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Last onder dwangsom

Betreft

Geachte heer Hoogstege,
De Autoriteit Financiële Markten (AFM)’ legt een last onder dwangsom op aan u, Michel Aaldert Jan Hoogstege,
geboren op
(de beer Hoogstege), met de bedoeling dat u bepaalde informatie aan de AFM
verstrekt. De AFM heeft u om informatie verzocht om te kunnen vaststellen of Noordum Verzekeringen B.V.
2 zonder vergunning financiële diensten verleent of heefi verleend. U heeft deze informatie tot op
(Noordum)
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). ledere
belanghebbende die het niet eens is met dit besluit, kan daartegen bezwaar aantekenen.
Hieronder wordt bet besluit verder uitgewerkt. In paragraaf I vindt u de feiten die tot het besluit aanleiding hebben
gegeven. In paragraaf 2 is bet besluit beschreven en in paragraaf 3 de publicatie van het besluit als u de verzochte
infonnatie niet verstrekt. In paragraaf 4 staat hoe u bezwaar kunt maken. Ret wettelijk kader waarop bet besluit is
gebaseerd kunt u vinden in de bijiage.
1.
1.1

Feiten
Persoons- en bedrijfsgegevens

Noordum staat in het handeisregister van de Kamer van Koophandel (de KvK) voor Centraal Gelderland
ingeschreven onder dossiernummer
Volgens de KvK is Noordum statutair gevestigd in
en is bet
.

‘Met “de AFM” wordt in deze brief zowel de AFM zelf als haar toezichthouder(s) bedoeld.
Uit de het handeisregister van de Kamer van Koophandel (de KvK) blijkt dat u bent ingeschreven als middellijk enig aandeelhouder
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van Noordum en dat u van 1 december 2010 tot 26 september 2011 was ingeschreven als middellijk bestuurder van Noordum.
Stichting Autoriteit Financiele Markten
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e KvK luidt als volgt:
is vanaf 1 december

2010 enig aandeelhouder en bestuurder van Noordum.
staat in de KvK voor Oost Nederland ingeschreven o
‘
‘Volgens de KvK is
statutair gevestigd in
en is het (huidige) adres
U bent vanaf 24 april
2010 ingeschreven als enig aandeelhouder vane en u was van 24 april 2010 tot 26 september 2011 ingeschreven
als bestuurder van
Noordum beschikte van 19 september 2008 tot 3 september 2010 over een vergunning van de AFM (nummer
12018177) als bedoeld in artikel 2:80, eerste lid, Wet op het financieel toezicht (Wif) voor het bemiddelen in
consumptiefkrediet, hypothecair krediet, spaarrekeningen, levensverzekeringen en schadeverzekeringen. De heer
(geboren op
te
) was bij de AFM aangemerkt als beleidsbepaler bij Noordum.
1.2

