing2014

€,37,78 c 857,78€ 820,00 € 820,00

Bijdrage in de

toezichtkosten

20t5 24-12-20t5

c 1.586,76€,1.548,26 c 1.548,26 € 38,50I
Bijdrage in de

toezichtkosten

2016 10-08-2016

c 1.298,t1 € 15,00 € 1 .3 1 3 l1

Bijdrage in de

toezichtkosten

20t7 2t-08-2017 € 1.298,11

€.6.025,23 c 1.917,02Subtotaal c 6.025,23

c7.942,25Totaal te betalen bedrag

3 Een vergunning als bedoeld in artikel 2:80, eerste lid, enlof 2:75, eerste lid, Wet op het financieel toezicht (Wft) en/of Nationaal

Regime, een vrijstelling voor beleggingsdiensten als bedoeld in artikel 2:96 Wft op gtond van artikel I 1 , eerste lid,

Vrijstellingsregeling Wft .

a De betaaltermijn van een factuur is 42 dagen.
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Uitblijven van bijdrage in de toezichtkosten 2012

Op l0 ausustus 2012 heeft de AFM Minerva een factuur met nummer gestuurd voor het

doorlopend toezicht 2012 þierna: factuur 1). De factuur is verzonden naar het adres van Minerva, zoals dat ten

tijde van de vergunningaanvraag aan de AFM is verstrekt: Sødionweg 174,1077 TC Amsterdam.

Op 12 oktober 2012 heeft de AFM bij het uitblijven van de betaling Minerva een aanmaning verstuurd voor het

voldoen van de openstaande factuur l, met het verzoek deze factuur binnen 15 dagen te betalen. De aanmaning is

verstuurd naar het adres Stadionweg 174, 1077 TC Amsterdam.

Op 16 oktober 2012 heeft de AFM Minerva per brief, verstuurd naar het adres Stadionweg 174, 1077 TC
Amsterdam, laten weten, dat zij de doorlopende machtiging om heffingen rechtstreeks te kunnen incasseren van
rekeningnummer 0667447687 heeft verwijderd uit haar administratie omdat geîncasseerde bedragen gestorneerd

werden.

Op 3l oktober 2012 heeft de AFM bij het uitblijven van de betaling Minerva een laatste aanmaning verstuurd voor
het voldoen van de openstaande factuur 1, met het verzoek deze factuur binnen l0 dagen te betalen. De laatste

aanmaning is verzonden naar het adres Stadionweg I74, 1077 TC Amsterdam.

Uitblijven van bijdrage in de toezichtkosten 2013

Op 26 juli 2013 heeft de AFM Minerva een factuur met nummer gestuurd voor het doorlopend
toezicht 2013 (hierna: factuur 2). De factuur is verzonden naar het adres Stadionweg 174, 1077 TC Amsterdam.

Op 9 september 2013 heeft de AFM bij het uitblijven van de betaling Minerva een aanmaning verstuurd voor het

voldoen van de openstaande factuur 2,met het verzoek deze factuur binnen 15 dagen te betalen. De aanmaning is
verzonden naar het adres Stadionweg 174, 1077 TC Amsterdam.

Op 25 september 2013 heeft de AFM bij het uitblijven van de betaling Minerva een laatste aanmaning verstuurd
voor het voldoen van de openstaande factuur 2, methet verzoek deze factuur binnen l0 dagen te betalen. Vanwege

het uitblijven van de betaling heeft de AFM een controle gedaan naar de juistheid van het adres van de

onderneming d.m.v. het raadplegen van het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvKO. De laatste

aanmaning is vervolgens verstuurd naar het adres, zoals dat op dat moment bij de KvK geregistreerd stond:

Herenstraat 3l,l2l I BZ Hilversum.

Vanwege de wijziging van het adres van Minerva in de KvK heeft de AFM op 25 september 2013 factuur 2 ook

nog een keer verzonden naar het adres Herenstraat 3l,l2ll BZ Hilversum.

