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Betreft Last onder dwangsom

Geachte heer Van Renynghe de Voxvrie,

Hierbij legt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een last onder dwangsom op aan de beer Ch.N.P. van
Renynghe de Voxvrie, onder meer handelend onder de namen Fidelity Finance GmbH, TradingForex.com
(Limited), TradingGoldex.com en The Freedom Trading Club (verder tezamen aangeduid als: Van Renynghe)
wegens schending van de medewerkingplicht. De AFM licht dit hieronder toe.

1. Inleidmg
De AFM1 heeft geconstateerd dat Van Renynghe in strijd met het bepaalde in artikel 5:20 Algemene wet
bestuursrecht (Awb) onvoldoende gevolg heeft gegeven aan een informatieverzoek, een nader informatieverzoek,
een vijftal rappel (nader) informatieverzoeken en een vordering tot het verstrekken van mondelinge inlichtingen
van de AFM ex artikel 1:72, eerste lid, Wet op het financieel toezicht (Wft) juncto artikelen 5:16 Awb. Om deze
reden heeft de AFM besloten om aan Van Renynghe op grond van artikel 1:79, eerste lid, Wft een last onder
dwangsom op te leggen. Deze strekt ertoe dat Van Renynghe binnen veertien kalenderdagen na dagtekening van
dit besluit de in deze last onder dwangsom gespecificeerde informatie aan de AFM verschaft. De dwangsom
bedraagt € 15.000 (zegge: vijftienduizend euro) voor iedere kalenderdag of gedeelte daarvan na de genoemde
begunstigingstermijn dat Van Renynghe niet voldoet aan deze last, tot een maximum van € 300.000

Met “de AFM” wordt in deze brief zowel de AFM zeif, als haar toezichthouder(s) bedoeld.
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(zegge: driehonderdduizend euro). Als de dwangsom wordt verbeurd, maakt de AFM het besluit tot het opleggen
van de last onder dwangsom openbaar op grond van het bepaalde in artikel 1:99 Wft.

Het onderhavige besluit is als volgt opgebouwd. Allereerst beschrijft de AFM in paragraaf 2 de relevante feiten.
Vervolgens wordt in paragraaf 3 een beoordeling van de feiten gegeven. In paragraaf 4 is het besluit
beschreven. Tot slot volgt in paragraaf 5 de rechtsgangverwijzing. In de bijiage is het wettelijk kader opgenomen.

2. Feiten

Van Renynghe heeft aan meerdere informatieverzoeken van de AFM niet, aithans niet toereikend, voldaan.
Alvorens in te gaan op de informatieverzoeken waaraan Van Renynghe tot op heden niet (volledig) heeft voldaan,
gaat de AFM volledigheidshalve in op de voorgeschiedenis:
(i) Bij brief van 28 februari 2012 (kenmerk TNT-1) heeft de AFM een onderzoek aangekondigd aan

Van Renynghe. In dat kader heeft de AFM op de locatie Parkstraat 83 te Den Haag een onderzoek ter
plaatste ingesteld. De AFM heeft in haar aankondiging toegelicht dat het onderzoek zich richt op de
naleving van onder meer de artikelen 2:55 enlof 2:96 Wft door Van Renynghe. Van Renynghe maakt op
voornoemd adres gebruik van een seminarruimte en tevens een kantoorruimte. In het bijzonder is het
onderzoek erop gericht vast te stellen of de (bedrijfs)activiteiten van Van Renynghe vergunningplichtig
zijn.

(ii) Tijdens het onderzoek ter plaatse is een gesprek gevoerd met Van Renynghe over de reikwijdte van het
onderzoek. Tij dens het onderzoek ter plaatse zijn mondelinge inlichtingen gevorderd (zie brief van
28 februari 2012 met kenmerk, TNT ) en tevens — met toestemming van Van Renynghe en met
inachtneming van de ‘ Werki,vUze AFM inzien en kopieren van digitale gegevens ‘ — kopieen gemaakt van
digitale gegevens. Daarnaast heeft de AFM tijdens het onderzoek ter plaatse administratieve gegevens en
bescheiden ingezien en gekopieerd ten behoeve van het onderzoek.

(iii) Op 28 februari 2012 is tevens een informatieverzoek uitgereikt aan Van Renynghe (kenmerk TNT
I; het Informatieverzoek).

(iv) Op 2 maart 2012 heeft een gesprek bij de AFM plaatsgevonden tussen de AFM en Van Renynghe, in
aanwezigheid van diens advocaat Tijdens dit gesprek is afgesproken dat de AFM een nader
informatieverzoek aan Van Renynghe zal richten. Toegelicht is verder dat het toezichtonderzoek van de
AFM ook ziet op naleving van artikel 2:65 Wft.

(v) Op 13 maart 2012 heeft de AFM Van Renynghe een nader informatieverzoek (kenmerk TNT
het Nader Informatieverzoek) toegezonden.

(vi) Omdat de reactietermijn van het Informatieverzoek van 28 februari 2012 op 13 maart 2012 is verstreken,
heeft de AFM aan Van Renynghe op 14 maart 2012 een herhaald infomiatieverzoek (kenmerk TNT
•) toegezonden.

(vii) Op 15 maart 2012 heeft Van Renynghe een reactie per e-mail gestuurd op het Informatieverzoek.
(viii) De door Van Renynghe verstrekte inforrnatie is volgens de AFM op een groot aantal punten niet

toereikend. De AFM heeft aan Van Renynghe op 15 maart 2012 daarom een rappel (kenmerk TNT
•) toegezonden. Dit is een aanvulling op het op 14 maart 2012 aan Van Renynghe reeds toegezonden
herhaald informatieverzoek.

(ix) Van Renynghe heeft per e-mail van 21 maart 2012 gereageerd op de herhaalde informatieverzoeken. Van
Renynghe verstrekt ook bij die gelegenheid niet alle verzochte gegevens aan de AFM.
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(x) Op 26 maart 2012 is een rappel (kenmerk TNT- ) gestuurd met betrekking tot het
Informatieverzoek waarin Van Renynghe in de gelegenheid wordt gesteld uiterlijk voor 29 maart 2012 om
10 uur aisnog aan het Informatieverzoek te voldoen.

(xi) Aan het Nader Informatieverzoek diende Van Renynghe uiterlijk op 27 maart 2012 te voldoen. Op 28
maart 2012 heeft de AFM een reactie per e-mail ontvangen. De reactie van Van Renynghe is niet
toereikend. Daarom heeft de AFM op 28 maart 2012 (TNT-- ) een herhaald nader
informatieverzoek aan Van Renynghe gestuurd.

(xii) De AFM heeft op 29 maart 2012 een reactie van Van Renynghe ontvangen op het rappel van 26 maart
2012 ten aanzien van het Informatieverzoek. De AFM heeft op 29 maart 2012 tevens een reactie van Van
Renynghe ontvangen op het rappel van 28 maart 2012 ten aanzien van het Nader Informatieverzoek. Deze
reacties bevatten niet de door de AFM gevorderde informatie.

(xiii) Op 29 maart 2012 vond een gesprek plaats tussen Van Renynghe en de AFM ten kantore van de AFM. De
AFM heeft tij dens dit gesprek door het stellen van bepaalde vragen inlichtingen gevorderd van Van
Renynghe (de Gevorderde Jnlichtingen). Van R.enynghe heeft de Gevorderde Inlichtingen niet verstrekt.
Van Renynghe heeft zich ten aanzien van alle vragen namelijk beroepen op het zwijgrecht.

(xiv) De AFM heeft op 29 maart 2012 een last onder dwangsom (zie brief met kenmerk TNT
opgelegd ten aanzien van een deel van de in de brief van 13 maart 2012 gevorderde informatie. Het gaat
om de informatieverzoeken achter punten 10, 12, 16, onderdelen b tot en met f gevorderde bankgegevens
uit het Nader Informatieverzoek. Deze informatie is tot op heden niet verstrekt aan de AFM. Deze last
onder dwangsom is gepubliceerd op de website van de AFM.

(xv) Op 10 april 2012 heeft de AFM een laatste rappel diverse informatieverzoeken (zie brief met kenmerk:
TNT- , het Laatste rappel) aan Van Renynghe verzonden. In het Laatste rappel zijn alle nog
openstaande vragen uit het Informatieverzoek, het Nader Informatieverzoek, de herhaalde (nader)
informatieverzoeken en de Gevorderde Inlichtingen van de AFM gespecificeerd en is Van Renynghe een
laatste maal verzocht om aan de informatieverzoeken te voldoen. Op 25 april 2012 verstreek de termijn
om aan het Laatste rappel te voldoen. Van Renynghe heeft tot op heden geen reactie gegeven op het
Laatste rappel.

3. Beoordeling van de feiten
De AFM heeft signalen ontvangen dat Van Renynghe mogelijk de artikelen 2:55 en/of 2:65 en/of 2:96 Wft
overtreedt, dan wel heeft overtreden. Om te kunnen vaststellen of en in hoeverre sprake is van een overtreding, is
het noodzakelijk dat de in voornoemde informatieverzoeken gevraagde informatie aan de AFM wordt verstrekt.

Het dient te worden opgemerkt dat de AFM aan Van Renynghe een toelichting heeft gegeven over de reikwijdte
van het onderzoek. De AFM heeft de gevraagde informatie tot op heden niet (volledig) van Van Renynghe
ontvangen. Daarmee heeft Van Renynghe het bepaalde in artikel 5:20 Awb overtreden.

De AFM heeft geconstateerd dat Van Renynghe in strijd met het bepaalde in artikel 5:20 Awb onvoldoende
gevoig heeft gegeven aan de informatieverzoeken van de AFM ex artikel 1:72, eerste lid, Wft juncto artikelen 5:16
en 5:17 Awb.
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De AFM merkt op dat besloten is om een tweede last onder dwangsom op te leggen omdat Van Renynghe
opnieuw niet heeft voldaan aan de op hem rustende wettelijke verplichting om gegevens te verstrekken. Gelet op
artikel 4:8, tweede lid, Awb kan de AFM afzien van de hoorplicht.

Hiema zal de AFM toelichten op welke vragen uit de informatieverzoeken Van Renynghe geen toereikende reactie
heeft gegeven. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen het Informatieverzoek (paragraaf 3.1), het Nader
Informatieverzoek (paragraaf 3.2) en de Gevorderde Tnlichtingen (paragraaf 3.3). Tevens zal de zienswijze van
Van Renynghe worden weergegeven.

