
Aangetekend en regulier verstuurd

Tevens per e-mail:

Geachte heer Van der Leest,

De Autoriteit Financiële Markten (AFM)’ Iegt een last onder dwangsom op aan de heer J.A.P.L. van der Leest (de
beer Van der Leest), met de bedoeling dat de beer Van der Leest bepaalde informatie aan de AFM verstrekt. De
AFM heefi de beer Van der Leest om informatie verzocht om te kunrien vaststellen of Trade4Profit bvba (thans
InPro Group bvba en hierna Trade4Profit) zonder vergunning financiële diensten heeft verleend en in welke mate
de beer Van der Leest bij deze activiteiten betrokken is (geweest. De beer Van der Leest heeft deze informatie tot
op heden niet aan de AFM verstrekt.

Deze brief is een besluit in de zin van artikel 1:3, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecbt (Awb). ledere
belanghebbende die het niet eens is met dit besluit, kan daartegen bezwaar aantekenen.

Hieronder wordt bet besluit verder uitgewerkt. In paragraaf 1 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 bet besluit als u de verzochte
informatie niet verstrekt. In paragraaf 4 staat hoe u bezwaar kunt maken. Het wettelijk kader waarop het besluit is
gebaseerd kunt u vinden in de bijiage.

1. Feiten

1.1 Persoons- en bedrijfsgegevens blijkens het Uittreksel van de Kruispuntbank van Ondernemingen België
Naam: Trade4Profit bvba (sinds 29 maart 2013 InPro Group bvba)
Vestigingsadres:

Met “de AFM” wordt in deze brief zowel de AFM zeif, als haar toezichthouder(s) bedoeld.
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Ondeniemingsnummer:

Uit een Bijiage bij het Belgisch Staatsblad van 1 maart 2013 blijkt dat met
ingang van 31 december 2012 is ontslagen als zaaksvoerder van Trade4Profit. Met ingang van 1 januari 2013 is
aldus als enig zaakvoerder van Trade4Profit geregistreerd:

Naam:
Adres:
Geboortedatum, plaats:

1.2 Onderzoeksdossier
De AFM heeft op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) een onderzoek mgesteld naar de activiteiten van
Trade4Profit. Ret doel van het onderzoek van de AFM is om een oordeel te vormen of Trade4Profit zonder
vergunning financiële diensten heeft verleend. Aanleiding van het onderzoek is het feit dat de AFM beschikt over
informatie op grond waarvan zij vermoedt dat Trade4Proflt aan Nederlandse consumenten beleggingsdiensten
verleent. Hieruit volgt mogelijk dat Trade4Profit artikel 2:96 Wft heeft oveitreden, dan wel overtreedt.

De heer Van der Leest staat in de Belgische Kruispuntbank van Ondememingen geregistreerd als enig
zaaksvoerder van Trade4Profit. Daamaast staat de heer Van der Leest geregistreerd als houder van de website
http://www,trade4profit.nl. Op 21 maart 2013 was op deze website (onder bet kopje “FAQ”) onder meer te lezen:
“5. Watts hetproduct van ons programma?
Juridisch gezien is ons product een effectenhandel in obligatie, welke u verkrygt van Trade4Froflt. Met het aldus
verkregen geld wordt gehandeld, met als doel het behalen van winst.”

Daarnaast was op 21 maart 2013 op deze website (onder het kopje “Fresentatie”) onder meer te lezen:
“Zondagavond 31 maart 2013 a.s. om 21.00 uur is er weer een Success Call.

Registreren via deze link

Op woensdag 27 maart as. verzorgen wtj voor u en uw gast(en) een online live bedrfspresentatie.
Geld verdienen, zó doeje dat!”

Via deze link dient u zich voorafvoor dezepresentatie aan te melden, wy starten om 20:00 uur, graag tot dan.”

en

“Een dag boordevol nieuws en wetenswaardigheden en zeer nuttige trainingen, met topsprekers:
en

De mate van uw succes met ons bedrjfwordt volledig bepaald door uw commitment naar uzeifen naar uw team
toe. Leer van de allerbesten hoe u een structureel groei momentum in uw organisatie kunt creëren en verneern het
laatste nieuws uit eerste hand.
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Let op! Dit is een besloten bUeenkomst, die uitsh,itend en alleen toegankelfk is voor onze geregistreerde
onafhankelijke agen ten en hun persoonlUke gasten. Hierop zal aan de deur slrikt worden gecontroleerd.
Wy stellen zakelke kieding en een positieve houding zeer op prys.