Uitblijvenvøn bijdrage in de toezichtkosten 2014

Op 1l juli 2014 heeft de AFM Minerva een factuur met nummer gestuurd voor het doorlopend
toezicht 2014 þierna: factuur 3). De factuur is verzonden naar het correspondentieadres, zoals dit op dat moment
bij de AFM van deze ondernerning bekend was, en dat overeenkwam met de gegevens in de KvK: Postbus 398,

1200 AJ Hilversum.
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Op 26 auzusfus 2014 heeft de AFM bij het uitblijven van de betaling Minerva een aanmaning verstuurd voor het

voldoen van de openstaande factuur 3, met het verzoek deze factuur binnen 15 dagen te betalen. De aanmaning is

verzonden naar het adres Postbus 398, 1200 AJ Hilversum.

Op 10 september 2014 heeft de AFM bij het uitblijven van de betaling Minerva een laatste aanmaning verstuurd

voor het voldoen van de openstaande factuur 3, met het verzoek deze factuur binnen l0 dagen te betalen. De

laatste aanmaning is versfuurd naar het adres Postbus 398, 1200 AJ Hilversum.

Uitblijven vøn bijdrage in de toezichtkosten 20I 5

Op 24 december 2015 heeft de AFM Minerva een factuur met nummer gestuurd voor het

doorlopend Toezichl 2015 (hierna: factuur4). De factuur is verzondennaarhet adres Postbus 398, 1200 AJ
Hilversum.

Op 5 januari 2016 heeft de AFM factuur 4,verzonden aan het adres Postbus 398, 1200 AJ Hilversum, retour

ontvangen. Er werd geen redan voor de retourzending aangegeven.

Op I I februari 2016 heeft de AFM bij het uitblijven van de betaling Minerva een aanmaning verstuurd voor het

voldoen van de openstaande factuur  ,melhet verzoek deze factuur bir¡ren 15 dagen te betalen. De aanmaning is

verzonden naar het adres Postbus 398, 1200 AJ Hilversum, omdat de AFM op dat moment niet over een ander

adres van Minerva beschikte, en €r geen reden voor de retourzending was gegeven.

Op l5 februari 2016 heeft de AFM de aanmaning voor factuur 4,verzonden aan het adres Postbus 398,

1200 AJ Hilversum, retour ontvangen. Er werd weer geen reden voor de retourzending gegeven.

Op 29 februari 2016 heeft de AFM bij het uitblijven van de betaling Minerva een laatste aanmaning verstuurd

voor het voldoen van de openstaande factuur 4, met het verzoek deze factuur binnen l0 dagen te betalen. De

laatste aanmaning is verzonden naar het adres Postbus 398, 1200 AJ Hilversum.

Op 3 maart 2016 heeft de AFM de laatste aanmaning voor facfuur 4, verzonden aan het adres Postbus 398,

1200 AJ Hilversum, retour ontvangen. Er werd weer geen reden voor de retourzending gegeven.

Uitblijven van bijdrage in de toezichtkosten 2016

Op 10 auzustus 2016 heeft de AFM Minerva een factuur met nummer gestuurd voor het

doorlopend toezicht 2016 (hiema: facfuur 5). De factuur is verzonden naar het adres Postbus 398, 1200 AJ

Hilversum.

Eveneens op l0 auzustus 2016 heeft de AFM factuur 5 ook nog verstuurd naar het bij de KvK bekende

bezoekadres Herenstraat 3 l, l2l 1 BZ Hilversum.
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Op 3 ianuari20l7 heeft de AFM bij het uitblijven van de betaling Minerva een betalingsherinnering verstuurd

voor het voldoen van de openstaande factuur 5, met het verzoek deze factuur binnen 10 dagen te betalen. De

betalingsherinnering is verzonden naar het adres Postbus 398, 1200 AJ Hilversum.

Op 6 ianuari 2017 heeft de AFM de betalingsherinnering voor factuur 5 retour ontvangen, met als reden: postbus

opgeheven.

Op l7 ianuari 2017 heeft de AFM de betalingsherinnering voor factuur 5 verzonden aan het bezoekadres van

Minerva: Herenstraat 31,l2l1 BZ Hilversum.

Op 23 januari20lT heeft de AFM bij het uitblijven van de betaling Minerva een aanmaning verstuurd voor het

voldoen van de openstaande factuur 5, met het verzoek deze factuur binnen 14 dagen te betalen. De aanmaning is

- bij gebrek aan informatie over een mogelijk ander adres van de onderneming - verzonden naar het adres Postbus

398, 1200 AJ Hilversum en naar het adres Herenstraat 31, l2ll BZ Hilversum.

