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Betreft Last onder dwangsom

De Autoriteit Financiële Markten (AFM)1 legt een last onder dwangsom op aan VDHT Apparel Europe Holding

NV. (VDJ-{T), met de bedoeling dat VDHT bepaalde informatie aan de AFM verstrekt. De AFM heeft VDHT om
informatie verzocht om te kunnen vaststellen in hoeverre VDHT de regels die gelden ten aanzien van het in
Nederland aanbieden van effecten aan het publiek, naleefl. VDHT heeft deze informatie tot op heden niet aan de
AFM verstrekt,

Deze brief is een besluit in de zin van artikel 1:3, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Jedere

belanghebbende die het niet eens is met dit besluit, kan daartegen bezwaar aantekenen.

Hieronder wordt het besluit verder uitgewerkt. In paragraaf I vindt u de feiten die tot het besluit aanleiding hebben

gegeven. In paragraaf 2 is het besluit besebreven en in paragraaf 3 de publicatie van het besluit als u de verzochte

informatie niet verstrekt. In paragraaf 4 staat hoe u bezwaar kunt maken. Ret wettelijk kader waarop het besluit is
gebaseerd kunt u vinden in de bijiage.

Met “de AFM” wordt in deze bnefzowel de AFM zeif, als haar toezichthouder(s) bedoeld.

Stichting Autonteit Financiële Markten
Kamer van Koophandel Amsterdam, nr. 41207759
Kenmerk van deze bnef: I NT -

Bezoekadres Vijzelgracht 50
Postbus 11723 1001 OS Amsterdam
Telefoon 020 -7972000• Fax 020 -79738 00 wwwafm.nl
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1. Feiten

1.1 Persoons- en bedrijfsgegevens

VDHT staat in het handeisregister van de Kamer van Koophandel (de KvK) voor Brabant ingeschreven onder
dossiernummer 51333759. Volgens de KvK is VDHT statutair gevestigd in Liempde. Het adres is 5298
MB, Lieinpde. De bedrijfsomschrijving zoals vermeld in de KvK luidt als volgt: “Beheren en beleggen.”

Enig aandeelhouder van VDHT is P91 Participaties VDHT Apparel Europe Holding B.V. gevestigd te Huizen.
Ret adres is Zomerkade 14, 1273 SN.

Enig bestuurder van VDHT is P91 Management B.V. (P91 Management). P91 Management staat in het
handeisregister van de KvK voor Gooi-, Eem- en Flevoland ingeschreven onder dossiernummer 32165681.
Volgens de KvK is P91 Management statutair gevestigd in Huizen, Het adres is eveneens Zomerkade 14, 1273
SN. De bedrijfsomschrijving zoals vermeld in de KvK luidt als volgt: “Het oprichten en verwerven van, het
deelnemen in, het samenwerken met, het besturen van casu quo he! voeren van management over, aismede het
(doen)financieren van andere ondernemingen, in welke rechtsvorm dan ook.”

Enig aandeelhouder en bestuurder van P91 Management is P91 Business Concept Holding B .V. (P91 Business).
P91 Business staat in het handeisregister van de KvK voor Gooi-, Eem- en Flevoland ingeschreven onder
doss iernummer 32165673. Volgens de KvK is P91 Business statutair gevestigd in Huizen. Ret adres is eveneens
Zomerkade 14, 1273 SN. De bedrijfsomschrijving zoals vermeld in de KvK luidt als volgt: “Beheervennootschap”

Enig aandeelhouder en bestuurder van P91 Business is P91 Holding B.V. (P91 Holding). P91 Holding staat in het
handeisregister van de KvK voor Gooi-, Eem- en Flevoland ingeschreven onder dossiernummer 32165633.
Volgens de KvK is P91 Holding statutair gevestigd in Huizen. Het adres is eveneens Zomerkade 14, 1273 SN. De
bedrijfsomschrijving zoals vermeld in de KvK luidt als volgt: “Het verrichten van houdsteractiviteiten; het
afsluiten van lUfrenteovereenkomsten, alsmede het doen van periodieke uitkeringen; het afsluiten van
levensverzekeringsovereenkornsten mits dit niet leidt tot de uitoefening van het levensverzekeringsbedryf in de zin
van artikel I lid I letter e van de Wet Toezicht Verzekeringsbedrjf het voeren van-, het waarnemen van- ofhet
deelnemen aan beheer en directie van ondernemingen en rechtspersonen.”