Onderzoeksdossier Noordum

De AFM heeft op grond van de Wfl een onderzoek ingesteld naar de activiteiten van Noordum. Het doel van het
onderzoek van de AFM is om een oordeel te vormen of Noordum zonder vergunning financiële diensten verleent
of heeft verleend. De AFM beschikt over informatie waaruit blijkt dat Noordum mogelijk in Nederland adviseert
enlofbemiddelt over/in financiële producten zonder te beschikken over een daartoe benodigde vergunning op
grond van artikel 2:75 Wft enlofartikel 2:80 Wft. Noordum valt, voor zover de AFM kan overzien, niet onder een
vrijstelling en ook is aan Noordum geen ontheffing verleend.
Daarom heeft de AFM op 10 februari 2011 (kenmerk: INT-I) een informatieverzoek naar Noordum
verzonden (adres:
) om te bezien of Noordum mogelijk de Wft overtreedt of
heeft overtreden. Deze brief is zowel per aangetekende post als per e-mail (e-mailadres:
) naar
Noordum verzonden. Op deze brief hebben de toezichthouders geen reactie ontvangen.
Bij brief van 28 februari 2011 (kei
,r Noordum een rappel
informatieverzoek verzonden (adres:
met
bet verzoek om alsnog de vragen
)
uit bet informatieverzoek van 10 februari 2011 te beantwoorden. Deze brief is per aangetekende post, per reguliere
post en per e-mail (e-mailadres:
) naar Noordum verzonden.
Omdat enig aandeelhouder en bestuurder is van Noordum, heeft de AFM bij brief van 28 februari 2011
(kenmerk: INT-I) naar een rappel informatieverzoek verzonden (adres:
verzoek
met
het
om zorg te dragen voor een adequate afhandeling van de informatievordering die de
)
AFM aan Noordum heeft gestuurd. Uit het bericht van ontvangst blijkt dat dit rappel informatieverzoek op I maart
2011 doors in ontvangst is genomen.
Aangezien de terrnijn zoals gesteld in het rappel informatieverzoek van 28 februari 2011 was verstreken, heeft de
AFM op 15 maart 2011 getracht telefonisch contact op te nemen met Noordum op telefoonnummer
(conform het telefoonnummer dat is ingeschreven in de KvK van Noordum). De oproep werd niet opgenomen, er
is een voicemailbericht ingesproken met het verzoek om de AFM terug te bellen.
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Op 17 maart 2011 heeft de AFM getracht telefonisch contact op te nemen met Noordum op het telefoonnummer
De oproep werd niet opgenomen, er is een voicemailbericht ingesproken met het verzoek om de AFM
terug te bellen.
Op 28 maart 2011 heeft de AFM Noordum een last onder dwangsom (kenmerk: INT-I) opgelegd. Deze
strekte ertoe dat Noordum de in de last onder dwangsom gespecificeerde informatie aan de AFM zou verstrekken.
In de last onder dwangsom is aangegeven dat als Noordum niet tijdig aan de last voldoet, Noordum een dwangsom
zou verbeuren van € 4.000,- voor iedere kalenderdag of gedeelte daarvan dat Noordum niet of niet volledig aan de
opgelegde last voldoet. De maximaal te verbeuren dwangsom is daarbij gesteld op € 80.000,-.
De termijn die de AFM voor de verstrekking had aangegeven, is op 14 april 2011 verstreken. Op 18 april 2011
heeft de AFM de aan Noordum opgelegde last onder dwangsom gepubliceerd. Noordum heeft de in de last onder
dwangsom gespecificeerde informatie tot op heden niet aan de AFM verstrekt.
1.3
Onderzoeksdossier de heer Hoogstege
Om te beoordelen of daadwerkelijk sprake is van een overtreding van de Wft door Noordum, heeft de AFM op 11
oktober 2011 u, in uw hoedanigheid van middellijk enig aandeelhouder en oud-bestuurder van Noordum, per brief

verzocht om gegevens te verstrekken over de activiteiten van Noordum (kenmerk: TNT-I). Deze brief is
zowel per aangetekende post als per reguliere post (adres: Newtonstraat 24, 6836 JR Arnhem
) naar u verzonden.
3
De AFM heeft u hierbij verzocht binnen tien werkdagen na dagtekening van voornoernde brief haar schriftelijk en
gedetailleerd te informeren en onderstaande vragen te beantwoorden en/of gegevens te verstrekken:
1. Een kopie van de volledige en getelcende overeenkomst die ten grondsiag ligt aan de overname van Noordum
door
2. Een gedetailleerde omschr(/ving van alle bedrUfsactiviteiten die door Noordum worden en/ofzn verricht
vanaf 1 december 2010 tot heden.
3. Is Noordum momenteel nog actiefalsfinancielediensti’erlener? Zo nee, per welke datum heeft Noordum haar
activiteiten beeindigd?
4. Heefi Noordum vanaf 1 december 2010 tot op heden bemiddeld en/ofgeadviseerd in/overfinanciele
producten? Zoja, in hoeveel gevallen is dit gebeurd? Wj verzoeken u aan te geven welke clienten (naam,
adres, woonplaats) en welke diensten dan weiproducten het betrefi.
5. Beheert Noordum momenteel een portefeuillefinanciele producten?
6. Ontvangt Noordum op enigerlei wUze een geldefljke beloning, bUvoorbeeld in de vorm van provisie, voor
haar bedr’jfsactiviteiten; dan wel heeji’ Noordum vanaf 1 december 2010 tot heden geldel(/ke beloningen
ontvangen voor haar bedrijfsactiviteiten? Zoja, waaruit bestaat deze vergoeding en wat is de hoogte hiervan
(‘uitgesplitst perjaartal).
7. Werkt Noordum samen met financiele dienst’’erleners offinanciele ondernemingen? Zoja, welke
dienstverleners of onderneiningen zijn dat? De AFM onlangt graag Jcopieen van alle eventuele
samenwerkingscontracten.