Op 26 ianuari2}l7 heeft de AFM de aanmaning voor factuur 5, gericht aan het adres Postbus 398, 1200 AJ
Hilversum, retour ontvangen met als reden: postbus opgeheven.

Op 26 iarruari 2017 heeft de AFM bij het uitblijven van de betaling Minerva een aanmaning verstuurd naar het

adres Herenstaal3l,l2ll BZ Hilversum voor het voldoen van de opørstaande factuur 5, met hetverzoek deze

factuur binnen 14 dagen te betalen.

Gerechtelijke uitspraak & laatste verzoek tot betaling

Op 3 december 2012 heeft de AFM de vordering aangaande factuur 1, overgedragen aan | (dossiernummer

Op 22 awil2013 heeft de Rechtbank Amsterdam uitspraak gedaan over de rechtmatigheid van de invordering van

factuur 1. De rechtbank heeft de vordering van in totaal € 627 ,50 vermeerderd met wettelijke rente over het

verschuldigde bedrag vanaf 13 maart2013, toegewezen ten gunste van de AFM.5 Dit vonnis was uitvoerbaar bij
voorraad.

Op 3 iuni 2013 heeft Minerva het betekende executoriale vonnis in ontvangst genomen

Op 9 oktober 2013 heeft de AFM de vorderingen aangaande de facturen 2 en3,overgedragen aan I
(dossiernummoD.

op26iuni20|7heeftdeAFMaanMinervaeenbrief(metkenmerk:Dverstuurd.Debriefisper
abuis verzonden naar het adres Postbus 398, 1200 AJ Hilversum. Hiermee heeft de AFM Minerva tot 16 iuli 2017

de tijd gegeven de openstaande facturen 1 lm 5 met invorderingskosten en wettelijke rente alsnog te voldoen.

5 Rechtbank Amsterdam, 22 april2073, zaaknummer 1421'750 CV EXPL. l3-8160.
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Op diezelf<le dag is de bnieftevens verzonden aan het adres van zijnde de enig

aandeelhouder en bestuurder van Minerva. Uit het handelsregister van de KvK kwam naar voren dat

gevestigd is op het adres De enig

aandeelhouder en bestuurder van is [A]

Ap A iuli 2017 belde [A] met de AFM. Hrj gaf aan oprecht geschrokken te zijn van de b'rief met kenmerk

I, en dat hij het zeker wilde regelen, maar dat hem dit niet lukte voor I 6 juli 2017 . De AFM heeft

hierop aangegeven dat [A] dit per e-mail aanhaar kenbaar moest maken en dat hij het correspondentieadres van

Minerva moest wijzigen bij de AFM en de KvK. [A] beloofde voor het einde van de dag de gevraagde e-mail te

sturen en de betaling voor het einde van de maand te verrictrterì. Tijdens het telefoongesprek is ook benoemd dat

de postbus was overgenomen door iemand anders, en dat die persoon de aangetekende b,rief had ¿umgenomen en

niet meteen aan [A] had overgedragen.

Op la juli 2017 heeft de AFM een e-mail van [A] ontvangen met de mededeling dat de postbus al sinds 2014 niet

meer in gebnuik is en dat het juiste correspondentieadres luidt:

I. [A] geeft verder aan dat het openstaande bedrag uiterlijk 3l juli 2017 zal zijnbijgeschreven op de

rekening van de AFM.

Uitblijven van bijdrage in de toezichtkosten 2017

Op 2l auzustus 2017 heeft de AFM Minerva een factuur met nummer I gestuurd voor het doorlopend

toezicht 2017 Qtierna: factuur 6). De facfuur is verzonden naarhet adres

Op 3 november 2017 heeft de AFM bij het uitblijven van de betaling Minerva een betalingsherinnering verstuurd

voor het voldoen van de openstaande factuur 6, met het verzoek deze factuur binnen 10 dagen te betalen. De

betalingsherinnering is verzonden naar het adres

Op 14 november 2017 heeft de AFM bij het uitblijven van de betaling Minerva een aanmaning verstuurd voor het

voldoen van de openstaande factuur 6, met het verzoek deze factuur binnen 14 dagen te betalen. De aanmaning is

verzonden naar het adres

Op 22 swteTr$er 2017 heeft de AFM telefonisch contact opgenomen met [A] via telefoonnummer

[A] gaf aan dat het verschuldigde bedrag was overgemaakt en zou nog diezelfcle dag het betaalbewijs aan de AFM
doen toekomen.

