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I-ast onder dwangsom Marktmonitor

Adviseurs & Bemiddelaa¡s 2016

Geachta heer Sh¡ra

De Autoriteit Finanoiäle Ma¡kten (AFM) legt aan u, de heer A, Sturz, handelend onder de naarn Sturz Financieel

Advies (vergunningnurnmer 12017880), een last onder dwangsom op met de bedoeling dat u bepaalde informatio

aan de AFM verstrekt. De AFM hee,ft u herhaaldelijk verzocht om de Mark¡nonitor Adviseurs & Bemiddelaars

2016 (Markbnonitor) in te vullen en aan de AFM ts versturen. De AFM heeft tot op heden geen ingevulde

Markhnonitor van u ontvangen.

De dwangsorn bedraagt EUR 2.000 (zogge: tweeduizend zuro) voor iedere kalondordag of gedeelte daarvan na de

genoemde terrnijn dat niet voldaan wordt aan de genoemde last met een maximum van EUR 20.000 (zegge:

twintigduizend euro). Als uit hoofde van de opgelegde last een dwangsorn wordt verbeurd zal de AFM het besluit

tot het opleggon van de last onder dwangsom openbaarmaken.

Deze brief is een besluit in de zin van artikel l:3, tweæde lid, van de Algernene wot besh¡wsrecht (Awb). Iedere

belanghebbende die het niet eens is met dit besluit, kan daartegen bezwaa¡ aantetm€û.

Hieronder wordt het besluit vorder uitgewerkt. In paragraaf 1 vindt u de feiten die tot het besluit aanleiding hebben

gesevên; In parag¡aaf2 zijn de bevindingen en het besluit beschreven en ín paragraaf3 wordt ingegaan op de

mogelijke publioatie van de last. In paragraaf 4 staat beschreven hoe u bearaa¡ kunt maken. kr de bijlagen bij deze

briefvindt u een overzicht van de diverse oontaoþogingen en de vedenging van de deadlines, het wettelijk kader

waarop het bosluit is gebaseerd en het formulier VerHaring volledige intrekking vergunning.

Stiohting Autoritoit Fina¡ciële Marhen

l(amor van lGophmrlcl À¡nderda¡r, n¡. 4l20ní9I
B€zoel@drcs Vüzolgr¡cht 50

Postbus 1U23. l00l OS Amsto¡dam

Tclefoon 0800-6800 680 . Fax +31 (0)20.7973E00 '*vw'atu'nl
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1. f'citen
Ieder jaar vraagt de AFM informatio op bij financiële dienstverlenets door middel van de Marktrnonitor (voorheen

bekend als het Self Assessment Financiäle Dienstverleners). Hierdoor krijgt de AFM een beter inzicht in de mækt

en kan zij gerichter haar werk doen. Zo houdt do AFM dc intonsitoit van haar toezicht zo laag mogelijk.

Op 25 november 2014 heeft de AFM aan u een $,aarcchuwingsbrief (kenmerk brief:
voor het niet innrllen van het Self Assessment Financiële Dienstvedeners 2014.

gestuurd,

Uit een uitheksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) van 4 fsbn¡ari30ló blijkt dat

Stur¿ Financieel Advics is gevestigd aan de Blauw-roodl aan ll7 ,27 l8 IP , te Zoetermeer. Het
conespondentiead¡es van Sturz Financieel Advies is Postbus 729,2700 AS, te Zoetermeer.

De AEM heeft u in de periode van februari 2016 totjuni 2016 - en voordat is overgegaan tot het versturen van een

informatieverzoek - meerdere keren en op verschillende manieren geattendeerd op het invullen van de

Markûnonitor. Hierbij heeft de AFM tevens de deadline voor het invullen van de Maddnonitor vedengd. In
bijlage I vindt u een overzicht van de diverse oontacþogingon on de vorlenging van de doadlinas,

Op 3 iuni 2016 heeft de AFM u per aangetekende post een informatieverzoek ftenmerk brief:n
verzonden, waarin u werd verzocht de Mar*turonitor uitedijk op 10 juni 2016 aan de AFM te versturen. Deze brief
is verzonden naar Postbus 729,2700 AS,teZnetørmear.

Op l0 juni 2016 heeft de AIM u telefonisch benaderd om u te wijzen op de uiterste datum voor het invullen en

vêrstur€n van de Markhronitor zoals gesteld in het infonnatieverzoek van 3 juni 2016. De AFM heeft u gebeld op
het b[| de AFM en bij de KvK bekende telefoonnuÍìm€r (079 8891255), maar en word niet opgenomen. Ook was

er geen mogelijkheid om een voicemailbericht in te spreken.

op l? juni 2016 heeft de AFM een rappel (kenmork brioûI op het informatieverzoek van 3 juni

2016 aangetekend ve¡zonde,¡r, waadn u opnieuw werd verzooht de Markbnonitor aan de AFM t€ versturcn.