Lokatiei
Routebeschr,iving
Aanvangprogramma: 10:00 uur— einde 16:00 uur
Er wordt door Trade4Proflt voor een lunch gezorgd.”

Op basis van het bovenstaande is bij de AFM het vermoeden gerezen dat Trade4Profit zich bij het aanbieden van
haar diensten actiefricht op consumenten in Nederland.

Daarom heeft de AFM op 28 maart 2013 een aangetekend informatieverzoek (met kennierk INT
naar de heer Van der Leest verzonden, waarm de AFM tevens de heer Van der Leest uitnodigt

voor een gesprek met de AFMop 17 april 2013, op het kantoor van de AFM (het gesprek).

Op 16 april 2013 heeft de AFM een herhaald informatieverzoek (met kenmerk INT ) gestuurd
aan de heer Van der Leest.

Op 16 april 2013 heeft , namens de heer Van der
Leest per e-mail aan de AFM kenbaar gemaakt dat de heer Van der Leest niet aanwezig zal zijn bij het gesprek.

Dc AFM heeft tot op heden de van de heer Van der Leest gevraagde informatie niet ontvangen.

2. ilet besluit
Om te kunnen vaststellen of Trade4Profit in strijd heeft gehandeld met artikel 2:96 Wft, is het noodzakeijk dat de
AFM antwoord krijgt op alle vragen die zij in het informatieverzoek van 28 maart 2013 aan de heer Van der L.eest
heeft gesteld. De AFM heeft de bevoegdheid om informatie te vorderen op grond van de Wfi en de Awb. De AFM
heeft geconstateerd dat de heer Van der Leest geen gevolg heeft gegeven aan haar inforrnatieverzoeken. Door geen
gevoig te geven aan de informatieverzoeken van de AFM, heeft de heer Van der Leest 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 de heer Van der Leest geen gevolg heeft gegeven aan het informatieverzoek van de AFM, heeft de AFM
besloten de verstrekking van de gevraagde informatie afte dwmgcn door een last onder dwangsom op te leggen.
De last onder dwangsom houdt in dat de heer Van der Leest binnen tien werkdagen na dagtekening van deze brief
alsnog volledig voldoet aan het informatieverzoek van 28 maart 2013. De heer Van der Leest moet de volgende
informatie schriftelijk verstrekken:
1, Een gedetailleerde omschryving van de activiteiten van Trade4Profit en van uw activiteiten of

werlczaamheden ten behoeve van Trade4Profit;
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2. Vanafwelke datum verricht Trade4Profit de activiteiten, zoals bedoeld onder 1, in Nederland?
3. Een organogram (organ isatiestructuur en zeggenschapssfructuur) van Trade4Profit en de aan haar gelieerde

ondernemingen (naam en vestigingsplaats) inclusiefeen beschrfving van de activiteiten van eventueel
gelieerde ondernemingen (waaronder 2.

4. De naam-, adres- en woonplaatsgegevens van de bestuurder(s,), directieleden, aandeelhouder(s),
gevolrnachtigde(n) en overige beleidsbepalers van Trade4Proflt en de gelieerde ondernemingen en een
beschrzjving van de werkzaamheden van deze (rechts)personen (waaronder

9.
5. Een overzicht van alle natuurlyke en rechtspersonen inclusiefde werkzaamheden van deze (rechts)personen

die betrokken z/n bU de activiteiten van en/ofvoor Trade4Profit. HierbU ontvangen wzj graag een kopie van
de getekende samenwerkingsovereenkomsten. Indien er mondelinge afspraken zzJn, dan verzoekt de AFM u
em deze afspraken gedetailleerd te omschrijven.

6. De gegevens (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) van alle Nederlandse investeerders, die zijn
benaderd door u en/ofTrade4Proflt.

7. Dc gegevens (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) van alle Nederlandse investeerders, die in zzjn
gegaan op het aanbod van u en/of Trade4Profit. Van deze investeerders ontvangl de AFMgraag:
7.1. een kopie van het ondertekende contract,
7.2. per investeerder per product het door hem/haar geInvesteerde bedrag,
7.3. alle overige relevante gegevens ten aanzien van het met de investeerder gesloten contract en/of

overeenkomst, zoals algemene voorwaarden, en
7.4. een kopie van alle overige informatie die u en/of Trade4Profir aan (potentiEle) investeerders in

Nederland (heeft) verstrekt.
8. Een overzicht van alle door u ontvangen vergoedingen voor het verrichten van de werkzaamheden zoals

bedoeld onder 1, uitgesplitst naar maand van ontvangsl.
7. Een overzicht van het tot op heden uitgekeerde rendementper investeerder. Indien u en/of Trade4ProfIt

verliezen heeft gemaakt, dan verneemt de AFMgraag hoe groot het totale bedrag is dat verloren en welke
periode dit betreft.