Op 25 september 2017 heeft de AFM tevergeefs geprobeerd contact op te nemen met [A]. [A] belde diezelfde dag

nog terug in de veronderstelling dat het verschuldigde bedrag was overgemaakt. Een betalingsbewijs kon [A] niet

terugvinden. [A] gafaan de volgende dag voor 12:00 uur te zullen terugbellen.
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Op 26 seþtetr$sr 2017 heeft de AFM twee keer de voicernail van [A] ingesproken met het verzoek terug te bellen.
Daarop ontving de AFM op 26 september 2017 een sms-bsricht dat [A] onverwachts naar het ziekenhuis moest,
maar dat hij later nog zou bellen.

Op 27 septercfter 2017,28 sepfeffrber 2017 en 29 september 2017 heeft de AFM de voicemail van [A] ingesproken
en een terugbelverzoek achtergelaten.

Op 2 oktober 2017 heeft de AFM opnieuw de voicemail van [A] ingesproken en een terugbelverzoek
achtergelaten. De AFM ontvangt daarop een sms-bericht met de vraag of [A] na 16:30 uur mag terugbellen. De
AFM bevestigt dat dit mogelijk is.

Op 3 oktober 2017 heeft de AFM [A] nog een sms-bericht gestuurd met het verzoek om contact op te nemen.

Op 6 oktober 2017 heeft de AFM nog een keer de voicemail van [A] ingesproken.

De AFM heeft Minerva op 6 februari 2018 een voornemen tot intrekking van de vergunning gestuurd met
kenmerk De AFM heeft Minerva hierbij in de gelegurheid gesteld om schriftelijk dan wel
mondeling binnen tien werkdagen na dagtekening van het voornemen hierop een zienswijze te geven. Het
voornemen is per aangetekend schrijven en per reguliere post verstuurd zowel aan het adres Herensfraat 31, l2ll
BZ Hilversum (kenmerk als aan het adres

(kenmerk

schrijven met kenmsrk en het aangetekend schrijven met kenmerk
zijn onbestelbaar retour gekomen op resp. 7 februari 2018 en 23 februari 2018 met de

vermelding: 'failliet' en 'niet afgehaald'. Uit de informatie van de KvK d.d. 5 maart 2018 is niet gebleken dat de
onderneming failliet is. Ook in het Insolventieregister komt Minerva Hypotheken B.V. op deze datum niet voor.

De AFM heeft Minerva op 29 maart2018 een besluit tot intrekking van de vergunning gestuurd met kenmerk
Het besluit is per aangetekende en reguliere post verzonden naar het destijds bekende

(bezoek)adres Hsrenstraat3l,l2ll BZ Hilversum. Op 4 april 2018 is dit besluit onbestelbaar retour gekomen

De AFM heeft het besluit met kenmerk op 10 april2018 eveneens met een schri
met kenmerk aangetekende en reguliere post verzonden naar het adres

Op mei 2018 is ook deze brief retour gekomen met de vermelding: 'niet
afgehaald'.

Op l0 april 2018 heeft de AFM - naar aanleiding van recente jurisprudentie - een uiterste poging ondernomen om
met Minerva in contact te komen. In de Marktmonitor adviseurs en bemiddelaars 2017 had het
telefoonnummer opgegeven, en het e-mailadres:

Het

Minerva die dag om ll:26 uur gebeld en een terugbelverzoek achtergelaten.

De AFM heeft



Ons kenmerk

Pagina 8 van 12

Op 12 april 2018 om 16:20 uw heeft de AFM nog een keer naar Minerva gebeld via waarop [A]
direct terugbelde. [A] gaf aan de stukken met betrekking tot de vergunningintrekking niet ontvangen te hebben,

maar al wel door aanbieders hierover benaderd te zijn. De AFM heeft besloten de intrekking van de

te maken, [A] het voornemen met kenmerk te mailen via het e-mailadres

Hiermee heeft de AFM [A] een laatste mogelijkheid willen bieden binnen tien

werkdagen, een zienswijze te geven. De AFM heeft het voornemen met kenmerk op 12 april

2018 versleuteld verzonden naar het e-mailadres In deze mailzijn dehierboven

beschreven telefonisch gemaakte afspraken bevestigd.