Enig aandeelhouder en bestuurder van P91 Holding is de heer , geboren op . Zijn adres is

1.2 Onderzoeksdossier

De AFM heeft op grond van de Wft een onderzoek ingesteld naar de activiteiten van VDHT. Het doel van het
onderzoek van de AFM is om een oordeel te vomien of en zo ja, in hoeverre, VDHT het verbod zoals neergelegd
in artikel 5:2 Wft overtreedt of heeft overtreden door in Nederland effecten aan te bieden aan het publiek zonder
een prospectus algemeen verkrijgbaar te stellen dat is goedgekeurd door de AFM of door een toezichthoudende
instantie van een andere lidstaat.
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Aanleiding van het onderzoek is een brief waarover de A.FM beschikt, die eind 2010 door VDFIT (toen nog in
oprichting) aan (potentiëie) beleggers is verstuurd, waarin VDHT het publiek de mogelijkheid biedtom dccl te
nemen aan een aandelenemissie van € 120 miljoen ter financiering van de ‘uit te rollen business case’. Beleggers
zouden in het derde kwartaal van 2011 tegen een koers van € 15 aandelen kuimen kopen. Hieruit volgt mogelijk
dat de emissie ter waarde van € 120 miljoen door VDHT een aanbieding van effecten betreft in de zin van artikel
5:2 Wft.

Om te bezien of VDHT mogelijk de Wft overtreedt of heeft overtreden heeft de AFM op 10 mci 2011 een
informatieverzoek (kennierk: INT ) zowel per aangetekend post (adres: — 5298 MB,
Liempde) als per e-mail ( c(vdht.com, dit e-mailadres staat vermeld op de brief van VDHT i.o dat aan
(potentiële) beleggers is verstuurd) naar VDHT verzonden. Uit de handtekening retourkaart volgt dat de brief is
opgehaald op 11 mei 2011 en is ondertekend door de heer

Bij brief van jj..2011 (kenmerk: NT ) heeft de AFM een rappel informatieverzoek aangetekend
verzonden (adres 5298 MB, Liempde) met het verzoek om aisnog de vragen uit het informatieverzoek
van 10 mei 2011 te beantwoorden. Deze brief is zowel per aangetekende post als per e-mail ( (avdht.com)
naar VDHT verzonden. Op 7 juli heeft de AFM de brief van TNT Post retour ontvangen met als reden “niet
afgehaald”. Het rappel informatieverzoek dat per e-mail is verstuurd is op 8 juni 201 1 afgeleverd en gelezen.

Op IQji2011 heeft de AFM per e-mail een reactie op het informatieverzoek van 10 mci 2011 van VDHT
ontvangen. Dc e-mail is verstuurd door de heer vanafhet e-rnailadres .vdh .com. In deze
e-mail schrijft de heer onder andere: “VDHTApparel Europe Holding N V. Bied geen obligaties
aan onder een bedrag van 50.000 euro. We hebben een brochure gemaakt die aan Ca 10 mensen is doorgemaild.
Op pagina 36 is duidelUk aangegeven dat we bezig zUn met het voorbereiden van een AFMgoedkeuring voor
Eagle-001, 002, en 003. Deze zyn nimrner aangeboden. de brochure heefi de naam Raptor-001 wat een emissie
betreft van minimaal 50.000 euro wat U ook kunt lezen op Pagina 37 (...).“

Naar aanleiding van de e-mail van de heer heeft de AFM op 9ji 2011 een e-mail teruggestuurd
vdht.com) met de vraag om de brochure “Raptor-001 “waar over gesproken wordt aan de AFM

te verzenden. Deze e-mail komt niet aan (e-mailrapport ontvangen dat de e-mail niet op het desbetreffende e
mailadres kon worden bezorgd). Dc e-mail wordt vervolgens naar a.vdht.com gestuurd. Ook deze e
mail komt niet aan (e-mailrapport ontvangen dat de e-mail niet op het desbetreffende e-mailadres kon worden
bezorgd).