Conform het adres dat is ingeschreven

in de KvK.
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8.

Een kopie van alle bankafschrUien over de periode van 1 december 2010 tot heden van alle bankrekeningen
die door Noordum worden aangehouden voor haar bedrjfsactiviteiten.
Op deze brief heeft de AFM geen reactie ontvangen. Het informatieverzoek is op 8 november 2011 van TNT Post
retour ontvangen met als reden: “Niet afgehaald”.
Bij brief van 27 oktober 2011 (kenmerk: INT-I) heefi de AFM naar u een rappel informatieverzoek
verzonden (adres: Newtonstraat 24, 6836 JR Arnhem) met het verzoek om aisnog de vragen uit het
informatieverzoek van 11 oktober 2011 te beantwoorden. Deze brief is zowel per aangetekende post als per
reguliere post (adres: Newtonstraat 24, 6836 JR Amhem) naar u verzonden. Op deze brief heeft de AFM geen
reactie ontvangen. Het informatieverzoek is op 22 november 2011 van TNT Post retour ontvangen met als reden:
“Niet afgehaald”.
Aangezien de termijn zoals gesteld in het rappel informatieverzoek van 27 oktober 2011 was verstreken, heeft de
AFM op 10 november 2011 getracht telefonisch contact op te nemen met u op telefoonnummer
(conform het telefoonnummer dat is ingeschreven in de KvK van
waarvan u bestuurder bent). De
oproep werd niet opgenomen, er is een voicemailbericht ingesproken met bet verzoek om de AFM terug te bellen.
Verder heeft de AFM op 10 november 2011 getracht telefonisch contact met u op te nemen op telefoonnummer
(conform het telefoonnummer dat is ingeschreven in de KvK van
Dit nummer was niet bereikbaar.

R).

Verder heeft de AFM op 10 november 2011 getracht telefonisch contact met u op te nemen op telefoonnummer
(conform het telefoonnummer dat is ingeschreven in de KvK van
waarvan u bestuurder
bent). Dit nummer was niet bereikbaar.
De AFM heeft tot op heden geen enkele reactie van u ontvangen.
2.

Het besluit

Om te kunnen vaststellen of Noordum in strijd heeft gehandeld met artikel 2:75 en/of 2:80 Wft, is het noodzakelijk
dat de AFM antwoord krijgt op alle vragen die zij in het informatieverzoek van 11 oktober 2011 aan u heeft
gesteld. De AFM heeft de bevoegdheid om informatie te vorderen op grond van de Wft en de Awb. De AFM heeft
geconstateerd dat u geen gevoig heeft gegeven aan haar informatieverzoeken. Door geen gevoig te geven aan de
informatieverzoeken van de AFM, heeft u 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 u geen gevoig heeft gegeven aan bet informatieverzoek van de AFM, heeft de AFM besloten de
verstrekking van de gevraagde informatie afte dwingen door een last onder dwangsom op te leggen. Dc last onder
dwangsom houdt in dat u binnen tien werkdagen na uitreiking van deze brief door de deurwaarder alsnog
volledig voldoet aan bet informatieverzoek van 11 oktober 2011. U moet de volgende informatie schriftelijk
verstrekken:
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1.