Op 19 april 2018 heeft de AFM bericht ontvangen dat het voornemen met kenmerk niet

geopend en dus niet gelezen was.

Op 25 april 201 8 mailde [A] naar de AFM dat hij het voornemen niet heeft kunnen openen. Voorts geeft hij een

nieuw adres

dezelfde

Op 25 april2018 heeft de AFM van deze e-mail zowel een ontvangst- als een

leesbevestiging ontvangen. In dit voornemen en in deze e-mail is [A] nogmaals de mogelijkheid geboden om

binnen tien werkdagen een zienswijze te geven. Deze termijn liep af op 10 mei 2018.

Minerva heeft geen gebruik gemaakt van dezemogelijkheid tot het geven van een zienswijze op het voornemen

Op 22 auzustus 2018 heeft de AFM geconstateerd dat Minerva het totaal te betalen bedrag ad Euro 7.942,25 niet

heeft voldaan.

2. Beoordeling van de feiten
De AFM brengt jaarlijks de kosten van het doorlopende toezich|T in rekening bij onder haar toezicht staande

ondernemingen, waaronder adviseurs en bemiddelaars met een vergunning op grond van artikel 2:75 enlof artikel

2:80 Wft. Hiertoe behoort ook Minerva.s

Wanneer een onder toezicht staande ondememing haar deel van de toezichtkosten niet betaalt, dan komen deze

kosten voor rekening van de overige onder toezicht staande ondernemingen. Dit is een onwenselijke situatie,

omdat dit tot ongelijke situaties op de financiële markten leidt. Daarom is aan de AFM de mogelijkheid geboden

om in de gevallen dat onder toezicht staande ondernemingen niet aan hun verplichting tot het betalen van de

heffingen voldoen, de vergunning in te trekken.e

6 Verzekerenisvooruitzien B.V. is sinds 4 juni 2013 bekend als aangesloten instelling van Minerva Hypotheken B.V.

7 Zie artikel13, eerste lid, Wbft.
8 Minerva behoort als adviseur/bemiddelaar tot een der categorieën genoemd in bijlage II Wbft, waar het huidige a¡tikel 13, eerste lid'

Wbft, naar verwijst.
e Op grond van artikcl I : 104, eerste lid, aanhef en sub m, Wft'

door: [A], Media Park, Koos Postemalaan 6, 1217 ZC Hilversum, Vsrzekerenisvooruitzien.nl.u Nog

heeft de AFM het voornemen met kenmerk I onversleuteld gemaild naar
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Uit hetgeen beschreven is in paragraaf I blijkt dat Minerva over de periode 2012 tot en met 2017 nog altijd de in
rekening gebrachte doorlopende toezichtkosten verschuldigd is aan de AFM, ondanks het feit dat de AFM
herhaaldelijk en via alle haar ter beschikking staande adressen schriftelijk heeft verzocht aan Minerva om de
heffingen te voldoen en middels een incassobu¡eau en een juridische procedure betaling heeft geprobeerd afte
dwingen. Daarnaast heeft de rechtbank Amsterdam de vordering van factuur I toegewezen.

Gezien Minerva de facturen I t/m 6 nog niet heeft voldaan en de rechtbank Amsterdam de vordering van factuur I
heeft toegewezen, stelt de AFM vast dat Minerva de verplichting tot het voldoen van de doorlopende
toezichtkosten niet is nagekomen.

Nu Minerva geen gebrruik heeft gernaakt van de mogelijkheid om haar zienswijze te gevan op het voorgenomen
besluit van 6 februari 2018, is het oordeel van de AFM niet gewijzigd.

3. Belangenafweging
Op grond van artikel 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) dient de AFM bij haar besluitvorming de
verschillende relevante belangen te betrekken . Deze belangen zien enerzijds op het continueren van de

vergunningplichtige activiteiten van Minerva.Deze dienen anderzijds te worden afgezet tegen de belangen die
gemoeid zijnbij het intrekkerì van de vergunning.