Ditmaal heeft de AFM de uiterste temijn voor verzending van de ingermlde Marktnonitor gesteld op 24 juni

2016. Deze brief is verzonden naar Postbus 729,2700 AS, te Zoetermeer.

Op 23 juni 2016 heeft dc AFM u telefonisch beiraderd om u te wijzen op de termijn waarbi¡ne,n de Marktmonitor
moet zijn verstuurd aan de AFM zoals gesteld in het rappel informatieverzoek van 17 juni 201ó. De AFM heeft u
gebeld op 079 8891255, maar u niet kunnen berciken. Er was geen mogelíúk'heid om e€n voicemailbericht in te

spreken.

op 24 iuni 2016 is het inforrratieverzoek van 3 juni 20 16, met k"ro*kf. letour ontvangen door de

AFM. Op de handtekeningretourkaart van Post NL is het volgende aangegêven: "niet afgehaald"

Op 28 iuni 201 6 en 29 juni 201 6 heefr de AFM tevergeefs gep¡obeerd telefonisch contact met u te leggen om u te
infomreren over haar herhaalde conacçogingen inzake de MarkEnonitor en om u een laatste mogelijkheid te
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geven om de vragenlijst alsnog in te wllen en te versturen. De AFM heefr u gebeld op 079 8891255. Er werd
beide keren niet opgenomen en €r was geen mogelijl:heid tot het inspreken vatr een voicemailbericht.

Op 29 junt 2016 heeft de AFM u per e-mail dringend veruocht om telefonisch contact op te nçmen met de AFM.
De AFM heeft de tenrgbelverzoeken gemaild naar de bij de AFM en KvK bekende
e-mailadressen: ínfo@sturz.nl cn alfred@sfurz.nl.

op I I iuti 2014 is het rappel informatieverzoek, rt"t k"o..nkf retour ontvangen door de AFM.
Op de handtekeningretourkaart van Post NL is het volgende aangegeven: 'hiet afgehaald'.

Omdat het informatieverzoek en rappel informatieverzoek retour zijn ontvangen door de AFM, heeft de AFM op

13 iuli 2016 een kopie van het rappel informatieverzoek aangetekend gezonden naar het bij dc AFM çn KvK
bekende bezoekad¡e.s: Blauw-roodla an ll7 ,27 18 n, te Zoetormeer. De AFM heeft u in de gelegenheid gerteld
om, binnen vijf werkdagen, te reageren op het rappel inforrnatieverzoek va¡ 17 juni 2016. U word verzocht de

Marktrroniüoruiterlijk 20 juli 2016 aan de AFM t€ v€rsturen.

Uit de digitale verslaglegging van Poet NL blijkt dat u op 14 ìuli 2016 de kopie van het rappel informatieverzoek
van l3 juli 2016 in ontvangst heeft genomen.

Tot het moment van versñrren van deze brief heeft u de Marktnonitor niet aan de AFM verutuurd en geen contact

opgenomen met de AFM.

2. Bevindingen en besluit
De AFM heeft de bevoegdheid om informatie te vorderen op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en

de Awb. De AFM heeft geconstateerd dat u gecn gevolg heefl gegeven aan haar infonnaticverzoeken inzake de

Marktnonitor. In haar correspondentie heeft de AFM u op de noodzaak van het invullen van de Marktmonitor
gewezen en opgemerkt dat u in 2014 reeds een waarschuwing heoft ontvangen van de AFM voor het niet insturcn

van het Self Assessment Financiêile Dienstverle,lrers. Door geen gevolg te geven aan dezo informatieverzoeketr van

de AFM, heeft u niet voldaan aan de medewerkingsplicht als bedoeld in artikel 5:20, eerste lid, Awb. Volgens

artikel l:79, eerste lid, onder d, Wfr kan de AFM een last onder dwangsom opleggen als deze medew€(kingsplioht

niet wordt nageleefd.

Op grond van vorengaande legt de AFM aan u een last onder dwangsom op wegens overüeding van a¡tikel 5:20

Awb, teneinde het hiema beschreveneJe betverk$telligen.-.

U dient binnen tien werkdagen na dagtekening van deze brief de Marbnoniûor in te vullen en te versh¡re¡r aan de

AFM.