3.1 Het Informatieverzoek

Hiema wordt toegelicht op welke vragen uit het Inforrnatieverzoek de AFM nog geen toereikende reactie heeft
ontvangen. De informatieverzoeken achter punten 3 en 6 van het Informatieverzoek zijn nader uitgewerkt en
toegelicht in het Nader Informatieverzoek. Dc AFM zal deze vragen, zoals nader uitgewerkt in het Nader
lnformatieverzoek, in paragraaf 3.2, bespreken en laat deze in dit onderdeel buiten beschouwing.

1. Graag ontvangen wU een gedetailleerde omschrving van de activiteiten van TradingForex.com,
TradingGoldex.com, The Freedom Trading Club en eventuele andere ondernemingen die door de heer Van
Renynghe gedreven worden sinds 1 januari 2010 aismede een bewUs van inschrving in een (buitenlands,)
Handeisregister.

Reactie Van Renynghe:
In reactie op deze vraag heeft Van Renynghe in zijn e-mailbericht van 15 maart 2012, kort samengevat, gesteld dat
hij geen onderneming drijft en dat hij geen inschrijving heeft in een buitenlands handeisregister. Verder stelt Van
Renynghe dat TradingForex.com en TradingGoldex.com en The Freedom Trading Club slechts e-mailadressen
respectievelijk een werknaam voor een ‘toekomstig’ project betreft.

Toelichting AFM:
Uit informatie waarover de AFM beschikt, volgt dat de hiervoor genoemde namen voorkomen in van Van
Renynghe afkomstig promotiemateriaal voor Nederlandse consumenten. Verder beschikt de AFM over
visitekaartjes waarop de namen The Freedom Trading Club, TradingForex.com en TradingGoldex.com staan
venneld. In de brief van 15 maart 2012 heeft de AFM daarom gemotiveerd verzocht aisnog de gevraagde
informatie te verstrekken, waarbij het verzoek nader is toegelicht. In het herhaald informatieverzoek van 15 maart
2012 (kenmerk: TNT ) verwijst de AFM in haar toelichting van vraag 1 naar de visitekaartjes van
TradingForex.com, TradingGoldex.com en The Freedom Trading Club, die tijdens het onderzoek van de AFM ter
plaatse op 28 februari 2012 zijn aangetroffen en meegenomen. Onder vraag 2 van het herhaald informatieverzoek
verwijst de AFM naar een aantal tijdens het onderzoek van de AFM ter plaatse aangetroffen documenten, waaruit
blijkt dat Van Renynghe werkt in een georganiseerd verband. Het gaat hierbij onder andere om een “profit —

distribution plan” en een overzicht van “allowances” aan een aantal personen. Een kopie van dit document is Van
Renynghe toegezonden als bijiage bij de brief van 15 maart 2012. De AFM heeft verzocht om een “gedetailleerde
omschrving van de activiteiten die u ontplooit, dan wel heeft ontplooid onder uw eigen naam, dan wel onder de
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namen TradingForex. corn, TradingGoldex.corn en/of The Freedom Trading Club en/ofandere namen “. Tot op
heden heeft de AFM de gevorderde gedetailleerde omschrijving niet ontvangen.

2. Een overzicht van de organisatiestructuur van TradingForex.conz, TradingGoldex.com, The Freedom Trading
Club en even tuele andere ondernemingen die door de heer Van Renynghe gedreven worden (naarn en
vestigingsplaats,) inclusiefeen beschrving van de activiteiten van de gelieerde ondernemingen.

Reactie Van Renynghe:
In de reactie van 15 maart 2012 verwijst Van Renynghe naar ziin reactie op vraag 1 van het informatieverzoek.
Van Renynghe stelt voorts in zijn reactie van 21 rnaart 2012, kort samengevat, dat het zou gaan om
werkdocumenten en dat het informatieverzoek hypothetische vi-agen’ zou betreffen.

Toelichting AFM:
In haar brief van 15 maart 2012 heeft de AFM aan de hand van stukken toegelicht dat, anders dan Van Renynghe
doet voorkomen, er aanwijzingen zijn dat Van Renynghe werkt in een georganiseerd verband. De AFM verzocht
in debrief van 15 maart 2012 een gedetailleerde beschrijving te verstrekken van dit georganiseerd c.q. deze
georganiseerde verband(en) en een overzicht te geven van rol- en takenverdeling van hemzelf, TradingForex.com,
TradingGoldex.com, Fidelity Finance GmbH en The Freedom Trading Club en eventueel andere daarbij betrokken
(rechts)personen. Onder verwijzing naar de toelichting van de AFM achter punt 1, hiervoor, is naar het oordeel
van de AFM voldoende aannemelijk dat er onder genoemde namen, en in samenwerkirig met anderen, wel
degelijk bepaalde diensten c.q. producten worden aangeboden aan Nederlandse consumenten. Tot op heden heeft
de AFM de gevraagde overzicht(en) niet ontvangen.

4. Kopieën van bankafschrfien van alle bankrekeningen van alle ondernen2ingen die door de heer Van
Renynghe gedreven worden vanafljanuari 2010 tot op heden.

Reactie Van Renynghe:
In zijn reacties van 15 en 21 maart 2012 stelt Van Renynghe dat hij geen onderneming drijft.

Toelichting AFM:
De AFM heeft in haar brief van 26 maart 2012 dit verzoek nader gemotiveerd. Deze brief luidt, voor zover hier
van belang, als volgt: “In aanvulling daarop merkt de AFM op dat uw reactie op in het bUzonder vraag 4 niet valt
te rUmen met uw verklaring van 28februari 2012. In ons gesprek van 28februari 2012 hebben wj aan u
gevraagd: “Wat is/zUn de naam, rechtsvorm(’en,) en adres(sen,) van uw ondernemingen?” U hebt daarop, voor
zover hier van belang, geantwoord: “Fidelity Finance GmbH in Zug, Zwiterland (...). “ TÜdens datzelfde gesprek
hebt u voorts toegelicht dat u een belang heeft in deze vennootschap en beschikt over een “power ofattorney” om
te handelen voor deze vennootschap. Bovendien hebt u aangegeven dat u de rekening van Fidelity Finance
beheert. “Daaruit leidt de AFM af dat Van Renynghe gebruik maakt van diverse bankrekeningen in het kader van
één of meerdere ondernemingen aithans in de uitoefening van een beroep en/of bedrijf. Dat blijkt ook uit de reactie
van Van Renynghe van 29 maart 2012, waarin hij stelt “(...) ik heb handtekening gekregen op bepaalde
bankrekeningen van Fidelity Finance GmbH (...)“. Tot op heden heeft de AFM de gevraagde informatie niet
ontvangen.
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5. Een opgave van alle natuur4Ike en rechtspersonen inclusiefeen beschrving van de activiteiten van deze
(rechts)personen die betrokken zjn bj de verkoop en/ofbeheer van de door de heer Van Renynghe gedane
aanbieding(en). De AFM ontt’angt graag de naam, adres, woonplaats en telefoongegevens van deze partijen
en kopieen van even tuele onderiekende samenwerkingscontracten.

Reactie Van Renynghe:
In zijn reactie gaat Van Renynghe niet in op de vraag voor zover het natuuriijke personen betreft. Voor wat betrefi
de rechtspersonen volstaat Van Renynghe met een algemene verwijzing naar de (digitale) gegevens die de AFM
heeft gekopieerd. Zo geeft hij op 15 maart 2012 aan: “Voor zover ik gebruik zou maken van Niet-Nederlandse
Vennootschappen verwUs ik naar de door uw diensten reeds integraal gekopieerde digitale bestanden aaptop &
usb stick — zelfi van voor 1 januari 2010) en uitbundig gekopieerde documen ten tUdens de inval van de AFM te
Den Haag op 28februari ji. Het lU/ct mU onredelUk om opnieuw te vragen naar informatie weike de AFM reeds in
haar hezit heeft, en tevens meen ik dat dit verzoek in onevenredigheid is met de door trw diensten reeds geleverde
inspanningen om de gevraagde gegevens te verzamelen. “Van Renynghe geeft op 21 maart 2012 in zijn reactie op
het Nader Informatieverzoek aan: “1k ben inderdaad nog steeds bezig met het doorworstelen van de door uw
diensten gekopieerde digitale bestanden- en Email correspondentie berg, en ik ben nu al niet zeker dat ik die
‘schoning’ op tUd rond heb, laat staan dat i/c u nu reeds het resultaat van de mU opgelegde ‘schoning ‘-taak zou
kunnen overmaken (ik ben er zeifnog niet klaar mee

Toelichting AFM:
De AFM heeft in haar reactie van 15 maart 2012 verzocht aan te geven welke specifieke (digitale) gegevens het
betreft en toestemming tot kennisname daarvan te geven of, altematief, aisnog op andere wijze aan deze vraag te
voldoen.

Met de reactie van Van Renynghe dat de gevorderde informatie zich (ergens) in de digitale bestanden zou
bevinden en een verwijzing naar het schoningsproces, voldoet Van Renynghe naar de mening van de AFM niet
aan dit verzoek. Ook al is op dit moment het schoningsproces ten einde en heeft de AFM toegang tot de digitale
bestanden, de hoeveelheid gekopieerde digitale bestanden is zo omvangrijk dat het voor de AFM niet mogelijk is
om de gevraagde informatie te achterhalen. Van Renynghe voldoet dan ook pas aan het informatieverzoek door
aan te geven welke specifieke (digitale) gegevens het betreft en/of in welke mappen de gevraagde informatie
gevonden kan worden of door alsnog op andere wijze aan het informatieverzoek te voldoen, bijvoorbeeld door het
overleggen van de gevraagde informatie. Tot op heden heeft de AFM geen informatie ontvangen over de
natuurlijke en rechtspersonen inclusief een beschrijving van hun activiteiten.

7. Een kopie van alle (e-mail)correspondentie tussen enerzUds de heer Van Renynghe en/ofzUn medewerkers
(tussenpersonen) en/ofzUn ondernemingen en anderzUds (potentiële) cliënten vanafljanuari 2010 tot op
heden, inclusiefmet deze cliënten gesloten overeenkomsten en/ofdoor deze cliën ten ingevuldeformulieren.