De AFM is zich bewust van de impact die de intrekking van de vergunning op Minerva heeft. Het belang van
Minerva om haar vergunninngplichtige activiteiten te mogen blijven verrichten weegt niet op tegen het belang van
eerlijke financiële markfen en de overige individuele onder toezicht staande instellingen die wel hun jaarlijkse
bijdrage betalen. Het toezicht van de AFM op de financiële marklen is onder meer gericht op de bescherming van
een duurzaam en gerechtvaardigd vertrouwen in de financiële sector. Ook het waarborgen en bevorderen van het
gelijke speelveld tussen onder toezicht staande ondernemingen is onontbeerlijk voor het goed functioneren van de
financiële sector. Een wezenlijk onderdeel van het gelijke speelveld is dat de bijdrage voor de toezichtkosten
evenredig door alle onder toezicht staande ondernemingen wordt bekostigd.

Bij haar belangenafweging kent de AFM grote betekenis toe aan het feit dat Minerva als financiëledienstverlener
klanten adviseert met betrekking tot hun financiele huishouding, terwijl Minerva zelf langdurighaar
betalingsverplichtingen jegens de AFM niet is nagekomen. Daarnaast neemt de AFM mee dat Minerva
onvoldoende bereidheid heeft getoond om aan haar betalingsverplichtingen te voldoen. Voorts neemt de AFM in
haar afweging mee dat zij zelfs een reeds genomerr besluit tot intrekking van de vergunningheeft teruggedraaid
om Minerva alsnog in staat te stellen aan haar betalingsverplichtingen te voldoen, dan wel een zienswijze op het
voorgenomen besluit te geven, en dat Minerva ook van die gelegenheid geen gebruik heeft gemaakt om aan haar
verplichtingen te voldoen, dan wel inhoudelijk op het voorgenomen besluit te reageren. Nu Minerva structureel
niet voldoet aan de op haar rustende betalingsverplichtingen heeft de AFM onvoldoende vertrouwen dat Minerva
(structureel) aanhaar betalingsverplichtingen zal voldoen. Tevens acht de AFM het van groot belang dat het niet
bijdragen aan de toezichtkosten alsmede de kosten die gemoeid gaan met het incasseren van vorderingør, effectief
toezicht tegengaat.
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Bovenstaande maakt dat de AFM het belang van de handhaving van een duurzaam en gerechtvaardigd vertrouwen

in de financiële sector en het belang van een gelijk speelveld in dit geval groter acht dan het belang van Minerva

om vergunningplichtige activiteiten voort te kunnen zetten.

4. Besluit
Gelet op vorenstaande besluit de AFM op grond van het niet voldoen aan de verplichting tot betaling van

heffingen als bedoeld in artikel 1 3, eerste lid, Wbft in de zin van artikel 1 : 104, eerste lid, aanhef en sub m, Wft om

per dagJekening van deze brief de vergunning van Minerva in zijn geheel in te trekken.

5. Gevolgen van de intrekking
De AFM wijst u erop dat Minerva zonder vergunning geen financiële diensten mag verlenen. Dit betekent dat

Minerva haar bestaande activiteiten dient af te wikkelen. De afi¡¡ikkeling moet gericht zijn op

portefeuilleoverdracht. Van het afivikkelen van lopende overeenkomsten is slechts sprake indien alle voorwaarden

van de overeenkomst ongewijzigd blijven. Daarbij merkt de AFM op dat een vergunningintrekking tot gevolg

heeft dat het voor eventuele aangesloten ondernemingen niet langer mogelijk is om uit dien hoofde

vergunningplichtige activiteiten te ve'lrichten.

Op grond van artikel l:104, derde lid, Wft kan de AFM bij intrekking van de vergunning een termijn voor

afwikkeling van de vergunningplichtige activiteiten stellen.

De AFM bepaalt deze termijn op d'rie maanden, ingaande op de dagtekening van dit besluit. Bij de afwikkeling

wordt Minerva aangemerkt als vergunninghoudende ondernerning.lO Gedurende de afivikkeling van de activiteiten

dient Minerva de relevante be,palingen van de Wft en daarop gebaseerde regelgeving in acht te nemen.