De Markknonitor vult u in op www.afu.nVmarkûmonitor-ab. De benodigde inloggegevens (gebruikersnaam en

wachtwoord) heefl u per post ontvangen in week 1 I van 20 16. Bent u de inloggegwens kwírjt, dan kunt u de

inloggegevens telefonisch opwagen bij het Ondernemersloket (telefoonnummer 0800 - 6800 680).
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Als u niet binnen de termijn van tien werkdagen aan ondelùavige last onder dwangsom voldoet, wordt een

dwangsom verbeurd. Deze dwangsom bedraagt € 2.000 (zegge: tweeduizenil euro) voor iedere kalendordag of

gedeelùe daarvan dat u de hierboven gerraagite gegevens niet heeft verstrekt, tot een maximum van € 20'000

(zegge: twintigduizend euro),

De vastgestelde hoogte van de dwangsom en het maximaal te verbeuren bedrag staan in rcdelijke verhouding tot

de zwaarte van het gesohonden belang on de beoogde werking van de dwangsom. Het feit dat, ondanks herhaaldc

verzoeken, de gevorderde informatie niet is versúekt, heeft immets tot gevolg dat do AFM onvoldoende inzioht

krijgt in de markt. De AFM wordt daardoor belemmerd in de adequato uitoefening van haar toezicht'

Indien u binneir de begunstþingstermijn niet of niet volledig voldoel zal de dwangsom van rechtswege verbeuren.

Het maken van bezeuaår schorst de werking van dit besluit niet. Als de dwangsom wordt verbeurd, bent u

wetteläke rente verschuldigd over het bedrag van de verbzurde dwangsom naast eventuele aanmanings- en

invorderingskosten. De AFM kan de dwangsom onmiddellijk opeisen zodra do dwangsom is verschuldigd.

De AFM is van oordeel dat conform artikel 4: 8 en artikel 4: I I , aanhef en ondor a en onder b, Awb de hoorplicht

buiten toepassing kan worden gelaten en direct kan worden ov€rgegaan tot het geven van een last onder

dwangsom.

Bent u niet meer actief als financiële dienstv€deNrer?

Als u niet meer actief bent als fuanciële dienstverlener, vragen wij u via het Digitaal loket van de AFM uw

vergunning in te trelken. Het Digitaal loket vindt u op do website www.digitaal.loket.afür.nl. Indien u uw

inlogoodes voor het Digitaal loket niet heeft, maar wel uw vergunning wilt inûelken, kunt u dit ook doen via het

bijgesloten formulier 'Formulier verklaring volledige intrekking'. Dit formulier lornt u ondertekend insturen per

post of ingescand per e-mail naar ondernemersloket@aûn.nl.

Als de AFM binnen de termijn van tien werkdagen na daglekening van deze brief een verzoek tot volledige

intrelfting van uw vergunning van u heeft ontvangen, bevestigen wä uw inûelfting.

3. Publlcatie
De AFM maakt, als er een dwangsom wordt verbeurd, het besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom

zo spoedig moge[jk openbaar.l Ook moet de AFM, indien van toepassing, zo spoedig mogelijk een door u

ingediend bezwaar tegen de last onder dwangsom bekend maken.2

De wetgever heeft het openbaar maken van lasten onder dwangsom, in het geval een dwangsom is verbeurd,

verplioht om deelnemers op de finanoiëlo markten te infoun€ren en te waa¡schuwen. Dit is in hct belang van de

ordelijke en hansparante financiële matktprocassen, zuivere verhoudingen tuesen marþartijen en de zorgwldige

behandeling van cliihten. Met de publicatievorplichting, als opgenomen in de artikel 1:97, vierde lid, Vy'ft, wordt

I Dit volgt uit artikel 1:97, vierde lid, Wft.
2 Dit volgt uit artikel 1:97, vijfde lid, Wft,
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zo spoedig tuogelijk inzicht verschaft in de aotuele stand van de lasþrocedure. Onder bepaalde omstandigheden
dient de openbaarmaking uitgesteld tc wordon of anoniem plaats te vindan.3

Dit is het geval voor zover:
- gegevens herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon en bekendmaking van zijn persoonsgegevens onevenredig

zouzijn;
- betrokken partijen in onevenrpdige mate schade zou worden berolilkend;
- een lopend straûechtelijk onderzoek ofeen lopend onderzoek door de toezichthouder naarmogelijke

overtredingen zou worden ondermijnd; of
- de stabiliteit van het financiële gtelsel in gevaar zou worden gobracht.