Een kopie van de volledige en getekende overeenkoinst die ten grondsiag ligt aan de overname van Noordum
doors.
2. Een gedetailleerde omschrving van alle bedri)fsactiviteiten die door Noordum worcien en/of zUn verricht
vanaf 1 december 2010 tot heden.
3. Is Noorduin momenteel nog actiefalsfinancieledienstverlener? Zo nee, per welke datum heeft Noordum haar
activiteiten bee’indigd?
4. Heeft Noordum vanaf 1 december 2010 tot op heden bemiddeld en/ofgeadviseerd in/overfinanciele
producten? Zoja, in hoeveel gevallen is dit gebeurd? WU verzoeken u aan te geven welke clienten (naam,
adres, woonplaats) en welke diensten dan wel producten het betrefi.
5. Beheert Noorduin momenteel een portefeuillefinanciele producten?
6. Ontvangt Noordum op enigerlei wUze een geldelke beloning, bUvoorbeeld in de vorm van provisie, voor
haar bedrUfsactiviteiten; dan wel heeft Noordum vanaf 1 december 2010 tot heden geldelke beloningen
ontvangen voor haar bednjfsactiviteiten? Zoja, waaruit bestaat deze vergoeding en wat is de hoogte hiervan
(uitgesplitst perjaartal,).
7. Werkt Noordum sainen metjinanciele diensiverleners ofjInanciele ondernemingen? Zoja, welke
dienst.’erleners ofondernemingen zUn dat? De AFM ontvangt graag kopieen van alle eventuele
samenwerkingscontracten.
8. Een kopie van alle banlcafschriflen over de periode van 1 december 2010 tot heden van alle banicrekeningen
die door Noordum worden aangehouden voor haar bedrijfsactiviteiten.
Als het niet mogelijk is om (een deel van) de gevraagde informatie te geven, moet u binnen tien werkdagen na
uitreiking door de deurwaarder per (deel)punt schriftelijk en gedetailleerd de reden daarvoor geven.
U kunt de gevraagde informatie sturen aan: AFM, t.a.v.
Amsterdam, of per fax naar:

,

Postbus 11723, 1001 GS te

Als u niet binnen de termijn van tien werkdagen na uitreiking door de deurwaarder 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 u 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 felt dat ondanks herhaald
verzoek de gevorderde inforrnatie niet (volledig) is verstrekt, 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 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.
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Publicatie van de last onder dwangsom

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, Wfl. De AFM heeft geen aanwijzingen dat eventuele
openbaarmaking in strijd is of zou kunnen komen met bet doel van het toezicht dat de AFM houdt op de naleving
van de Wft. Als u 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
a.
b.
c.

besluit openbaar wordt gemaakt, gebeurt dit door:
publicatie op de website van de AFM;
publicatie in een persbericht; en, als dit naar het oordeel van de AFM wenselijk is,
publicatie van dit persbericht in één of meerdere landelijke enlof regionale dagbladen.

Ad a. Als dit besluit op de website van de AFM wordt gepubliceerd, worden eventuele vertrouwelijke gegevens
verwijderd. Ret 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 bet persbericht dat de AFM zal publiceren als de dwangsom geheel wordt
verbeurd:
“AFM legt last onder dwangsom op aan de heer M.A.J. Hoogstege

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heefi op l6januari 2012 een last onder dwangsom opgelegd aan: de
heer Michel Aaldert Jan Hoogstege, Newtonstraat 24, 6836 JR Arnhem (de heer Hoogstege).
De last onder dwangsom is opgelegcI omdat de heer Hoogstege niet voldoet aan informatieverzoeken van de
AFM De heer Hoogstege is oin informatie verzocht, omdat het vermoeden bestaat dat Noordum Verzekeringen
B. V, ten tUde dat de heer Hoogstege middelfljk bestuurder en middellUic enig aandeelhouder was, heeji
geadviseerd over en/ofheeji bemiddeld injInanciële producten, zonder dat Noordum hiervoor een vergunning
heefi van de AFM
Het is verboden in Nederland oin te adviseren over en/ofte bemiddelen infinanciele producten zonder te
beschikken over een daarvoor benodigde vergunning van de AFM De AFMheefl de verzochte informatie nodig
om vast te stellen of inderdaad sprake is van het overtreden van deze wet.