8. Afschrften van alle door Trade4Profil gebruikte bankrekeningnummer(s) voor de periode van I januari 2012
tot heden.

9. Afschrflen van alle dooru -‘ — - “ werkzaamheden voor Trade4Proflt en/of
I EEjgebruikte bankrekeningnummer(s) (waaronder de
rekening met nummerj ___, , voor de periode van ijanuari 2012 tot heden.

9. Een gedetailleerde beschryving van uw werkzaamheden ten behoeve van
‘.Jndien u een vergoeding ontvangt veer het verrichten van deze

activiteiten dan ontvangt de AFMgraag een overzicht van alle door u ontvangen vergoedingen tot op heden,
uitgesplitst naar maand van ontvangst.

Ais het niet mogelijk is om (een deel van) de gevraagde mformatie te geven, moet de heer Van der Leest binnen
tien werkdagen na dagtekening per (deel)punt schrifielijk en gedetailleerd de reden daarvoor geven.

U kunt de gevraagde mformatie sturen aan: AFM, t.a.v. Postbus 11723. 1001
GS te Amsterdam, of per fax naar:
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Als de heer Van der Leest niet binnen de termijn van tien werkdagen aan onderhavige last onder dwangsom
voldoet, wordt een dwangsom verbeurd. Deze dwangsom bedraagt € 5.000, - (zegge: vijfduizend euro) voor iedere
dag of gedeelte daarvan dat de heer Van der Leest een of meer van de hierboven gevraagde gegevens niet heeft
verstrekt, tot een maximum van € 50.000, - (zegge: vijftigduizend euro).

De vastgestelde hoogte van de dwangsom en het maximaal te verbeuren bedrag staan in redelijke verhouding tot
de zwaarte van het geschonden belang en de beoogde werking van de dwangsom. Het feit dat ondanks herhaald
verzoek de gevorderde informatie niet (volledig) is verstrekt, heeft immers tot 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.

3. Publicatie
Als de dwangsom wordt verbeurd, zal de AFM het besluit tot het opleggen van de last onder dwangsom openbaar
maken. Dit gebeurt op grond van artikel 1:99, eerste lid, Wft. De AFM heeft geen aanwijzingen dat eventuele
openbaarmaking in strijd is of zou kunnen komen met bet doel van het toezicht dat de AFM houdt op de naleving
van de Wit Als de heer Van der Leest bij de voorzieningenrechter een verzoek indient om de openbaarmaking op
te schorten, wordt de openbaarmaking uitgesteld tot er een uitspraak is van de voorzieningenrechter.

Als het besluit openbaar wordt gemaakt, gebeurt dit door:
a. publicatie op de website van de AFM;
b. publicatie in een persbericht; en, als dit naar bet oordeel van de AFM wenselijk is,
c. publicatie van dit persbericht in één of meerdere Iandelijke en/of regionale dagbladen.

Ad a. Als dit besluit op de website van de AFM wordt gepubliceerd, worden eventuele vertrouwelijke gegevens
verwijderd. Het gaat hierbij om de in deze brief grijs gemarkeerde gegevens. Deze informatie zal dus in de
publicatie worden afgeschermd. Als u vindt dat bepaalde andere gegevens ook als vertrouwelijk moeten worden
aangemerkt, kunt u dit binnen een termijn van tien werkdagen na dagtekening van deze brief aan de AFM kenbaar
maken.

Ad b/c. Hierbij vindt u de tekst van het persbericht dat de MM zal publiceren als de dwangsom wordt verbeurd:

“AFM legt last onder dwangsom op aan de fleer J.A.P.L. van der Leest

De Autoriteit Financiele Markten (A FM) heeft op een last onder dwangsom opgelegd
aan de heer IA.P.L. van derLeest (de heer Van der Lees:), omdat hU niet voldoet aan informatieverzoeken van de
4FM Er is opn informatie verzocht, omdat de heer Van der Leest de zaaksvoerder is van Trade4Profit bvba (thans
InPro Group bvba), een Belgische yen nootschap die vermoedelyk aan Nederlandse consuinen ten
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beleggingsdienstea heeft verleend, en/ofnog steeds verleent, zonder dat Trade4Profit bvba hiervoor een
vergunning heeft van de AFM.