Bij brief van 6 juli 2011 heefi de AFM een aanvullend informatieverzoek (kenmerk: NT ) per
aangetekende post (adres — S298 MB, Liempde) naar VDHT verzonden. Een kopie van dit
informatieverzoek is per gewone post naar P91 Holding verstuurd t.a.v. de hecr als (indirect) bestuurder
van VDHT (adres: ). Dc datum waarop het informatieverzoek is opgehaald staat niet op de
handtekening retourkaart maar deze is wel ondertekend door de heer



:AFM

Datum

Ons kenmerk TNT
Pagina 4 van 10

Op 19 juli 2011 heeft de AFM per aangetekende post een rappel informatieverzoek (kenmerk: INT
verzonden naar VDHT (adres 4, 5298 MB, Liempde) met het verzoek om aisnog te voldoen aan het
informatieverzoek van 6 juli 2011 Ben kopie van deze brief is per gewone post aan P91 Holding verstuurd t.a.v.
de heer (adres: ). Het rappel informatieverzoek is op 11 augustus 2011 van
TNT Post retour ontvangen met als reden “niet afgehaald”.

Op 21 juli 2011 heeft de heer telefonisch contact opgenomen met de AFM (via telefoonnummer

) en het secretariaat verzocht een terugbelafspraak te maken. Diezelfde dag heeft een toezichthouder van
de AFM tweemaal geprobeerd de heer te bereiken op telefoonnummer . De toezichthouder
heeft twee voicemailberichten ingesproken met de mededeling dat de heer de in het informatieverzoek
verzochte informatie per email of per post kan aanleveren.

Op 16 augustus 2011 heeft de toezichthouder van de AFM geprobeerd de heer telefonisch te bereiken
op telefoonnummer . De AFM heeft een voicemailbericht ingesproken met de vraag waarom de
verzochte informatie van 6juli 2011 nog niet is aangeleverd en of de heer terug wil bellen. Later die
dag spreekt de heer een voicemailbericht in waarin hij aangeeft dat hij anderhalve week nodig heeft om
de gevraagde informatie aan te kunnen leveren.

De toezichthouder van de AFM heeft op iggstu011 wederom de heer geprobeerd te bereiken op
telefoonnummer . Er is een voicemailbericht ingesproken waarin de AFM VDHT tot maandag 22
augustus 2011 de tijd geeft om te voldoen aan het informatieverzoek van 6 juli 2011. Eveneens is in dat bericht
aangegeven dat de AFM niet meer beschikt over een werkend emai1adres van VDHT en dat daarom dit bericht
niet schriftelijk bevestigd kan worden.

Op 23 augustus 2011 neemt de heer telefonisch contact op met de AFM Hij geeft aan dat de
informatie diezelfde dag vanaf zijn persoonhijke e-mailadres naar de AFM verstuurd zal worden. De mailboxen
van de andere e-mailadressen zouden volgens de heer volgelopen zijn.

Op gtu 2011 hebben toezichthouders van de AFM de heer geprobeerd te bellen op
telefoonnummer De heer neemt niet op. Ook hebben de toezichthouders de heer
geprobeerd te bereiken op telefoonnummer . Het nummer staat vermeld op de persoonlijke website van
de heer . De telefoon wordt opgenomen door een secretaresse van de aanbieder van (virruele)
kantoorruimte, . Het nummer wordt volgens haar gebruikt door en de nanien

P91 Holding of VDHT kent zij niet en staan niet op de lijst van cliënten.

De AFM heeft tot op heden de infomiatie waar in het infonnatieverzoek van 6 juli 2011 om is verzocht, niet van
VDHT ontvangen.