De heer Hoogstege heeft de verzochte informatie niet binnen de gestelde term Un geleverd en is daarom verplicht
de dwangsom te betalen. De verzochte inforinatie moet nog steeds aan de AFMworden geleverd.
De AFM bevordert eerlke en transparantejinanciele markten. WU zUn de onajhankelUke gedragstoezichthouder
op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldigeflnanciele
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diensterlening aan consumenten en ziet toe op een eerljke en efficiente werking van kapilaalmarkten. Ons
streven is het vertrouwen van consumenten en bedrliven in definanciele markten te versterken, ook internationaal.
Op deze manier draagt de AFM bU aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.”
4.

Hoe kunt u bezwaar maken?

Jedere 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 3835), per e-mail (alleen naar e
mailadres bezwarenbox@afm.nl) 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 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 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 dwangsomrnen te betalen.
Als u nog vragen heefi, kunt u contact opnemen met
Hoogachtend,
Autoriteit Financiële Markten

Was getekend

Bijiage: Ret wettelijk kader

op telefoonnummer

i
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Bijlae: Het wettelilk kader
Wet op hetflnancieel toezicht (Wfl)
In artikel 1:1 Wft staat

het volgende:
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt, voorzover niet anders is bepaald, verstaan onder:
adviseren:
a.
het in de uitoefening van een beroep of bedrUfaanbevelen van een ofmeer spec’fiekeflnanciele
producten, met uitzondering van verzekeringen enfinanciele instrumenten, aan een bepaalde consument;
of
b.
het in de uitoefening van een beroep of bedrijfaanbevelen van een ofmeer spec/Ieke verzekeringen of
van een ofmeer specflekefinanciele instrumenten aan een bepaalde client;
—

voor zover relevant

—

bemiddelen:
a.
alle werkzaamheden in de uitoefening van een beroep ofbedrfgericht op het als tussenpersoon tot stand
brengen van een overeenkomst inzake een anderjinancieel product dan eenfinancieel instrument, krediet
ofverzekering tussen een consument en een aanbieder;
b.
JInancieel product:
a.
een beleggingsobject;
een betaalrekening met inbegri van de daaraan verbonden betaafaciliteiten;
b.
c.
elektronisch geld;
d.
eenjmnancieel instrument;
e.
krediet;
een spaarrekening met inbegri van de daaraan verbonden spaarfaciliteiten;
f
een verzekering die geen herverzekering is; of
g.
h.
een bj algemene maatregel van bestuur aan te wzen ander product;
Jinanciele dienst:
a.
aanbieden;
adviseren over anderejinanciele producten danfinanciele instrumnenten;
b.
c.
bemiddelen;
herverzekeringsbemiddelen;
d.

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 z,Jn belast de bU besluit van
de toezichthouder aangewezen personen.
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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 Algemene wet bestuursrecht 4/n van overeenkomstige toepassing.
—

(...)
In artikel 1:79 Wft is voor zover relevant het volgende bepaald:
a. De toezichthouder kan een last onder dwangsom opleggen terzake van een overtreding van voorschriften,
gesteld ingevolge de in de blage bU dit artikel genoemde artikelen en de prospectusverordening aismede
terzake van overtreding van artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht.
—

b.

—

(...)