Trade4Profit bvba biedi consumenten de mogelykheid cm te investeren in (buitenlandse) valuta producten (forex),
door deelnemer te warden van Trade4Profit bvba. He! is verboden am in Nederland beleggingsdiensten te
verlenen zonder een vergunning van de AFM. Hiermee wordt mogelzjk artikel 2:96 van de Wet op hetfinancieel
toezicht (Tf overtreden. De AFM heeft de verzochte informatie nodig am vast te stellen ofinderdaad sprake is
van het overtreden van deze wet en om na te gaan in hoeverre de heer Van der Leest by deze overtreding
betrokken is.

De heer Van der Lees!, gevestigd te Heerlen, heeft de verzochte informatie ale! binnen de gestelde termyn
geleverd en is daarom verplicht de dwangsom te betalen. De verzochte informatie moet nag steeds aan de AFM
warden geleverd. ledere dog dat de heer Van der Leest niet aan de opgelegde last voldoet, loopt de dwangsom op
met6 5.000. tot een maximwn van in totaul é’ 50.000.

De AFM vraagt hetpubliek am informatie over Trade4Profit bvba te delen met de AFM Hiervoor kunt u contact
opnemen met het Meldpunt Financiele Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut).

De AFM bevordert eerlijke en transparanteJinanciele markten. Wy zyn de onaihankelyke gedragstoezichthouder
op de markien van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldigefinaaciele
diensiverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlylce en efJIciente werking van kapitaalmarkten. Ons
streven is he! verrouwen van consumenlen en bedrijven in definanciele markten te versterken, oak in!ernatlonaal.
Op deze manier draagt de AFM by aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.”

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



Datum

4 Hoe kunt u bezwaar maken?

Ons kenmeiic

Pagina 7vanlO

ledere belanghebbende kan tegen deze beschikking bezwaar maken door brnnen zes weken na bekendmaking
daarvan een bezwaarschrift in te dienen bij de AFM, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 11723, 1001 GS,
Amsterdam. Ben bezwaarschrift kan ook per fax (alleen naar faxnuznmer 020-797 3835), per e-mail (alleen naar e
mailadres bezwarenbox@afin.nl) of door middel van het fonnulier op de website van de AFM
(www.afm.nllbezwaar) worden ingediend. Aan deze elekronische 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 édn 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 verplichtmg 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

Hoogachtend,
Autoriteit Financiële Markten

Bijiage: Wettelijk kader

telefoonnummer 020 — 797

Kopie per reguliere post
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Bilae: Ret wetteiik kader

Wfl
In artikel 1:1 Wft is — voor zover relevant — het volgende bepaald:

(“.)
financieel instrument:

a. effect,
b. geldmarktinstrument;
c. recht van deelneming in een beleggingsinstelling, niet zzjnde effect;
d. oplie, future, swap, renteterm/ncontrac1 ofander derivalencontract dat betrekking heeft op effecten,
valuta, rentevoeten ofrendementen, ofandere afgeleide instrutnenten, indexen ofmaatstaven en dat kan
worden afgewikkeld door middel van materiele aflevering of in contanten;

(...)
h. afgeleid instrument voor de overdracht van kredietrisico;
i. financteel contract ter verrekening van verschi!len;

C..)

verlenen van beleggingsdiensten:
a. in de uitoefening van een beroep ofbedrijfontvangen en doorgeven van orders van cliënten met betrekking
totfinanciele instrumenlen;
b. in de uiloefening van beroep ofbedrjjfvoor rekening van die clienten uitvoeren van orders met betrekking
totfinanciele instrumenten;
c, beheren van een individueel vermogen;
d. in de uitoefening van beroep ofbedrUfadviseren overfinanciele instrumen ten;
e. in de ultoefening van beroep ofbedryfovernemen ofplaatsen vanfinanciele instrumenten bj/ aanbieding
en’an als bedoeld in hoofdstuk 5.1 metplaatsingsgarantie;

f in de uitoefening van beroep ofbedrl,fplaalsen vanfiianciele insfrumenten bij aanbieding ervan als
bedoeld in hoofdstuk 5.1 zonderplaatsingsgarantie;

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

van de toezichthouder aangewezen personen.
2. Van een besluit als bedoeld in het vorige lid wordt mededeling gedaan doorplaatsing in de

Staatscourant.