Reactie Van Renynghe:
Voor de beantwoording van deze vraag heeft Van Renynghe verwezen naar de door de AFM gekopieerde digitale
gegevens. Op 15 maart 2012 geeft Van Renynghe aan: “... ik verwUs naar de informatie/documentatie reeds door
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de AFMgedupliceerd en de volledig gedownloade (e-,nail)correspondentie sinds 2 weken in uw bezit. “Van
Renynghe geeft op 21 maart 2012 aan: “1k ben inderdaad nog steeds bezig met het doorworstelen van de door uw
diensten gekopieerde digitale bestanden- en E-mail correspondentie berg, en ik ben flu al fliet zeker dat ik die
‘schoning’ op tUd rond heb, laat staan dat ik u nu reeds het resultaat van de mU opgelegde ‘schoning ‘-taak zou
kunnen overmaken (ik ben er zeifnog niet klaar mee

Toelichting AM
Met de reactie van Van Renynghe dat de gevorderde informatie zich (ergens) in de digitale bestanden zou
bevinden en een verwijzing naar het schoningsproces, voldoet Van Renynghe naar de mening van de AFM niet
aan deze vraag. Ook al is op dit moment het schoningsproces ten cinde en heeft de AFM toegang tot de digitale
bestanden, de hoeveelheid gekopieerde digitale bestanden is zo omvangrijk dat het voor de AFM niet mogelijk is
om de gevraagde informatie te achterhalen. Van Renynghe voldoet dan ook pas aan dit verzoek door. aan te geven
welke specifieke (digitale) gegevens het betreft enlof in welke rnappen de gevraagde inforniatie gevonden kan
worden of door aisnog op andere wijze aan het verzoek te voldoen, bijvoorbeeld door het overleggen van de
gevraagde informatie. Tot op heden heeft de AFM de gevraagde informatie niet ontvangen.

8. Alle reciame- en promotiemateriaal van de door de heer Van Renynghe aangeboden producten en diensten
vanafijanuari 2010 tot op heden.

Reactie Van Renynghe:
Van Renynghe geeft in zijn reactie van 15 maart 2012 aan: “1k maak zeifgeen reclame- ofpromotiemateriaal voor
‘producten en diensten’. Wat u aanziet als reclame- ofpromotiemateriaal, van derden dan nog, heeft de AFM
b4jkens uw eigen verwzingen en de meegenomen documenten reeds geruime tUd in bezit. “op 21 maart 2012
verwijst Van Renynghe in zijn reactie nogmaals naar het reeds door de AFM gefotokopieerde materiaal.

Toelichting AFM:
De AFM is gedurende haar onderzoek diverse aanbiedingen aan Nederlandse consumenten van Van Renynghe
tegengekomen. Het gaat dan onder andere om beleggingen in goud- en valutahandel met programma’s als het
LIFETIME-INCOME-PROGRAM ‘, het ‘Study Fund Program’, het ‘Home Lease TARGETIiVVESTMENT’ en
het ‘Car Lease TARGETINVESTMENT’. Voor het onderzoek van de AFM is het noodzakelijk dat de AFM
inzicht krijgt in alle aanbiedingen van Van Renynghe. Van Renynghe kan aan dit verzoek voldoen door aan te
geven voor weike aanbieding welke documenten zijn verstrekt aan (potentiele) investeerders. Tot op heden heeft
de AFM de gevraagde informatie niet ontvangen.

3.2 Het Nader Informatieverzoek

Hierna wordt toegelicht op welke vragen uit het Nader Informatieverzoek de AFM nog geen toereikende reactie
heeft ontvangen. De vragen ten aanzien waarvan de eerste last onder dwangsom is opgelegd op 29 maart 2012
worden daarbij buiten beschouwing gelaten. In het Nader Informatieverzoek is verduidelijkt dat dit
informatieverzoek aan Van Renynghe in persoon is gericht en ook aan hem in hoedanigheid van gevolmachtigde
van Fidelity Finance GmbH (Fidelity Finance).
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1. Kopieën van alle getekende overeenkomsten, inclusiefalle daarbU behorende blagen en latere aanvullingen
daarop, die u en/ofFidelity en/ofenige andere organisatie waar u bU betrokken bent (ongeacht rechtsvorm),
heeft afgesloten met Nederlandse personen. In het bUzonder verzoekt de AFM u de achterpunten 2 tot en met
4, hierna, genoemde stukken in kopie aan de AFM te verstrekken.

Reactie Van Renynhe:
Van Renynghe geeft op 28 maart 2012 in zijn reactie op het Nader Inforrnatieverzoek aan: “1k kan u geen andere
kopieën van getekende overeenkomsten aanbieden dan deze die reeds in uw bezit zUn — in digitale vorm, in
fotokopie, ofvia Nederlandse personen die u at benaderd heeft. “ en “Zoals u kon zien in de getekende
overeenkomsten reeds in uw bezit gaat de correspondentie tussen partUen via het internet, en uw diensten hebben
zelfalle e-mail correspondentie in mijn bezit reeds uitvoerig gedownload (deze week zal u trouwens de
beschikking krgen over de digitale gegevens waarvan sprake — na schoning). “op 29 maart 2012 geeft Van
Renynghe tenslotte aan dat: “1k heb tevens niet meer toe te voegen aan eerdere verklaringen, te meer daar ik u
reeds eerder heb laten weten dat de IT-Specialisten van de AFM vandaag 29/03/2012 om IOu de “geschoonde”
digitale bestanden en e-mail corresponden tie ter beschikking zullen hebben.”

Toelichting AFM:
Met de reactie van Van Renynghe dat de gevorderde informatie zich (ergens) in de digitale bestanden zou
bevinden en een verwijzing naar het schoningsproces, voldoet Van Renynghe naar de mening van de AFM niet
aan dit verzoek. Ook al is op dit moment het schoningsproces ten einde en heeft de AFM toegang tot de digitale
bestanden, de hoeveelheid gekopieerde digitale bestanden is zo ornvangrijk dat het voor de AFM niet mogelijk is
om de gevraagde informatie te achterhalen. Van Renynghe voldoet dan ook pas aan het verzoek door aan te geven
welke specifieke (digitale) gegevens het betreft en/of in welke mappen de gevraagde informatie gevonden kan
worden of door aisnog op andere wijze aan het informatieverzoek te voldoen, bijvoorbeeld door het overleggen
van de gevraagde infonnatie. Nog afgezien hiervan, heeft de AFM in haar informatieverzoeken uitdrukkelijk ook
gevraagd naar gegevens die naar hun aard slechts in documenten zijn neergelegd (zoals getekende
overeenkomsten).Tot op heden heeft de AFM de gevraagde informatie niet ontvangen.

2. In promotiemateriaal van ‘The FreedomPro Trading Club’ van 5 september 201] is vermeld: “De deelname
is ook nu weer Kosteloos voor de kandidaat Trader die minimum 50.000 Euro investeert in een Forex Trading
Contract van 1 jaar (of langer) aan de volgende voorwaarden: “Dc AFM verzoekt u in ieder geval kopieen te
verstrekken van alle overeenkomsten die worden aangeduid met “Forex Trading Contract” en die zjn
afgesloten met Nederlandse personen.

Reactie Van Renynghe:
In zijn reactie van 28 maart 2012 verwijst Van Renynghe naar hetgeen vermeld onder vraag 1 van het Nader
Informatieverzoek. Hij merkt hierbij op: “er bestaan geen overeenkomsten (getekend noch ongetekend) die
worden aangeduid met “Forex Trading Contract.”

Toelichting AFM:
In het promotiemateriaal van The Freedom Trading Club wordt wel naar dergelijke contracten verwezen. Van
Renynghe heeft tot op heden geen verklaring aangedragen voor deze discrepantie. Naar het oordeel van de AFM is
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het voldoende aannemelijk dat er onder genoemde naam wel degelijk bepaalde diensten c.q. producten zijn, dan
wel worden aangeboden aan Nederlandse consumenten en dat in dat verband overeenkomsten zijn gesloten. Nog
afgezien hiervan, heeft de AFM in haar informatieverzoeken uitdrukkelijk ook gevraagd naar gegevens die naar
hun aard slechts in documenten zijn neergelegd (zoals overeenkomsten).Van Renynghe heeft tot op heden niet
toereikend voldaan aan dit verzoek van de AFM.

3. In materiaal van ‘TradingForex. corn ‘ wordt informatie verstrekt aangaande het “Private Placement Forex
Program” (“PPFP “,). De AFM verzoekt u om kopieën van (ondertekende) inschrvingen en/ofkopieen van de
(ondertekende) “Discretionaiy Trust Agreement & Fiducia,y Placement Mandate” van Nederlandse
consurnenten voor het “Private Placement Forex Program “. U dient de AFMper inschrjjving in ieder geval
kopieën vn de volgende ondertekende bescheiden toe te zenden: “1/Profit Schedule ofNet-ROI usually paid
out to Investor by classic Bank Programs (PPIP) and Forex Programs (PPFP) ; 2/Procedures &
Requirementsfor Client’s Application; 3/ CES: Client Evalutation Summery; 4/LOl: Letter ofIntent.”

Reactie Van Renynghe:
in zijn reactie van 28 maart 2012 verwijst Van Renynghe naar de digitale bestanden die zijn gekopieerd door de
AFM. Van Renynghe stelt tevens dat het materiaal achter I tot en met 4, zoals genoemd in vraag 3, niet ‘effectief’
zouden zijn gebruikt voor Nederlandse personen.

Toelichting AFM:
Met de reactie van Van Renynghe dat de gevorderde informatie zich (ergens) in de digitale bestanden zou
bevinden en een verwijzing naar het schoningsproces, voldoet Van Renynghe naar de mening van de AFM niet
aan het informatieverzoek. Ook al is op dit moment het schoningsproces ten einde en heefi de AFM toegang tot de
digitale bestanden, de hoeveelheid gekopieerde digitale bestanden is zo omvangrijk dat bet voor de AFM niet
mogelijk is om de gevraagde informatie te achterhalen. Van Renynghe voldoet dan ook pas aan dit verzoek door
aan te geven welke specifieke (digitale) gegevens het betreft en/of in welke mappen de gevraagde informatie
gevonden kan worden of door aisnog op andere wijze aan het verzoek te voldoen, bijvoorbeeld door het
overleggen van de gevraagde informatie. Nog afgezien hiervan, heeft de AFM in haar informatieverzoeken
uitdrukkelijk ook gevraagd naar gegevens die naar hun aard slechts in documenten zijn neergelegd (zoals
ondertekende inschrijvingen). Kopieen van de andere gevraagde stukken verstrekt Van Renynghe in het geheel
niet. Tot op heden heeft de AFM de gevraagde informatie niet ontvangen.