6. Publicatie
Als de AFM besluit tot het opleggen van een bestuurlijke sanctie, zoals bijvoorbeeld een intrekking van de

vergunning, dan moet de AFM dat besluit openbaar maken als het besluit onhoroepelijk is geworden.ll Dit is het

geval als het niet langer mogelijk is om bezwaar, beroql of hoger beroep in te stellen tegen het definitieve

intrekkingsbesluit en het intrekkingsbesluit in stand is gebleven. Ook moet de AFM in dat geval, voor zover van

toepassing, de uitkomst bekend maken van een bezwaar of beroep dat daaraan vooraf is gegaan. Nadat het besluit

tot intrekking van de vergunning onhenoepelijk is geworden, zult u in een aparte brief hierover worden

geinformeerd.

10 Ingevolge artikel 1:104, derde lid, Wft.
ll Op grond van artikel 1:97, eerste lid, Wft.
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7. Rechtsgangverwijzing
Iedere belanghebbende kan tegen deze beschikking bezwaar maken door binnen zes weken na bekendmaking

daarvan e,enbezwaarschrift in te dienen bij de AFM, t.a.v. JuridischeZaken, Postbus 11723,1001 GS Amsterdam.

Een bezwaarschrift kan ook per fax (alleen naar faxnummer 020 - 797 3835) en per e-mail (alleen naar e-

mailadres: bezwarenbox@afin.nl) worden ingediend. Aan deze elektronischewijze van verzending stelt de AFM
nadere eisen die op haar website worden toegelicht. Dat een bezwaarschrift niet aan andere AFM faxnummers of
AFM e-mailadressen kan worden verzonden dan de hier genoemde, is één van die eisen. De AFM zal het

bezwaarschrift alleen inhoudelijk in behandeling nemen als aan bedoelde eisen is voldaan.

Voor wagen over dit besluit kunt u contact opnemen met het Ondernemersloket via nuÍìmer 0800-6800 680 of per

e-mail via ondernemersloket@afrn.nl.

Hoogachtend,

Autoriteit Financiële Markten

[was getekend] [was getekend]

ManagerI
Bijlage: Wettelijk kader
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Bijlage: Wettelijk kader

Wet op het fin¿ncieel toezicht fWft)
Artikel 1:97, eerste tid, Wft:
L De toezichthouder møqkt een besluit tot het opleggen van een bestuurlijke sanctie ingevolge deze wet openbaar.

De openbaarmaking geschiedt zodra het besluit onhenoepelijk is geworden. Indien tegen het besluit bezuaar,

beroep of hoger beroep is íngesteld, moskt de toezichthouder de uitkomst daarvan tezamen met het besluit

openbaar.

Artikel 1:104, eerste lid, aanhef en sub m:
I. De toezichthouder kan een door hemverleende vergunning wijzigen, geheel of gedeeltelijk intrekken of
b eperken, dan wel daqrqqn nadere v o orsc hriften v erbinden, indien :

(...)
m. de vergunninghouder niet voldoet aan de verplichting tot betaling van een heffrnç als bedoeld in artikel 13,

eerste lid, van de \let bekostigingfinøncieel toezicht.

Wet bekostisins fÌnancieel toezicht (Wbft).

Artikel 13, eerste tid, Wbft:
1. De toezichthouder brengt jaarlijks een bedrag in rekening aan de personen die behoren tot de in bijlage

II, III en IV opgenomen toezichtcategorieën.

Fte's:

Het aantal werknemers

en andere personen, die

zich onder

verantwoordelijkheid

van de financiële

dienstverlener direct of
indirect bezi ghouden met

frnanciële

dienstverlening, waarbij

het aantal

deeltijdmedewerkers

wordt omgerekend naar

voltiidmedewerkers

Adviseurs en

bemiddelaars

2l,zyo a. Adviseurs en bemiddelaars in
een financieel product, daaronder

begrepen

h erverzekerin gsbemiddel aars,

ondergevolmachti gde agenten en

gevolmachti gde agenten, waaÍ aan

een vergunning is verleend als

bedoeld in de artikelen 2:75,

2:80,2:86 en2:92 van de Wft.
b. Beleggingsondernemingen die

vallen onder de

Vrijstellingsregeling Wft

artikel2:75Wft
artikel2:80 Wft
artikel2:86 Wft
artikel2:92Wft
artikel2:96 Wft
juncto afiikel2:104
Wft juncto artikel 11

van de

Vrij stellin gsregelin g

v/ft