In artikel 1:74 is voor zover relevant — bepaald:
1. De toezichthouder Icon ten behoeve van het toezicht op de naleving van de by ofkrachlens deze wet

gestelde regels van een ieder inlichtingen vorderen.
2. De artikelen 5:13 en 5:20 van deAlgemene wet bestuursrecht zyn van overeenkomstige toepassing.
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In artilcel 1:79 Wft is — voor zover relevant — het volgende bepaald:
1. De toezichthouder lam een last onder dwangsom opleggen terzake van een overtreding van voorschrflen,

gesteld ingevolge de in de blage b/ 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 lot het opleggen van een last onder dwangsom ingevolge deze wet

openbaar wanneer een dwangsom wordt verbeurd, ten4j de openbaarmaking van het besluit in strUd is of
zou kunnen komen met het doel van het door de toezichthouder uit te aefenen toezicht op de naleving van
deze wet.

2. Indien wordt verzocht am 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 2:96 Wft is het volgende bepaald:
1. Net is verboden in Nederlandzonder een daartoe door de Autoriteit Financiele Markten verleende

vergunning beleggingsdiensten te verlenen ofbeleggingsactiviteiten te verrichten.
2. De Autoriteit Financiele Markten kan op aanvraag geheel ofgedeeltelk a! dan niet voor bepaalde tjd,

ontheffing verlenen van het eerste lid indien de aanvrager aantoont dat de belangen die dit dee!, het Deel
Prudentieel toezichtfinanciele ondernemingen en het Deel Gedragsroezichtfinanciele ondernemingen
beogen te beschermen anderszins voldoende worden beschermd.

Awb

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

publiekrechte1ke rechtshandeling.
2. Onder beschikking wordt verstaan: een besluit dat niet van algemene strekking is, met inbegrip van de

afiv/zing van een aanvraag daarvan.
3. Onder aanvraag wordt verstaan: een verzoek van een belanghebbende, een besluit te nemen.
4. Onder beleidsregel wordt verstaan.- een bU besluit vastgestelde algemene regel, niet 4jnde een algemeen

verb indend voorschrfz omirent de afreging van belangen, de va.ststelling vanfeiten ofde uitleg van
wettelUke voorschrtfien b/ het gebruik van een bevoegdheid van een bestuursorgaan.

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 be!anghebbende in de
gelegenheid zn ziensw/ze 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 zeif ter zake z4jn versirekt.
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2. Het eerste lid ge!dt niet indien de belanghebbende niet heefi voldaan aan een wette4jke verplichting
gegevens te verstrekken.

In artikel 5:13 Awb is het volgende bepaald:
Een toezichthouder maakt van zj/n bevoegdheden slechts gebruik voor zover dat rede4/ken-4fs voor de vervulling
van zzjn taaknodig is.

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

In artikel 5:17 Awb is het volgende bepaald:
1. Een toezichthouder is bevoegd inzage te vorderen van zakelijke 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 redel/ke termyn alle

medewerking te verlenen die deze redelfkerwys kan vorderen by de uitoefening van zyn bevoegdheden.
2. Zy die uit hoofde van ambt, beroep ofwettelyk voorschrzft verplicht zyn tot geheimhouding, kunnen het

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

In artikel 8:81 Awb is het volgende bepaald:
1, Indien tegen een besluit bjj de rechthank beroep is ingesteld dan we!, voorafgaand aan een mogehjk

beroep by de rechtbank, bezwaar is gemaakt ofadministratiefberoep is ingesteld, kan de
voorzieningenrechter van de rechtbank die bevoegd is ofkan warden in de hoofdzaak, op verzoek een
voorlopige voorziening treffen indien onver.iiylde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

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

3. Indien voorafgaand aan cen mogeli,jk beroep by de rechtbank berwaar is gemaakt ofadminisiratief
beroep is ingesteld, kan een verzoek am voarlopige voorziening warden gedaan door de indiener van het
bezwaarschrft onderscheidenlk door de indiener van het beroepschrzft 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 verzoekschrzft die bezwaar heeft geniaakt dan wel beroep heeft ingesteld, legt daarby een
afschrift van het bezwaar ofberoepschrft over.

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