4. In materiaal van ‘TradingForex.com’ wordt informatie verstrekt over een aantalprogramma ‘s. De AFM
verzoekt u om kopieën van alle ondertekende contracten en/ofovereenkomsten met Nederlandse personen ten
aanzien van deprogramma ‘s die u en/ofThe Freedom Trading Club aanbiedt, waaronder:

(a) het ‘LIFETIME-INCOME-PROGRAM’;
(b) het ‘LIFETIME-CAPITAL-PROGRAM’;
(c) het ‘Study Fund Program’,
(d) het ‘Home ‘- Lease TARGETINVESTMENT’;
(e) het ‘Car — Lease TARGETINVESTMENT’;

(I) het ‘LfeTime POWER of 6’-programma.
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Reactie Van Renynghe:
In zijn reactie van 28 maart 2012 verwijst Van Renynghe naar de digitale bestanden die zijn gekopieerd door de
AFM. Van Renynghe verwijst hierbij naar zijn reactie onder vraag 1 van het Nader Informatieverzoek. Hij merkt
in zijn reactie op: “het ‘LifeTime POWER of6’-programma bestaat flieS !“.

Toelichting AFM:
Met de reactie van Van Renynghedat de gevorderde informatie zich (ergens) in de digitale bestanden zou
bevinden en een verwijzing naar het schoningsproces, voldoet Van Renynghe naar de mening van de AFM niet
aan dit verzoek. Ook al is op dit moment het schoningsproces ten einde en heeft de AFM toegang to[ de digitale
bestanden, de hoeveelheid gekopieerde digitale bestanden is zo omvangrijk dat bet voor de AFM niet rn.ogelijk is
om de gevraagde informatie te achterhalen. Van Renynghe voldoet dan ook pas aan het verzoek door aan te geven
welke specifi eke (digitale) gegevens het betreft en/of in welke mappen de gevraagde informatie gevonden kan
worderi of door alsnog op andere wijze aan bet informatieverzoek te voldoen, bijvoorbeeld door het overleggen
van de gevraagde informatie. Nog afgezien hiervan, heeft de AFM in haar informatieverzoeken uitdrulclcelijk ook
gevraagd naar gegevens die uit de aard der zaak slechts in documenten zijn neergelegd (zoals oridertekende
contracten en/of overeenkomsten). Daarnaast wordt in het promotiemateriaal van The Freedom Trading Club wel
naar het ‘LifeTime POWER of 6’ verwezen. Tot op heden heeft Van Renynghe geen verkiaring aangedragen voor
de discrepantie tussen het promotiemateriaal en zijn verkiaring en heeft de AFM de gevraagde informatie niet
ontvangen.

5. Dc AFM verzoekt een overzicht van de NA WT-gegevens van alle Nederlandse personen die een overeenkomsi
met a en/ofFidelity en/ofenige andere organisatie waar u bij betrokken bent (ongeacht rechtsvorm) te
verstrekken.

Reactie Van Renynghe:
In zijn reactie van 28 maart 2012 verwijst Van Renynghe naar digitale bestanden die zijn gekopieerd door de
AFM.

Toelichting AFM:
Met de reactie van Van Renynghe dat de gevorderde informatie zich (ergens) in de digitale bestanden zou
bevinden en een verwijzing naar het schoningsproces, voldoet Van Renynghe naar de mening van de AFM niet
aan dit verzoek. Ook a! is op dit moment het schoningsproces ten einde en heeft de AFM toegang tot de digitale
bestanden, de hoeveelheid gekopieerde digitale bestanden is zo omvangrijk dat het voor de AFM niet mogelijk is
om de gevraagde informatie te achterhalen. Van Renynghe voldoet dan ook pas aan het informatieverzoek door
aan te geven welke specifieke (digitale) gegevens het betreft en/of in welke mappen de gevraagde informatie
gevonden kan worden of door aisnog op andere wijze aan het verzoek te voldoen, bijvoorbeeld door het
overleggen van de gevraagde informatie. Tot op heden heeft de AFM de gevraagde informatie niet ontvangen.

6. De AFM verzoekt u in dit overzicht tevens te vermelden:
(a) de datum c.q. data waarop geld is overgemaakt;
(b) de titel van de betaling (voor welkproduct en/ofdienst);
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(c) naar welk bankrekeningnummer geld is overgemaakt door deze persoon; en
(d) ofen we/k bedrag aan rendement is uitgekeerd en de wUze waarop dit is uitbetaald.

Reactie Van Renynghe:
In zijn reactie van 28 maart 2012 verwijst Van Renynghe naar digitale bestanden die zijn gekopieerd door de
AFM. Hij geeft aan: “Ook bankinjormatie die ik in mUn bezit had heeft u reeds in uw bezit, in papier vorm en in
digitale vorm.”

Toelichting AFM:
Met de reactie van Van Renynghe dat de gevorderde informatie zich (ergens) in de digitale bestanden zou
bevinden en een verwijzing naar het schoningsproces, voldoet Van Renynghe naar de mening van de AFM niet
aan dit verzoek. Ook al is op dit moment het schoningsproces ten einde en heeft de AFM toegang tot de digitale
bestanden, de hoeveelheid gekopieerde digitale bestanden is zo omvangrijk dat het voor de AFM niet mogelijk is
om de gevraagde informatie te achterhalen. Van Renynghe voldoet dan ook pas aan het verzoek door aan te geven
welke specifieke (digitale) gegevens het betreft en/of in welke mappen de gevraagde informatie gevonden kan
worden of door aisnog op andere wijze aan het informatieverzoek te voldoen, bijvoorbeeld door het overleggen
van de gevraagde informatie. Met betrekking tot de bankgegevens geeft Van Renynghe aan “Ook bankinformatie
die ik in mUn bezit had heeft u reeds in uw bezit, in papier vorm en in digitale vorm. “. Het is de AFM tot op heden
niet duidelijk of de banicinformatie die Van Renynghe in zijn bezit had ten tijde van het Onderzoek ter Plaatse
(OTP) alle door de AFM gevorderde informatie beheist. Van Renyghe doet hierover geen uitspraken in zijn
reacties. Tot op heden heeft de AFM de gevraagde informatie niet ontvangen.

7. Uit tiw toelichting volgt, kort samengevat, dat u en/ofFidelity en/ofenige andere organisatie waarbjj u
betrokken bent, aan Nederlandse personen aanbiedt om met het door hen ingelegde geld te ‘traden oftewel
te handelen, om een tevoren afgesproken rendeinent voor hen te behalen. U treedt naar w/ begren daarbU
op a/s ‘trader’. Gaarne verzoekt de AFM kopieen eq. print outs van stukken te verstrekken waaruit blUkt op
welke wUze de door Nederlandse personen ingelegde gelden worden gebruikt door u en/ofFidelity en/ofenige
andere organisatie waar u bj betrokken bent en/ofmee samenwerkt.

Reactie Van Renynghe:
In de reactie van 28 maart 2012 stelt Van Renynghe dat geen sprake is van afspraken over winst. Nu volgens Van
Renynghe “Forex Trading” als zeer risicovol moet worden bestempeld zou volgens hem hoogstens kunnen worden
gesproken van “Prognose Winst” of “Profit Target”.

Toelichting AFM:
Met deze reactie voldoet Van Renynghe niet aan dit verzoek. Van Renynghe heeft immers de gevraagde
informatie tot op heden niet verstrekt.

8. De AFM verzoekt it in ieder geval kopieën e. q. print outs rekeningoverzichten te verstrekken van alle
bankrekeningnummers c. q. accounts die worden aangehouden c. q. gebruikt voor het geidverkeer met
betrekking tot de aan Nederlandse personen aangeboden diens ten en/ofproducten. Dit verzoek omvat ook
eventuele rekeningen die worden gebruikt voor ‘trading’ met door Nederlandse personen ingelegde ge/den.
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Dit verzoek omvat bankrekeningen waar u geinachtigde van bent ongeacht op welke naam deze worden
aangehouden. (...)

Reactie Van Renynghe:
In zijn reactie van 28 maart 2012 verwijst Van Renynghe naar de digitale bestanden die zijn gekopieerd door de
AFM. Hij geeft aan: “Ook bankinformatie die ik in mUm bezit had heeft ii reeds in uw bezit, in papier vorm en in
digitale vorm.”

Thelichting AFM:
Met de reactie van Van Renynghe dat de gevorderde informatie zich (ergens) in de digitale bestanden zou
bevinden en een verwijzing naar het schoningsproces, voldoet Van Renynghe naar de mening van de AFM niet
aan het inforrnatieverzoek. Ook a! is op dit moment het schoningsproces ten einde en heeft de AFM toegang tot de
digitale bestanden, de hoeveelheid gekopieerde digitale bestanden is zo omvangrijk dat het voor de AFM niet
mogelijk is om de gevraagde informatie te achterhalen. Van Renynghe voldoet dan ook pas aan dit verzoek door
aan te geven welke specifieke (digitale) gegevens het betreft en/of in welke mappen de gevraagde informatie
gevonden kan worden of door aisnog op andere wijze aan het verzoek te voldoen, bijvoorbeeld door het
overleggen van de gevraagde informatie. Het is de AFM tot op heden niet duidelijk of de bankinformatie die Van
Renynghe in zijn bezit had ten tijde van het OTP alle door de AFM gevorderde informatie beheist. Van Renyghe
doet hierover geen uitspraken in zijn reacties. Tot op heden heeft de AFM de gevraagde informatie niet ontvangen.

9. De AFM ontvangt graag de rekeningnummers en kopieen van bankafschrflen van uw rekeningen van de
“Deposit Account” en “Margin Account(s)” van het “PFFProgram “,

Reactie Van Renynghe:
In zijn reactie van 28 maart 2012 verwijst Van Renynghe naar zijn antwoord op de vraag van de AFM achter punt
3, waarin wordt verwezen naar de digitale bestanden die de AFM heef gekopieerd. In zijn antwoord achter punt 3
geefi Van Renynghe tevens aan: “(...)het materiaal dat u nummert van 1/tot 4/is niet effectiefgebruikt voor
Nederlandse personen die zouden gereageerd hebben; het betreft documenten uit het verleden die dan nog enkel
gebruikt 4/n voor Niet-Nederlandsepersonen. “Tijdens het gesprek van 29 maart 2012 met de AFM heeft Van
Renynghe verder aangegeven dat deze rekeningen niet zouden bestaan.