Als de A-FM concludeort dat er aanleiding is voor een uitgestelde of anonieme publicatie, dient zij vervolgens te
beoordelen ofzelfs een uitgastelde ofanonieme publicatíe onevenredig zou zijn gezien de geringe ernst van de

overtreding, ofdat een uitgestelde ofanonieme publicatie de stabiliteit van het financiële stelsel in gevaar zou

brengen. Als daar sprake van is, blijft op grond van artikel l:98, eerste of tweede lid, Wft de openbaamraking
achtenvege.

De AFM ziet in dit geval geen reden om de openbaarmaking uit te stellen dan wel in anonieme vorm plaats te
laten vinden. Er is geen sprake van één van de bovengenoemde omstandigheden die aan directe en volledige
openbaarmaking in de weg staat. Van direote en volledigo openbaarmaking kan daarom niet worden afgezien.

Dit wordt als volgt toegelicht

Het besluit om, in het geval er een dwangsom wordt verbeurd, over te gaan tot directe en volledige
oponbaarmaking van het laslbesluit en, voor zover van toepassing, van het feit datbezwaar is ingesæld, is getoetst

aan de feiten en omstandigheden die bij de AFM bekend zijn. Op basis van deze feiten en omst¿ndigheden kan de
AFM niet vaststellen dat de bekendmaking van do persoonsgegevens als omschreven in dit be¡luit onevenredig
zou zijn of dat u of eventuele andere betrokken padijen door niet-anonieme openbaarmaking in onevenredþ mate
schade zou worden berolkend. Voor zover sprake is van schade door de openbaaunaking van de aan u opgelegde

last, valt deze schade veeleer toe te schrijven aan het niet voldoen aan het lastbesluit en de dwangsommen die in
dat geval zijn verbeurd, dan aan het geven van bskendheid aan de opgelegde last Van onevemedigheid van de

bekendmaking of van disproportionele schade is temeer geen sprake, gezienhet maatschappelijk belang om de

markt tc informeren of te waarschuwen.

Evenmin heeft de AfM kunnen vaststellen dat bij niet-anonieme openbaarmaking een lopend strafrechtelijk

onderzoek of een lopend ondemook door de toezichthouder naar mogelijke overfeding zou worden ondemrijnd of
de stabiliteit van het financiële stelsel in gevaar zou worden gebracht.

Als er een of meor dwangsommen verbeuren, publiceert de AFM de last door de volledige tekst van het lætbesluit
(met uitzondering van vertrouwelijke gegevens) op haar website te plaatsen, onder begeleiding van onderstaand

3 Dit volgt uit artikel l:98 Wñ.



O¡s kcn¡ncrk

Pagim 6 van 14

pefsbericht. Van het penbericht wordt een Engelse vertaling opgenomen. Ook wordt een bericht over dc last

opgenomen in de periodieke AFM-nisuwsbr¡even (consumøten/professionals), wordt een bericht op TwittÊr

geplaatsC e,n wordt gebruik gemaakt van een RSS-feed5 en een news-alertó. Bírj het persberioht zal een hlperlink

worden opg€nomeNr naar een wontuele uitspraalc van de Voorziening€nr€chter van de rechtbonlc op rechtspraak.nl.

De AFM kan tlaamaast het besluit publiceren door middel van een advertentie in één of meer landelijke ørlof

regionale dagbladen.

De volgende basistckst wordt in het te publiceren persbericht en/of de advertontie o.pgenomen:

Let op: de AFM kan, afhankelijk van de omstandigheden op het moment van publicatie, bovengenoemde

publicatietekst wijzigen of aanwllen.

a Het bericht op Twitter z¡l bestaan uit de kop van het persbericht en een li¡k raar het persbericht op de website van de

AFM.
s Een RSS-feod ig cen automatische melding van aanpassingen op de website.
ó Perubweaus en andere instpllingen die zich hebben geabonneerd, ontvalgenpersberiohten van do AFM via
zogenaamde'news-aleÍta'.

AFM legt aanfinancíeel adviseu¡ de heer A, Sturzeenlast onder dwøngsom op

De Autoríteit Financîële Markten (AFM) heeft op [...] een last onder dwangsomvan tweeduizend euro per dag

opgelegd aan AlÍred Sun, handelend onder de naøm Sturz Flnancíeel Advies in hetermeer.