2. Het besluit

Om te kunnen vaststellen of VDHT in strijd handelt of heeft gehandeld met artikel 5:2 Wft, is het noodzakelijk dat
de AFM antwoord krijgt op alle vragen die zij in het informatieverzoek van 6 juli 2011 aan VDHT heeft gesteld.
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De AFM heeft de bevoegdheid om informatie te vorderen op grond van de Wft en de Awl,. De AFM heeft
geconstateerd dat VDHT geen gevoig heeft gegeven aan haar informatieverzoeken. Ook na telefonisch contact is
de gevraagde informatie niet verstrekt. Door geen gevoig te geven aan de informatieverzoeken van de AFM, heeft
VDHT niet voldaan aan de medewerkingsplicht uit artikel 5:20 Awb. Volgens artikel 1:79, eerste lid, Wft kan de
AFM een last onder dwangsom opleggen als de medewerkingsplicht niet wordt nageleefd.

Omdat VDHT geen gevoig heeft gegeven aan het informatieverzoek van de AFM, heeft de AFM besloten de
verstrekking van de gevraagde informatie af te dwingen door een last onder dwangsom op te leggen. De last onder
dwangsom houdt in dat VDHT binnen tien werkdagen na dagtekening van deze brief aisnog volledig voldoet aan
het informatieverzoek van 6 juli 2011. VDHT meet de volgende informatie schriftelijk verstrekken:
- De brochure Raptor-00 1;
- Een afschrift van de lijst met namen en e-mailadressen van de personen waaraan de brochure Raptor-001 is

verstuurd;
- Een afschrift van alle (e-mail) correspondentie met potentiële investeerders, dan wel ander

informatiemateriaal zoals presentaties over de voorbereidende emissie(s) van Eagle-00 1, 002, 003 en VDHT
Apparel Europe Holding NV.

Als het niet mogelijk is em (een deel van) de gevraagde informatie te geven, moet VDHT binnen tien werkdagen
na dagtekening per (deel)punt schriftelijk en gedetailleerd de reden daarvoor geven.

U kunt de gevraagde mformatie sturen aan: AFM, t.a.v. de heer , Postbus 11723, 1001 GS te
Amsterdam, of per fax naar: 020-

Als VDHT niet binnen de termijn van tien werkdagen aan onderhavige last onder dwangsom voldoet, wordt een
dwangsom verbeurd. Deze dwangsom bedraagt € 4.000,- (zegge: vierduizend euro) voor iedere dag of gedeelte
daarvan dat VDHT een of meer van de hierboven gevraagde gegevens niet heeft verstrekt, tot een maximum van
€ 80.000,- (zegge: tachtigduizend euro).

De vastgestelde hoogte van de dwangsom en het maximaal te verbeuren bedrag staan in redelijke verhouding tot
de zwaarte van het geschonden belang en de beoogde werking van de dwangsom. Het feit dat ondanks herhaald
verzoek de gevorderde informatie niet (volledig) is verstrekt, heeft immers tot gevolg dat de AFM niet kan
beoordelen of en, zo ja, in hoeverre sprake is van overtreding van enige bepaling uit de Wft of onderliggende
regelgeving. De AFM wordt daardoor belemmerd in de adequate uitoefening van haar toezicht.

De AFM kan de dwangsom onmiddellijk opeisen zodra de dwangsom is verschuldigd. Als de dwangsom wordt
verbeurd, bent u wettelijke rente verschuldigd over het bedrag van de verbeurde dwangsom naast eventuele
aanmanings- en invorderingskosten.

3. Publicatie

Als de dwangsom wordt verbeurd, zal de AFM het besluit tot het opleggen van de last onder dwangsom openbaar
maken. Dit gebeurt op grond van artikel 1:99, eerste lid, Wft. De AFM heeft geen aanwijzingen dat eventuele
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openbaarmaking in strijd is of zou kunnen komen met het doel van het toezicht dat de AFM houdt op de naleving

van de Wft. Als VDHT bij de voorzieningenrechter een verzoek indient om de openbaarmaking op te schorten,

wordt de openbaarmaking uitgesteld tot er een uitspraak is van de voorzieningenrechter.