Toelichting AFM:
Met de reactie van Van Renynghe dat de gevorderde informatie zich (ergens) in de digitale bestanden zou
bevinden en een verwijzing naar het schoningsproces, voldoet Van Renynghe naar de mening van de AFM niet
aan dit verzoek. Ook al is op dit moment het schoningsproces ten einde en heeft de AFM toegang tot de digitale
bestanden, de hoeveelheid gekopieerde digitale bestanden is zo omvangrijk dat het voor de AFM niet mogelijk is
om de gevraagde informatie te achterhalen. Van Renynghe voldoet dan ook pas aan het informatieverzoek door
aan te geven welke specifieke (digitale) gegevens het betreft en/of in welke mappen de gevraagde informatie
gevonden kan worden of door aisnog op andere wijze aan het verzoek te voldoen, bijvoorbeeld door het
overleggen van de gevraagde informatie.
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De reactie van Van Renynghe dat de rekeningen van de “Deposit Account” en “Margin Account(s)” van het
“PPFProgram” niet zouden bestaan, acht de AFM niet aannemelijk. In bet door de AFM onderzochte
promotiemateriaal ter zake het “PFFProgram” wordt door Van Renynghe namelijk expliciet verwezen naar deze
accounts. Tot op heden heeft de AFM de gevraagde informatie niet ontvangen.

14. Kopieen c.q. print outs van bankafschrflen van uw rekening bj de te Zwitserland met
rekeningnurnmer . De AFM verzoekt u daarnaast kopieën c. q. print outs te verstrekken van
eventuele andere rekeningen die u aanhoudt bU deze bank.

Reactie Van Renynghe:
In zijn reactie van 28 maart 2010 stelt Van Renynghe dat hij geen bankrekeningen aanhoudt bij
Tij dens het gesprek van 29 maart 2012 heefi Van Renynghe na het zien van de bankpas waarop genoemd
rekeningnummer met de naam en de handtekening van Van Renynghe staan vermeld, toegelicht dat het hier zou
gaan om een ‘prepaid creditcard’.

Toelichting AFM:
Voor de AFM is onduidelijk of Van Renynghe kan beschikken over gelijksoortige gegevens, die binnen de
reikwijdte van deze vraag vallen en dienen te worden verstrekt. Voor zover Van Renynghe beschikt c.q. kan
beschikken over kopieen c.q. print outs c.q. (financiële) overzichten met betrekking tot deze kaart, heeft de AFM
Van Renynghe verzocht deze te verstrekken. Tevens heeft de AFM verzocht gegevens te verstrekken waaruit
blijkt dat de bankpas inderdaad feitelijk een ‘prepaid creditcard’ betreft. Tot op heden heeft Van Renynghe niet
aan dit verzoek van de AFM voldaan.

16. Kopieën c. q. print outs van bankafschrfien van iiw rekeningen en die van Fidelity bU de te
Zwitserland met rekeningnummers

(a)

Reactie Van Renwghe:
In de reactie van 28 maart 2012 verwijst Van Renynghe naar de digitale bestanden die de AFM heeft gekopieerd.
Van Renynghe stelt daarnaast dat hij geen toegang meer heeft tot de online banking faciliteit. Tij dens het gesprek
van 29 maart 2012 heeft Van Renynghe hieraan toegevoegd dat de achter vraag 16, onderdeel (a) genoemd
bankrekeningnummer een priverekening zou betreffen.

Toelichting AFM:
Uit kopieen van bankafschriften waarover de AFM beschikt, volgt dat op deze rekening onder meer een bedrag
wordt gestort door Fidelity Finance en dat vanaf deze rekening kort daama een bedrag wordt betaald en dat de
vermelde ontvanger alsook het bedrag overeenstemt met de gegevens die staan vermeld op een factuur van
j Uit de door Van Renynghe afgelegde verkiaring op 28 februari 2012 volgt dat een partij is waarmee hij
samenwerkt in het kader van het aanbieden van zijn producten en diensten. Uit het voorgaande leidt de AFM af
dat deze rekening niet louter voor privédoeleinden wordt gebruikt.



Datum 18 mei 2012
Ons kennierk TNT
Pagina 14 van 26

Met de reactie van Van Renynghe dat de gevorderde informatie zich (ergens) in de digitale bestanden zou
bevinden en een verwijzing naar het schoningsproces, voldoet Van Renynghe naar de mening van de AFM niet
aan dit verzoek. Ook al is op dit moment het schoningsproces ten einde en heeft de AFM toegang tot de digitale
bestanden, de hoeveelheid gekopieerde digitale bestanden is zo omvangrijk dat het voor de AFM niet mogelijk is
om de gevraagde informatie te achterhalen. Van Renynghe voldoet dan ook pas aan het verzoek door aan te geven
welke specifieke (digitale) gegevens bet betreft en/of in welke mappen de gevraagde informatie gevonden kan
worden of door aisnog op andere wijze aan het verzoek te voldoen, bijvoorbeeld door het overleggen van de
gevraagde informatie. Tot op heden heeft de AFM de gevraagde informatie niet ontvangen.

18 In de FAQ — Terms & Conditions is vermeld: “1.7. Couldyou provide me with any proofofsuccessful trading
such as track records, trading results etc? No, this information is not subjectfor disclosure and exists onlyfor
in-house use only. Furthermore, this information is a commercial secret and its disclosure inflicts criminal
liability. On the other hand, we regularly provide our VIP investors with detailed private reports on our
financial results. “Dc AFM vordert kopieën van de ‘trading results’ en de ‘detailed private reports’ die in dit
citaat worden genoemd.

Reactie Van Renynghe:
In de reactie van 28 maart 2012 stelt Van Renynghe dat het zou gaan om een ‘toekomstig Internet Marketing
Project’.

Toelichting AFM:
Deze uitlating is niet goed te rijmen met de inhoud van de in vraag 18 bedoelde FAQ. Daarin is namelijk bij punt
1.1 vermeld: “Fidelity Finance GmbH is an offline investment companyfounded in 1996”. Achter punt 1.3 (“How
long have you been in this business? “) is vermeld dat de bij Fidelity Finance betrokken traders meer dan 10 jaar
ervaring zouden hebben. Gelet op het voorgaande is naar het oordeel van de AFM niet aannemelijk dat er slechts
sprake is van een toekomstig project. Van Renynghe heeft tot op heden de gevraagde informatie niet verstrekt.

19. Dc AFM verzoekt u NA WT-gegevens (...) te verstrekken van alle parten waarmee u en/ofFidelity
samenwerkt met betrekking tot de aan Nederlandse personen aangeboden diensten en/ofproducten. Dit
verzoek omvat Nederlandse personen die commissie ontvangen alsmede overige part/en waarmee wordt
samengewerkt, zoals het door u genoemde

Reactie Van Renynghe:
In zijn reactie van 28 maart 2012 stelt Van Renynghe in reactie op deze vraag dat hij geen toegang meer kan
krijgen tot www. .com om naar de stand van zaken te kijken en verwijst hij verder in algemene termen
naar de digitale bestanden die door de AFM zijn gekopieerd.

Toelichting AFM:
Met de reactie van Van Renynghe dat de gevorderde informatie zich (ergens) in de digitale bestanden zou
bevinden en een verwijzing naar het schoningsproces, voldoet Van Renynghe naar de mening van de AFM niet
aan dit verzoek. Ook al is op dit moment het schoningsproces ten einde en heeft de AFM toegang tot de digitale
bestanden, de hoeveelheid gekopieerde digitale bestanden is zo omvangrijk dat het voor de AFM niet mogelijk is
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om de gevraagde informatie te achterhalen. Van Renynghe voldoet dan ook pas aan het verzoek door aan te geven
welke specifieke (digitale) gegevens het betreft en/of in welke mappen de gevraagde informatie gevonden kan
worden of door aisnog op andere wijze aan het verzoek te voldoen, bijvoorbeeld door het overleggen van de
gevraagde informatie. Onderzoek van de AFM wijst uit dat een aantal Nederlandse personen commissie heeft
ontvangen voor het aanbrengen van nieuwe investeerders en/of deelnemers aan seminars en cursussen. Tot op
heden heefi de AFM de gevraagde informatie niet ontvangen.

20. De AFM verzoekt ii kopieen van (samenwerkings)overeenkonisten te verstrekken met de achter punt 19,
hiervoor, bedoelde partUen. Dit verzoek omvat overeenkoinsten met Nederlandse person en die Comm issie
ontvangen. Dc AFM onti’angt graag de onderliggende documentatie op basis waarvan die commissie is c.q.
wordt betaald. Dit verzoek omvat in iedergeval de achterpunten 2] tot en met 24, hierna, bedoelde
informa tie.

Reactie Van Renynghe:
In reactie van 28 maart 2012 verwijst Van Renynghe naar zijn antwoord op vraag 19.

Toelichting AFM:
Voor zover Van Renynghe hierrnee verwijst naar de digitale bestanden, is de AFM van oordeel dat Van Renynghe
met de reactie dat de gevorderde informatie zich (ergens) in de digitale bestanden zou bevinden en een verwijzing
naar het schoningsproces, niet voldoet aan dit verzoek. Ook al is op dit moment het schoningsproces ten einde en
heeft de AFM toegang tot de digitale bestanden, de hoeveelheid gekopieerde digitale bestanden is zo omvangrijk
dat het voor de AFM niet mogelijk is om de gevraagde informatie te achterhalen. Van Renynghe voldoet dan ook
pas aan het verzoek door aan te geven welke specifieke (digitale) gegevens het betreft en/of in welke mappen de
gevraagde informatie gevonden kan worden of door aisnog op andere wijze aan het verzoek te voldoen,
bijvoorbeeld door het overleggen van de gevraagde informatie. Nog afgezien hiervan, heeft de AFM in haar
informatieverzoeken uitdrukkelijk ook gevraagd naar gegevens die uit de aard der zaak slechts in documenten zijn
neergelegd (zoals overeenkomsten). Tot op heden heeft de AFM de gevraagde informatie niet ontvangen.