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, tenz de openbaarmaking van het besluit in strd is ofzou
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 8:81 van de Algemene wet
bestuursrecht, wordt de openbaarmaking van het besluit opgeschort totdat er een uitspraak is van de
voorzieningenrechter.
In artikel 2:75, eerste lid, Wft is bepaald:
Het is verboden in Nederland zonder een daartoe door de Autoriteit Financiële Markten verleende vergunning te
adviseren over andere jinanciele producten danJinanciele instrumenten.
In artikel 2:80, eerste lid, Wfl is bepaald:

Het is verboden in Nederland zonder een daartoe door de Autoriteit Financiele Markten verleende vergunning te
bemiddelen.
Algemene wet bestuursrecht (Awb)
In artikel 1:3 Awb is het volgende bepaald:
1. Under besluit wordt verstaan: een schrUiefljke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een
publiekrechtelUke rechtshandeling.
2. Onder beschikking worth verstaan: een besluit dat niet van algemene strekking is, met inbegri van de
afivzing van een aanvraag daarvan.
3. Under aanvraag wordt verstaan: een verzoek van een belanghebbende, een besluit te nemen.
4. Under beleidsregel wordt verstaan: een bU besluit vastgestelde algemene regel niet z(jnde een algemeen
verbindend voorschrift, omtrent de afiveging van belangen, de vaststelling van feiten ofde uitleg van
wettelUke voorschrijien bi] het gebruik van een bevoegdheid van een bestuursorgaan.
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In artikel 4:8 Awb is voor zover relevant bet volgende bepaald:
1. Voordat een bestuursorgaan een beschikking geeji waartegen een belanghebbende die de beschikking niet
heeft aangevraagd naar verwachling bedenkingen zal hebben, stelt het die belanghebbende in de gelegenheid
zjn zienswUze naar voren te brengen indien:
a) de beschikking zou steunen op gegevens over feiten en belangen die de belanghebbende betreffen, en
b) die gegevens niet door de belanghebbende zefter zake zUn verstrekt.
2. Het eerste lid geldt niet indien de belanghebbende niet heeJi voldaan aan een wettelUke verplichting gegevens
te verstrekken.
—

—

In artikel 5:13 Awb is het volgende bepaald:
Een toezichthouder maakt van zUn bevoegdheden slechts gebruik voor zover dat redelUkerwijs voor de vervulling
van zUn taak nodig is.
In artikel 5:16 Awb is het volgende bepaald:
Een toezichthouder is bevoegd inlichtingen le 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 redelUke termUn alle medewerking
te verlenen die deze redelykerwUs kan vorderen bU de uitoefening van zUn bevoegdheden.
2. Z(j die uit hoofde van ambt, beroep of wettelUk voorschrfi verplicht zUn 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 bU de rechtbank beroep is ingesteld dan wel, voorafgaand aan een mogelk beroep
bU de rechtbank bezwaar is gemaa/ct ofadministratiefberoep is ingesteld kan de voorzieningenrechter van
de rechtbanlc die bevoegd is ofkan worden in de hoofdzaak, op verzoek een voorlopige voorziening treffen
indien onverwUlde spoec gelet op de betrokken belangen, dat vereist.
2. Indien bU de rechtbank beroep is ingesteld, kan een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan door
een part in de hoofdzaak.
3. Indien voorafgaand aan een mogelk beroep bij de rechtbank bezwaar is gemaakt ofadministratief beroep is
ingesteld, kan een verzoek oin voorlopige voorziening worden gedaan door de indiener van het
bezivaarschr’fl, onderscheidenlUk door de indiener van het beroepschr’f1 ofdoor de be/anghebbende die geen
recht heeji 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 verzoekschrUi die bezwaar heeft gem aakt dan wel beroep heeji ingeste/d, /egt daarbU een
afschrifi van het bezwaar- ofberoepschrifl over.

Datum
Ons kenmerk
Pagina

5.

TNT-I
11 van 11

Indien een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan nadat bezwaar is gemaakt of administratief beroep is
ingesteld en op dii bezwaar ofberoep wordt beslist voordat de zitting heefi plaatsgevonden, wordt de
verzoeker in de gelegenheid gesteld beroep bU de rechtbank in te stellen. Het verzoek om voorlopige
voorziening wordt gelkgesteld met een verzoek dat wordt gedaan hangende het beroep bU de rechtbank.
--oOo-