Als het besluit openbaar wordt gemaakt, gebeurt dit door:

a. publicatie op de website van de AFM;

b. publicatie in een persbericht; en, als dit naar het oordeel van de AFM wenselijk is,

c. publicatie van dit persbericht in één of meerdere landelijke en/of regionale dagbladen.

Ad a. Als dit besluit op de website van de AFM wordt gepubliceerd, worden eventuele vertrouwelijke gegevens

verwijderd. Het gaat hierbij om de in deze brief grijs gemarkeerde gegevens. Deze informatie zal dus in de

publicatie worden afgeschermd. Als u vindt dat bepaalde andere gegevens ook als vertrouwelijk moeten worden

aangemerkt, kunt u dit binnen een termijn van tien werkdagen na dagtekening van deze brief aan de AFM kenbaar

maken.

Ad b/c. Hierbij vindt u de tekst van het persbericht dat de AFM zal publiceren als de dwangsom geheel wordt

verbeurd:

“AFM legE last onder dwangsom op aan VDHTApparel Europe Holding N. V.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM} heeft op 4 november 2011 een last onder dwangsom opgelegd aan VDRT

Apparel Europe Holding N V. omdat ze niet voldoet aan informatieverzoeken van de AFM Er is om informatie

verzocht, omdat het vermoeden bestaat dat VDHT Apparel Europe Holding N. V. effecten heefi aangeboden aan

het publiek, ofnog steeds aanbiedt, zonder een door de AFM goedgekeurd prospectus.

VDHTApparel Europe Holding N V. biedt hetpubliek vermoedelijk de mogefljkheid om aandelen te kopen in

VDHT Apparel Europe Holding N V. Deze N. V. zou een doorstart zUn van het in november 2009 failliet

verklaarde Van der Heyden Textiles Europe Inventory Solutions B. V. Het is verboden om effec ten aan te bieden

zonder een door de AFM goedgekeurd prospectus. Hiermee wordt artikel 5:2 van de Wet op hetJInancieel toezichi

(Wft) overtreden. De AFM heeft de verzochte informatie nodig om vast te stellen of inderdaad sprake is van het

overireden van deze wet.

VDHTApparel Europe Holding N. V. gevestigd op het adreta 5298 MB, Liempde, heeft de verzochte

informatie niet binnen de gestelde termzjn geleverd en is daar5Verplicht de maximale dwangsom van 6’80. 000 te

betalen. De verzochte informa tie moet nog steeds aan de AFM worden geleverd.

De AFM vraagt hetpubliek om informatie over VDHTApparel Europe Holding N V. te delen met de AFM

Hiervoor kunt u contact opnemen met hetMeldpuntFinanciële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro

per minuut).

De AFMbevordert eer4/ke en transparantefinanciele markten. W1J z/n de onaJhankelUke gedragstoezichthouder

op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldigefinanciele
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diensiverlening aan consumenten en ziet toe op een eerljjke en efficiente werking van kapitaalmarkten. Ons

streven is het vertrouwen van consumenten en bedrUven in definanciële markten te versterken, ook internationaaL

Op deze manier draagt de AFM by aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.”

4. Hoe kunt u bezwaar maken?

ledere 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 (alleen naar faxnumnier ), per e-mail (alleen naar e

mailadres @afimnl) of door middel van het formulier op de website van de AFM (www.afimnllbezwaar)

worden ingediend. Aan deze elektronische wijze 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 wordt

verzonden dan de hier genoemde, is één van die eisen. De AFM zal het bezwaarsclirift alleen inhoudelijk in

behandeling nemen als aan bedoelde eisen is voldaan.

De AFM wijst erop dat het maken van bezwaar niets afdoet aan de verplichting om aan deze last onder dwangsom

te voldoen en evenmin aan de eventuele verplichting om verschuldigde dwangsommen te betalen.