21. Gaarne verzoekt de AFM een overzicht met door u en/ofFidelity betaalde c. q. verschuldigde provisies te
verstrekken. In dit overzicht gaarne vermelden:
(a) NA WT-gegevens (zie voetnoot]) van de partUen waaraan provisie is betaald;
(b) data waarop dezeprovisies zUn betaald c.q. 4/n verschuldigd;
(c) omvang van de provisie(s);
(d) titel (voor welke diensten c.q. producten, onder verwijzing naar onderliggende contract)
(e) w/ze van uitbetaling onder vermelding vanafwelke bankrekening dit is betaald en, indien van toepassing,

op welk rekeningnummer deprovisie is ofwordt uitbetaald.

Reactie Van Renynghe:
In zijn reactie van 28 maart 2012 verwijst Van Renynghe naar de digitale bestanden die zijn gekopieerd door de
AFM.
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Toelichting AFM:
Met de reactie van Van Renynghe dat de gevorderde informatie zich (ergens) in de digitale bestanden zou
bevinden en een verwijzing naar het schoningsproces, voldoet Van Renynghe naar de mening van de AFM niet
aan dit verzoek. Ook al is op dit moment het schoningsproces ten einde en heeft de AFM toegang tot de digitale
bestanden, de hoeveelheid gekopieerde digitale bestanden is zo omvangrijk dat het voor de AFM niet mogelijk is
om de gevraagde informatie te achterhalen. Van Renynghe voldoet dan ook pas aan het verzoek door aan te geven
welke specifieke (digitale) gegevens het betreft en/of in weike mappen de gevraagde informatie gevonden kan
worden of door aisnog op andere wijze aan het verzoek te voldoen, bijvoorbeeld door het overleggen van de
gevraagde informatie. Tot op heden heeft de AFM de gevraagde informatie niet ontvangen.

22. De AFM verzoekt u om kopieën van alle zakeli/ke bescheiden en/ofdocumenten aangaande uw samenwerking
met en/ofactiviteiten ten aanzien van &•I I. Registration No.:

Reactie Van Renynghe:
In zijn reactie van 28 maart 2012 verwijst Van Renynghe naar de digitale bestanden die zijn gekopieerd door de
AFM.

Toelichting AFM:
Met de reactie van Van Renynghe dat de gevorderde informatie zich (ergens) in de digitale bestanden zou
bevinden en een verwijzing naar het schoningsproces, voldoet Van Renynghe naar de mening van de AFM niet
aan dit verzoek. Ook al is op dit moment het schoningsproces ten einde en heeft de AFM toegang tot de digitale
bestanden, de hoeveelheid gekopieerde digitale bestanden is zo omvangrijk dat het voor de AFM niet mogelijk is
om de gevraagde informatie te achterhalen. Van Renynghe voldoet dan ook pas aan het verzoek door aan te geven
welke specifieke (digitale) gegevens het betreft en/of in welke mappen de gevraagde informatie gevonden kan
worden of door aisnog op andere wijze aan het verzoek te voldoen, bijvoorbeeld door het overleggen van de
gevraagde informatie. Tot op heden heeft de AFM de gevraagde informatie niet ontvangen.

23. De AFM verzoekt u kopieën van alle zakelUke bescheiden en/ofdocumenten aangaande uw samenwerking met
en/ofactiviteiten ten aanzien van & •‘

De AFM verzoekt u tevens de
NA WT-gegevens (zie voetnoot 1) van alle bestuurder(s), beleidsbepaler(s) en/ofwerknemers van

& •‘
te verstrekken en een kopie van het aandeelhoudersregister.

Reactie Van Renynghe:
In zijn reactie van 28 maart 2012 verwijst Van Renynghe naar de digitale bestanden die zijn gekopieerd door de
AFM.

Toelichting AFM:
Met de reactie van Van Renynghe dat de gevorderde informatie zich (ergens) in de digitale bestanden zou
bevinden en een verwijzing naar het schoningsproces, voldoet Van Renynghe naar de mening van de AFM niet
aan dit verzoek. Ook al is op dit moment het schoningsproces ten einde en heeft de AFM toegang tot de digitale
bestanden, de hoeveelheid gekopieerde digitale bestanden is zo omvangrijk dat het voor de AFM niet mogelijk is
om de gevraagde informatie te achterhalen. Van Renynghe voldoet dan ook pas aan het verzoek door aan te geven
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welke specifieke (digitale) gegevens het betreft en/of in welke mappen de gevraagde informatie gevonden kan
worden of door aisnog op andere wijze aan het verzoek te voldoen, bijvoorbeeld door het overleggen van de
gevraagde informatie. Tot op heden heeft de AFM de gevraagde informatie niet ontvangen.

24. De AFM verzoekt u kopieen te verstrekken van alle zakelUke bescheiden en/ofdocumenten aangaande de
samenwerking met en/ofactiviteiten ten aanzien van

________

Reactie Van Renynghe:
In zijn reactie van 28 maart 2012 verwijst Van Renynghe naar de digitale bestanden die zijn gekopieerd door de
AFM.

Toelichting AFM:
Met de reactie van Van Renynghe dat de gevorderde informatie zich (ergens) in de digitale bestanden zou
bevinden en een verwijzing naar het schoningsproces, voldoet Van Renynghe naar de mening van de AFM niet
aan dit verzoek. Ook al is op dit moment het schoningsproces ten einde en heeft de AFM toegang tot de digitale
bestanden, de hoeveelheid gekopieerde digitale bestanden is zo omvangrijk dat het voor de AFM niet mogelijk is
om de gevraagde informatie te achterhalen. Van Renynghe voldoet dan ook pas aan het verzoek door aan te geven
welke specifieke (digitale) gegevens het betreft en/of in welke mappen de gevraagde informatie gevonden kan
worden of door aisnog op andere wijze aan het verzoek te voldoen, bijvoorbeeld door het overleggen van de
gevraagde informatie. Tot op heden heeft de AFM de gevraagde informatie niet ontvangeri.

3.3 De Gevorderde Inlichtingen

Hierna wordt toegelicht welke gevorderde inlichtingen Van Renynghe nog niet heeft verstrekt aan de AFM. De
AFM licht daarna kort toe waarom zij van oordeel is dat de gevraagde informatie moet worden verstrekt. Tijdens
het gesprek van 29 maart 2012 heeft de AFM een kopie van het getekende contract tussen
in hoedanigheid van “Investor” en de heer Charles van Renynghe de Voxvrie in hoedanigheid van “Asset
Manager” met opschrift “IRREVOCABLE ‘DISCRETIONARY TRUST’ - AGREEMENTFIDUCIARY ‘PROFIT
TARGET INVESTMENT’ - MANDATE (A FOREX ‘FRIVA TE PLACEMENT’ - COMMITMENT)” van

aan Van Renynghe getoond en daarover de volgende vragen gesteld.

1. Wat wordt bedoeld met “Forex (Foreign Currency Exchange) Private Placement Opportunity (Structured
Target Investment)” (pag. 1)?

2. Wat wordt bedoeld met “through one dedicated Interbank Brokerage Group & Forex Trading Platform
(herein referred to as “Investment Provider “)for the purpose of investing” (pag. 1)?

3. Wie is de “Investment Provider” (pag. 1)?
4. Wat doet deze “Investment Provider”?
5. Welkeforex producten heeft de “Investment Provider” in opdracht van de “Asset Manager” (Van Renynghe,)

gekocht/verkocht? (fj’sieke valuta ofderivaten?)
6. Naar welk bankrekeningnummer ten name van wie heefi I zijn geld uit hoofde van deze

overeenkomst overgemaakt?
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7. Kan zelfcontroleren ofz,Jn target wordt behaald? Zoja, hoe?
8. Wie hebben nog meer een dergefljke “commitment” met u gesloten?

Op basis van dit contract heeft • een in Nederland woonachtige persoon, geld ingelegd bij
Van Renyrighe. De precieze bedoeling en betekenis van de bepalingen en termen daaruit zijn niet duidelijk. De
gebruikte termen worden in het contract met gedefinieerd. De gevorderde inlichtingen zijn noodzakelijk om te
beoordelen hoe dit contract moet worden geduid op grond van de Wft.

Reactie Van Renynghci
Van Renynghe heeft zich op 29 maart 2012, kort samengevat, ten aanzien van alle vragen op het standpunt gesteld
dat hij met een beroep op het zwij grecht als vervat in artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de
Mens niet verplicht zou zijn deze vragen te beantwoorden. De AFM begrijpt dit standpunt zo dat Van Renynghe
van oordeel is dat sprake zou zijn van een ‘criminal charge’. Van Renynghe leidt dit af uit de wijze waarop de
AFM het onderzoek tot nu toe heeft verricht. Verder heeft Van Renynghe gesteld dat het niet evenredig zou zijn
om nog meer informatie te vragen van hem. Van Renynghe heeft aangegeven dat de AFM reeds over alle voor
haar onderzoek benodigde informatie beschikt. Tevens heeft Van Renynghe aangegeven dat hij de vragen van de
AFM naar waarheid beantwoord heeft.

Toelichting AFM:
De AFM waarborgt de zorgvuldige behandeling van de opgevraagde gegevens. De opgevraagde gegevens zijn
redelijkerwijs noodzakelijk voor de vervulling van de toezichthoudende taak van de AFM, namelijk om vast te
kunnen stellen of Van Renyrighe de hierboven genoemde bepalingen uit de Wft naleeft. Dc AFM beschikt over
signalen, die erop duiden dat Van Renynghe mogelijk de hiervoor genoemde bepalingen uit de Wft overtreedt, dan
wel heeft overtreden. De door de AFM verzochte gegevens zijn nodig voor de beoordeling van de activiteiten van
Van Renynghe. Daaruit kan de precieze inhoud en omvang van de activiteiten van Van Renynghe worden afgeleid
en inzicht worden verkregen in de feitelijke gedragingen van Van Renynghe en in diens contacten met derden c.q.
investeerders. Het onderzoek van de AFM naar de door Van Renynghe aangeboden producten en/of diensten is
nog steeds gaande. Dat onderzoek kan onder meer nog uitmonden in bijvoorbeeld een aanwijzing of een last onder
dwangsom al dan niet in combinatie met een openbare waarschuwing. Gelet op de stand van het onderzoek is het
dan ook zeker niet zo dat de AFM uitsluitend nog zou kunnen kiezen voor het opleggen van een boete aan Van
Renynghe. Volgens de AFM is in casu dan ook geen sprake van een ‘criminal charge’. Voor zover het in de
informatieverzoeken van de AFM gaat om schriftelijke informatie die onafhankelijk van de wil van Van Renynghe
bestaat, zoals getekende overeenkomsten en bankafschriften, kan hij zich in geen geval beroepen op het
zwijgrecht.

Van Renynghe heeft tot op heden de onder paragraaf 3.3. Gevorderde Inlichtingen niet aan de AFM verstrekt. Hij
heeft zodoende niet aan dit verzoek van de AFM voldaan.

De AFM is op grond van het voorgaande ook van mening dat de verzoeken om informatie te verstrekken
evenredig is. Van strijd met artikel 5:13 Awb is dan ook geen sprake. Van Renynghe heeft het in zijn macht om de
gevraagde gegevens (digitaal) te verstrekken aan de AFM. Hoewel de AFM een aantal keren gemotiveerd heeft
verzocht om gegevens heeft Van Renynghe deze tot op heden niet verstrekt.
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Conform artikel 4:8, tweede lid, Awb hoeft de AFM Van Renynghe niet eerst te horen en kan zij direct overgaan
tot het opleggen van een last onder dwangsom.

4. Besluit
Op grond van het voorgaande heeft de AFM besloten aan Van Renynghe een last onder dwangsom op te leggen
wegens overtreding van het bepaalde in artikel 5:20 Awb, teneinde het hiema beschrevene te bewerksteliigen:

Binnen veertien kalenderdagen na dagtekening van dit besluit aisnog te voldoen aan alle
informatieverzoeken die zijn opgenomen onder paragraaf 3.1 (Het Informatieverzoek), onder
paragraaf 3.2 (Het Nader Informatieverzoek) en onder paragraaf 3.3 (De Gevorderde Inlichtingen).

De dwangsom bedraagt € 15.000 (zegge: vijftienduizend euro) voor iedere kalenderdag of gedeelte daarvan na de
genoemde begunstigingstermijn dat Van Renynghe niet voldoet aan voornoemde last, tot een maximum van
€ 300.000 (zegge: driehonderdduizend 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. Ret feit dat ondanks herhaald
verzoek de gevorderde informatie niet is verstrekt c.q. onvoorwaardelijk verstrekt zal worden, heeft immers tot
gevoig dat de AFM niet kan beoordelen of en zo ja, in hoeverre sprake is van overtreding van enige bepaling uit
de Wft. De AFM wordt daardoor belemmerd in de adequate uitoefening van haar toezicht. De AFM heeft bij het
bepalen van de hoogte van de dwangsom rekening gehouden met het feit dat consumenten zeer waarschijnlijk
meer dan € 1.000.000 aan Van Renynghe ter beschikking hebben gesteld.

De dwangsom is na het verbeuren onmiddellijk opeisbaar door de AFM. Het maken van bezwaar schorst de
werking van de beschikking niet.

De AFM zal de eventuele kosten van aanmaning tot betaling van de verbeurde dwangsom, eventuele kosten van
invordering en de eventuele wettelijke rente voor rekening van Van Renynghe doen komen. 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 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 Van
Renynghe binnen veertien kalenderdagen na het opleggen van de last bij de voorzieningenrechter van de
Rechtbank Rotterdam een verzoek indient om de openbaannaking 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; en
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.
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Ad a. Als dit besluit op de website van de AFM wordt gepubliceerd, worden eventuele vertrouwelijke gegevens
verwijderd. De AFM is van oordeel dat in het onderhavige besluit de grijs gemarkeerde gegevens vertrouwelijk
zijn. Die informatie zal dan ook in de publicatie worden afgeschennd. Indien Van Renynghe meent dat bepaalde
andere gegevens ook als vertrouwelijk moeten worden aangemerkt, kan Van Renynghe dit binnen een termijn van
veertien kalenderdagen na dagtekening van deze brief aan de AFM kenbaar maken.

Ad b/c. Hiema volgt de tekst van het persbericht dat de AFM zal publiceren als de dwangsom wordt verbeurd:

“AFM legt opnieuw last onder dwangsoni op aan Belgische valutahandelaar

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 18 mci 2012 opnieuw een last onder dwangsom opgelegd aan
de heer cILN.P. Van Renynghe de Voxvrie. Hij handelt ander meer onder de nainen Fidelity Finance,
TradingForet corn, TradingGoldetcorn en The Freedom Trading Club. Hij voldoet niet aan de
informatieverzoeken van de AFM.

De AFM heeft de heer Van Renynghe de Voxvrie gevraagd am bepaalde informatie en diverse inlichtingen te
verstrekken. Het betreft onder andere nadere informatie over de activiteiten van de heer Van Renynghe en over
zijn aanbod aan consuinenten. Dc AFM heeft deze inform atie nodig am vast te kunnen stellen ofen in hoeverre
hi] de Wet op hetfinancieel toezicht (Wft) naleefi en ofer sprake is van activiteiten, waarvoor een vergunning
verplicht is. In het kader van dit toezichtonderzoek heefi de AFM op 28februari 2012 een onderzoek terplaatse
gedaan ttjdens eeiz seminar van de heer Van Renynghe de Voxvrie in Den Haag.

De informatieverzoeken rich ten zich op de vraag ofde heer Van Renynghe de Voxvrie beleggingsobjecten
artikel 2:55 Wft) en/ofhet recht van deelnerning in een beleggingsinsteiing (ártikel 2:65 Wft) aanbiedt. Oak
onderzoekt de AFM ofhi] beleggingsdiensten verleent ofbeleggingsactiviteiten verricht (artikel 2:96 Wft).

De heer Van Renynghe de Voxvrie heeft de verzochte informatie niet binnen degestelde termijn
geleverd en is daarom flu verplicht dwangsommen te betalen. Hi) heeft na het verstrijken van de
gestelde termijn een reactie gegeven op de vragen van de AFM, maar die is ontoereikend. Dc verzochte
informatie moet iiog steeds aan de AFM warden verstrekt. De dwangsonz bedraagt 615.000 voor iedere dag dat
hi] niet voldoet aan deze last en kent ccii maximum van 6300.000.

Dc AFM heeft al eerder, op29 rnaart 2012, aan de heer Van Renynghe de Voxvrie een last onder dwangsomn
opgelegd am bankgegevens te krijgen. Deze last is op 13 april 2012 gepubliceerd op de website van de AFM De
heer Van Renynghe de Voxvrie heeft deze informatie nag nietgeleverd.

Wat is een last onder dwangsom?
Een last onder dwangsom is een instrument waarrnee een onderneming ofpersoon wordt opgedragen (gelast,
een gedraging te doen of te laten. Als binnen de gestelde terrnijn niet aan de opdracht is voldaan, dan moet de
onderneming/persoon ccii geldsorn betalen.
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Het volledige besluit Icunt u hiernaast downloaden in PDF-formaat. Btj vragen ofklachten kunt u contact
opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut).

De AFM bevordert eerlUke en transparantefinanciele markten. Wj/ zjjn de onaJhankelUke
gedragstoezichthouder op de markten van sparen, tenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert
zorgvuldigeflnanciele dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke enefflciente werking van
kapitaahnarkten. Oizs streven is het vertrouwen van consumenten eu bedrijven in deJinanciele markten te
versterken, ook internationaaL Op deze nuanier draagt de AFM bif aan de welvaart en de economische reputatie
van Nederland.”

Let op: de AFM kan, afhankelijk van de omstandigheden op het moment van publicatie, bovengenoemde
publicatietekst wijzigen of aanvullen.

5. 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 faxnummer 020-797) per e-mail (alleen naar e
mailadres @afm.n1) of door middel van het formulier op de website van de AFM (www.afm.nl/bezwaar)
worden ingediend. Aan deze elektronische wijze van verzending stelt de AFM nadere eisen die op haar website
worden toegeiicht. 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 bezwaarschrift
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 heeft, kunt u contact opnemen met op telefoonnummer 020 — 797 of met
mr. op telefoonnummer 020 — 797g.

Hoogachtend,
Autoriteit Financiële Markten

Was getekend te Amsterdam.

Bijlage: Wettelijk Kader
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Bijiage: Het wettelijk kader

Wft

In artikel 1.1 Wft is, voor zover relevant, het volgende bepaald:
aanbieden:
a. het in de uitoefening van een beroep ofbedriJfrechtstreeks ofmiddellUk doen van een voldoende bepaaid
voorstel tot het als wederpartU aangaan van een overeenkomst met een consument inzake eenfinancieelproduct
dat geenjmnancieel instrument, premiepensioenvordering ofverzekering is ofhet in de uitoefening van een beroep
ofbedrjfaangaan, beheren ofuilvoeren van een dergelke overeenkoinst;
b. het in de uitoefening van een beroep ofbedrjfrechtstreeks ofmiddellUk doen van een voldoende bepaald
voorstel tot het als wederpart aangaan van een overeenkomst waarbU een premiepensioenvordering ontstaat of
het in de uitoefening van een beroep ofbedrfaangaan, beheren ofuitvoeren van een dergelke overeenkomst;
c. het in de uitoefening van een beroep ofbedrjfrechtstreeks ofmiddellUk doen van een voldoende bepaald
voorstel tot het als wederpar4j aangaan van een overeenkomst inzake een verzekering ofhet in de uitoefening van
een beroep ofbedrjfaangaan, beheren of uitvoeren van een dergefljke overeenkomst; of
d. het rechtstreeks ofmiddellUk doen van een voldoende bepaald voorstel tot het als wederpartU aangaan van een
overeenkomst inzake een recht van deelneming

(...)

beheren van een individueelvermogen: in de uitoefening van een beroep ofbedrUf anders dan als beheerder, op
discretionaire basis voeren van het beheer overfinanciele instrumenten die toebehoren aan een persoon dan wel
over aan deze persoon toebehorende middelen ter belegging infinanciele instrumenten op grond van een door
dezepersoon gegeven opdracht.

beleggingsfonds: een niet in een beleggingsmaatschapp ondergebracht vermogen waarin ter collectieve
belegging gevraagde ofverkregen gelden ofandere goederen zjjn ofworden opgenomen teneinde de deelnemers
in de opbrengst van de beleggingen te doen delen;

beleggingsinstelling: beleggingsmaatschappjj ofbeleggingsfonds;

(...)

beleggingsmaatschapp: een rechtspersoon die gelden ofandere goederen ter collectieve belegging vraagt of
verkrgt ten einde de deelnemers in de opbrengst van de beleggingen te doen delen;

beleggingsobject:
a. een zaak, een recht op een zaak ofeen recht op het al dan niet volledige rendement in geld ofeen gedeelte van
de opbrengst van een zaak, niet zUnde een product als bedoeld in de onderdelen b tot en met h van de definitie van
financieel product in dit artikel, welke anders dan om niet wordt verkregen, bU welke verkrging aan de verkrger
een rendement in geld in het vooruitzicht wordt gesteld en waarbU het beheer van de zaak hoofdzakelUk wordt
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uitgevoerd door een ander dan de verkrger; of
b. een ander bU algemene maatregel van bestuur aan te wUzen recht

(...)