Als u nog vragen heefi, kunt u contact opnemen met de heer op telefoonnummer 020 —

Hoogachtend,
Autoriteit Financiële Markten

Was getekend

Bijiage: Wettelijk kader

Kopie per reguliere post
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Bijiage: Het wettelijk kader

Wet op hetfinancieel toezicht (J4fl)

In artikel 1:1 Wft is - voor zover relevant — bepaald:
effect:
a. een verhande!baar aandeel ofeen ander daarmee gel4/k te stellen verhandelbaar waardebewUs ofrecht niet
zjnde een appartementsrecht;
b. een verhandelbare obligatie ofeen ander verhandelbaar schuldinstrument; of
c. elk ander door een rechtspersoon, vennootschap of instelling uitgegeven verhandelbaar waardebewUs waarmee
een in onderdeel a ofb bedoeld effect door uitoefening van de daaraan verbonden rechten ofdoor conversie kan
worden verworven ofdat in geld wordt afgewikkeld;

In artikel 1:72 Wft is het volgende bepaald:
1. Met hel toezicht op de naleving van de bj/ en krach tens deze wet gestelde regels zUn belast de by besluit

van de toezichthouder aangewezen personen.
2. Van een besluit als bedoeld in het vorige lid wordi mededeling gedaan door plaatsing in de

Staatscourant.

In artikel 1:74 is - voor zover relevant — bepaald:
1. De toezichthouder kan ten behoeve van het toezicht op de naleving van de bU ofkrachtens deze wet

gestelde regels van een ieder inlichtingen vorderen.
2. De artikelen 5:13 en 5:20 van de Algernene wet bestuursrecht 4/n van overeenkomstige toepassing.

(...)

In artikel 1:79 Wft is — voor zover relevant — het volgende bepaald:
1. De toezichihouder kan een last onder dwangsom opleggen terzake van een overireding van voorschrfien,

gesteld ingevolge de in de blage bU dit artikel genoemde artikelen en de prospectusverordening aismede
terzake van overtreding van artikel 5:20 van de Algernene wet bestuursrecht.

(...)

In artikel 1:99 Wft is het volgende bepaald:
1. De toezichthouder maakt een besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom ingevolge deze wet

openbaar wanneer een dwangsom wordt verbeurd, tenzjf de openbaarmaking van het besluit in strtjd is of
zou kunnen komen met het doe! van het door de toezichthouder uit te oefenen toezicht op de naleving van
deze wet.

2. Indien wordt verzocht am een voorlopige voorziening a!s bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet
bestuursrecht, wordt de openbaarmaking van hel besluit opgeschort totdat er een uitspraak is van de
voorzieningenrechter.
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In artikel 5:2 Wft is het volgende bepaald:
Het is verboden in Nederland effecten aan te bieden aan hetpubliek ofeffecten te doen toelaten tot de handel op
een in Nederland gelegen offunctionerende gereglementeerde markt, tenz ter zake van de aanbieding ofde
toelating een prospectus algemeen verkrgbaar is dat is goedgekeurd door de Autoriteit Financiële Markten of
door een toezichthoudende instantie van een andere lidstaat.

In artikel 5:3 Wft is - voor zover relevant - het volgende bepaald:
I Artikel 5:2 is niet van toepassing op het aanbieden van effecten aan hetpubliek, indien:

a) Uitsluitend aan gekwalfIceerde beleggers wordt aangeboden;

b) Aan minder dan 100 personen, niet zjnde gekwa4/Iceerde beleggers, wordt aangeboden,
c) Indien de aangeboden effecten slechts kunnen worden verworven tegen een tegenwaarde van ten

minste 650.000per belegger;
d) De nominale waarde per effect ten minste 650.000 bedraagt; of
e) De totale tegenwaarde van de aanbieding van effecten aan hetpubliek minder dan 6100.000

bedraagt, welk grensbedrag berekend wordt over een periode van twaalfmaanden.

Algemene wet bestuursrecht (Awb)

In artikel 1:3 Awb is het volgende bepaald:

1. Onder besluit wordt verstaan: een schrfteh/ke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een
pub1iekrechtelke rechtshandeling.

2. Onder beschikking wordt verstaan: een besluit dat niet van algemene strekking is, met inbegrip van de
afw/zing van een aanvraag daarvan.