JInancieel instrument:
a. effect;
b. geldmnarktinstrumnent;
c. recht van deelneming in een beleggingsinstelling, niet zijnde effect;
d. optie, future, swap, rentetermUncontract ofander derivatencontract dat betrekking heeft op effecten, valuta,
rentevoeten ofrendementen, ofandere afgeleide instrumenten, indexen ofmuatstaven en dat kan worden
afgewikkeld door middel van materiële aflevering of in contanten;
e. optie, future, swap, rentetermUncontract ofander derivatencon tract dat betrekking heeft op grondstoffen en in
contanten moet ofmag worden afgewikkeld naar keuze van een van departjen, tenzU de reden het in gebreke
blUven is ofeen andere gebeurtenis die beeindiging van het contract tot gevoig heeft;
f optie, future, swap ofander derivatencon tract dat betrekking heeft op grondstoffen, alleen kan worden
afgewikkeld door middel van materiële levering en wordt verhandeld op een gereglementeerde mar/ct ofeen
mnultilaterale handeisfaciliteit;
g. andere optie, future, swap of termUncontract dan bedoeld onderfofander derivatencontract dat betrekking
heeft op grondstoffen, kan worden afgewikkeld door middel van materiële levering en niet voor cornmerciële
doeleinden bestemd is, en dat de kenmerken van andere afgeleidefinanciele ins trumenten heeft,
h. afgeleid instrument voor de overdracht van kredietrisico;
i. financieel contract ter verrekening van verschillen;

j. optie, future, swap, termUncontract ofander derivatencontract met betrekking tot klimaaivariabelen,
vrachttarieven, emissierech ten, inflatiepercentages ofandere officiële economische statistieken, en dat contant
moet, of op verzoek van één derparten, kan worden afgewikkeld, anderszins dan op grond van een verzuim of
een ander ontbindend element ofander derivatencontract met betrekking tot activa, rech ten, verhintenissen,
indices ofmaatregelen dan hiervoor vermeld en dat de kenmerken van andere afgeleideflnanciele instrumenten
bezit;

flnancieel product:
a. een beleggingsobject;
b. een betaalrekening met inbegrip van de daaraan verbonden betaalfaciliteiten;
c. elektronisch geld;
d. eenflnancieel instrument;
e. Icrediet;

f een spaarrekening met inbegrip van de daaraan verbonden spaarfaciliteiten,
g. een verzekering die geen herverzekering is;
h. een premiepensioenvordering; of
i. een bU algemene maatregel van bestuur aan te wUzen ander product;
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• toezichthouder: de Nederlandsche Bank ofde Autoriteit Financiële Markten, ieder voorzover belast met de
uitoefening van het toezicht overeenkomstig artikel 1:24 onderscheidenlUk artikel 1.25;

(...)

verlenen van een beieggingsdienst:
a. in de uitoefening van een beroep ofbedrfonivangen en doorgeven van orders van cliënten met betrekking tot
financiële instrumenten;
b. in de uitoefening van beroep ofbedrjfvoor rekening van die cliënten uitvoeren van orders met betrekking tot
financiele instrumenten;
c. beheren van een individueel vermogen;
d. in de uitoefening van beroep ofbedrjjfadviseren over.financiele instrumenten;
e. in de uitoefening van beroep ofbedrjfovernemen ofplaatsen van flnanciële instrumenten bU aanbieding ervan
als bedoeld in hoofdstuk 5.1 met plaatsingsgarantie;

f in de uitoefening van beroep ofbedrjfplaatsen van financiële instrumenten bU aanbieding ervan als bedoeld in
hoofdstuk 5.] zonderplaatsingsgarantie;

In artikel 1:72 Wft is het volgende bepaald:
1. Met het toezicht op de naleving van de bU en krachtens deze wet gestelde regels zUn belast de bU besluit

van de toezichthouder aangewezen person en.
2. Van een besluit als bedoeld in het vorige lid wordt mededeling gedaan door plaatsing in de

Staatscourant.

In artikel 1:79 Wfl is — voor zover relevant — het volgende bepaald:
1. De toezichthouder kan een last onder dwangsom opleggen terzake van een overtreding van voorschriflen,

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

2. (...)

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, tenzU de openbaarmaking van het besluit in strUd is of
zou kunnen komen met het doel van het door de toezichthouder uit te oefenen toezicht op de naleving van
deze wet.

2. Indien wordt verzocht om een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8.8] van de Algemene wet
bestuursrecht, wordt de openbaarmaking van het besluit opgeschort totdat er een uitspraak is van de
voorzieningenrech ter.

In artikel 2:55 Wft, eerste lid is het volgende bepaald:
1. Net is verboden in Nederland zonder een daartoe door de Autoriteit Financiëie Markten verleende

vergunning beleggingsobjecten aan te bieden.
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In artikel 2:65 Wft is het volgende bepaald:

1. Het is verboden in Nederland een recht van deelneming in een beleggingsinstelling aan te bieden:

a. zonder dat de beheerder van de beleggingsinstelling een door de Autoriteit Financiële
Markten verleende vergunning voor het beheren van beleggingsinstellingen heeft; of

b. indien het een beleggingsmaatschapp betreft die geen aparte beheerder heeft, zonder dat de
beleggingsmaatschapp een door de Autoriteit Financiële Markten verleende vergunning
heeft.

2. Onverminderd het eerste lid, aanhefen onderdeel a, is het verboden in iVederland een recht van
deelneming in een instelling voor collectieve belegging in effecten die een beleggingsmaatschapp is
aan te bieden zonder dat de beheerder ten behoeve van die beleggingsmaatschapp een door de
Autoriteit Financiële Markten daartoe verleende vergunning heeft.

3. De Autoriteit Financièle Markten kan op aanvraag geheel ofgedeeltelk, al dan niet voor bepaalde
tUd, ontheffing verlenen van het eerste lid en van hetgeen in het Deel Gedragstoezichtfinanciële
ondernemingen is bepaald met betrekking tot het aanbieden van rech ten van deelneming in
beleggingsinstellingen, indien de aanvrager aantoont dat de belangen die dit deel en het Deel
Gedragstoezichtfinanciële onderneiningen beogen te beschermen anderszins voldoende worden
beschermd.

4. Het derde lid is niet van toepassing op het aanbieden van rechten van deelneming in instellingen voor
collectieve belegging in effecten.

In artikel 2:96, eerste lid, Wft is het volgende bepaald:
1. Het is verboden in Nederland zonder een daartoe door de Autoriteit Financiële Markten verleende

vergunning beleggingsdiensten te verlenen ofbeleggingsactiviteiten te verrich ten.

A wb

In artikel 1:3 Awb is het volgende bepaald:
1. Onder besluit wordt verstaan: een schrjftelUke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een

publieki’echtelke rechtshandeling.
2. Onder beschikking wordt verstaan: een besluit dat niet van algemene strekking is, met inbegrip van de

afvzing van een aanvraag daarvan.
3. (...).

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

niet heeft aangevraagd naar verwachting bedenkingen zal hebben, stelt het die belanghebbende in de
gelegenheid zUn zienswUze naar voren te brengen indien:
a) de beschikking zou steunen op gegevens overfeiten en belangen die de belanghebbende betreffen, en
b) die gegevens niet door de belanghebbende zelfter zalce zUn verstrekt.
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2. Het eerste lid geldt niet indien de belanghehbende niet heeft voldaan aan een wettelUke verplichting
gegevens te verstrekken.

In artikel 5:13 Awb is het volgende bepaald:
Een toezichthouder maakt van 4/n bevoegdheden slechts gebruik voor zover dat redelUkerwUs voor de
vervulling van 4/n taak nodig is.

in artikel 5:16 Awb is het volgende bepaald:
Een toezichthouder is bevoegd inlichtingen te vorderen.

In artikel 5:17 Awb is bet 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 redefljke termUn alle

medewerking te verlenen die deze redelUkerwijs kan vorderen b de uitoefening van 4/n bevoegdh eden.
2. ZU die uit hoofde van ambt, beroep ofwettefl/k voorsch4/i verplicht 4/n tot geheimhouding, kunnen het

verlenen van medewerking weigeren, voor zover dit uit hun geheimhoudingsplicht voortvloeit.

In artikel 8:81 Awb is het volgende bepaald:
1. Indien tegen een besluit (...) voorafgaand aan een mogelk beroep bU de rechtbank, bezwaar is gemaakt

(...), kan de voorzieningenrechter van de rechtbank die bevoegd is ofkan worden in de hoofdzaak, op
verzoek een voorlopige voorziening treffen indien onverwUlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat
vereist.

2. (...).
3. Indien voorafgaand aan een mogelk beroep bU de rechtbank bezwaar is gemaakt (...), kan een verzoek

om voorlopige voorziening worden gedaan door de indiener van het bezwaarschrfl (...) 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 4/n van overeenkomstige toepassing. De
indiener van het verzoekschrfl die bezwaar heeft gemaakt dan wel beroep heefi ingesteld, legt daarbU een
afschrfl van het bezwaar- ofberoepschrfl over.

5. Indien een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan nadat bezwaar is gemaakt (...) en op dit bezwaar
(...) wordt beslist voordat de zitting heeftplaatsgevonden, wordt de verzoeker in de gelegenheid gesteld
beroep bU de rechtbank in te stellen. Het verzoek om voorlopige voorziening wordt gefl/kgesteld met een
verzoek dat wordtgedaan hangende het beroep bU de rechtbank.