3. Onder aanvraag wordt verstaan: een verzoek van een belanghebbende, een besluit te nemen.

4. Onder beleidsregel wordt verstaan: een bU besluit vastgestelde algemene regel, niel zUnde een algemeen
verbindend voorschrfl, omtrent de afweging van belangen, de vaststelling van feiten ofde uitleg van
wettelyke voorschrflen by het gebruik van een bevoegdheid van een bestuursorgaan.

In artikel 4:8 Awb is het volgende bepaald:
1. Voordat een bestuursorgaan een beschikking geeft waartegen een belanghebbende die de beschikking

niet heeft aangevraagd naar verwach ring bedenkingen zal hebben, stelt het die belanghebbende in de
gelegenheid z./n zienswUze naar voren te brengen indien:

a) de beschikking zou steunen op gegevens overfeiten en belangen die de belanghebbende befreffen, en

b) die gegevens niet door de belanghebbende zelfter zake zjn verstrekt.

2. Het eerste lid geldt niet indien de belanghebbende niet heeft voldaan aan een wettelUke verplichting
gegevens te verstrekken.

In artikel 5:13 Awb is het volgende bepaald:

Een toezichthouder maakt van zijn bevoegdheden slechts gebruik voor zover dat redeljkervUs voor de vervulling
van zzjn taak nodig is.
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In artikel 5:16 Awb is het volgende bepaald:
Een toezichthouder is bevoegd inlichtingen te vorderen.

In artikel 5:17 Awb is — voor zover relevant - het volgende bepaald:
1. Een toezichthouder is bevoegd inzage te vorderen van zakelUke gegevens en bescheiden.

(“.)

In artikel 5:20 Awb is het volgende bepaald:

1. Een ieder is verplicht aan een toezichthouder binnen de door hem gestelde redelUke termUn alle
medewerking te verlenen die deze rede!Ukerw/s kan vorderen bU de uitoefening van zjn bevoegdh eden.

2. Zij die uit hoofde van ambt, beroep ofwette!ijk voorschrft verplicht z(/n tot geheimhouding, kunnen het
verlenen van medewerking weigeren, voor zover dit uit hun geheimhoudingsplicht voorlvloeit.

In artikel 8:81 Awb is het volgende bepaald:
1. Indien tegen een besluit bij de rechtbank beroep is ingesteld dan we!, voorafgaand aan een mogelk

beroep by de rechtbank, bezwaar is gemaakt ofadministratiefberoep is ingesteld, kan de
voorzieningenrechter van de rech (bank die bevoegd is of lain worden in de hoofdzaak, op verzoek een
voorlopige voorziening treffen indien onverwijide spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

2. Indien b de rechtbank beroep is ingesteld, kan een verzoek om voorlopige voorziening warden gedaan
door een part/ in de hoofdzaak.

3. Indien voorafgaand aan een mogelyk beroep bU de rechtbank bezwaar is gemaakt ofadministratief

beroep is ingesteld, kan een verzoek am voorlopige voorziening warden gedaan door de indiener van het
bezwaarschrfl, onderscheidenfljk door de indiener van het beroepschrft ofdoor de belanghebbende die
geen recht heeft tot het instellen van administratiefberoep.

4. De artikelen 6:4, derde lid, 6:5, 6:6, 6:14, 6:15, 6:17 en 6:21 zyn van overeenkomstige toepassing. De
indiener van het verzoekschrift die bezwaar heeft gemaakt dan we! beroep heeft ingesteld, legt daarb een
afschrfl van het bezwaar- ofberoepschrfl over.

5. Indien een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan nadat bezwaar is gemaakt ofadministratief
beroep is ingesteld en op dit bezwaar ofberoep wordt beslist voordat de zitting heeftplaatsgevonden,
wordt de verzoeker in de gelegenheid gesteld beroep by de rechtbank in te stellen. Het verzoek am
voorlopige voorziening wordt gelkgesteld met een verzoek dat wordt gedaan hangende het beroep by de
rechtbank.