Snnheefi eenfinøncíeel adviesbureaumet eenvergmníngvøn deAFM. Als onderdeelvanhet toezlchtvan de

AFM moet Shtrz de Mørktmonitor Advíseurs & Bemí.ddelaars 2016 (Marktmonítor) invullen Híerdoor l+riJgt de

AFM inzicht in de markt en wordt het toezicht gerìchter ingezet. Ondanks herhaslde verz'oekcn heefi SUrz de

gevraagde inþrmatie nìet aan de AFM geleverd Daaron legt de AFM hem een dwangsom op. Itoor \edere dag

døt Sturz níet aan ile opgelegde last om de informatie alsnog te verstrekkcnvoldoet, loopt de dwangsotn op met

e 2.000, tot eenmaximutnvanin totaal € 24.000,

Watìs een løst onder dwanpom?
Met een last onder dwangsomwordt een ondernemíng of een persoon opgedragen (gelast) een gedruglng te doen

of te lann. Als btnnen de geslelde terníjn níet øan dc opdrøcht ß voldøan, dan moet er een geldsomworden

betaald aßndeAFM.

Bij vragen lunt u contøct opnemen met het Meldpunt Fì¡ta¡rc\ële Marklen van de AFM: 0800'5400 540 (Sratß).

Het volledìge besluìt htnt u híernaast in PDF-þrmaat downloaden.

De .AFM maakt zích sterk voor eerlijlæ en transpqronte financíële rnatkten'

Als aøn in Nederland.
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Bij het persbericht op de website wordt onderståande tabel geplaatst, met de datum van het lastbesluit. Als u
bezwaar ma¿kt tegen het lastbesluit, maakt de AFM dat bekend door in de tabel ook de datum op te nemen waarop
het bezwaarschrift is ontvangen.

Stand van zaken

Last is

opgelegd

Bezwaar Beroep HogerBeroep

Ingesteld
Beslissing
genomen

Ingesteld
Uitspraak

gedaan
Ingesteld

Uitspraak
gedaan

ldatunl [datum]

Als dit besluit op de website van de AFM wordt gepubliceerd, worden evenhrele vertrouwelijke gegevens
venrijderd. Het gaat hierbij om de in deze brief grijs gemarkeerdo gegev€,lts. Deze ürfonnatie zal dus bij de
publioatie worden afgeschermd. Als u vindt datbepaalde andere gegevens ook als vertouwelijk moeten worden
aangemerlf, kunt u dit binnen eæn tennijn van tien werkdagen na dagtekening van deze brief aan de AFM
kenbaar maken.

Publicatie vindt niet eerder plaats dan nadat viif wcrkdagen zijn verstreken na de dag waarop het lastbesluit aan u
bekend is gemaakt. De publicatie wordt opgeschort als u bij de rechtbank Rotterdam een verzoek om een
voorlopige voorziening indient als bedoeld in artikel 8:81 Awb om de openbaarmaking te schorsen. Publioatie
wordt dan in elk geval opgesohort, totdat de voorzieningenrechter uitspraak heeft gedaan, ofhet verzoek is
ingetrokften.T Als u om een voorlopige voorziening vraagt, verzoekt de AFM dit ook per e-mail
(I@aûn.nl) aan haar door te goven, Als u hiertoe niet overgaat, zal de AFM het lastbesluit openbaar
maken op de wijze als hiervoor toegelicht.

Nadero publicatiemomenten
Als er eén of meer dwangsommen verbeuren, en u tegen de last rechtsmiddelen aanwendt, is de AFM verplicht om
zo spoedig mogelijk inzicht te geven in de actuele stand van die procedure.s De AFM dient de uitkomst van een
bezwaarprocedure bekend te maken, alsmede dat (hoger) beroep is ingesteld en de uitkomst daan¿an. Deze brief
ziet niet op deze latere publicaties op grond van a¡tikel 1:97, vijfde lid, Wft. Als er één of meer dwangsoÍìmen
zün verbeurd en u tegen de last rechtsmiddelen aanwendt, zult u in een later stadium over deze nadere publicaties
worden geinformeerd.

4. Hoe kunt u bezrilaar maken?
Iedere belanghebbende kan tegen dit besluit bezwaar rnaken 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 naa¡ faxnummer 020-797 3835), per e-mail (alleen naar +mailadres
bezwarenbox@aûn.nl) of door middel van het formulier op de website van de AFM (www.afm.nl/bezwaar)

7 Zie artlfr:el l:99, Wft.
I Dit volgt uit artikel l:97, vijfde lid, Wft.
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worden ingedicnd. Aan deze elekbonische w[jze van v€rzÊnding stelt de AFM nadere oisen die op haar website

wotden toegelichl Dat een bezwaa¡sohrift niet aan and€re AFM faxnummers of Azu
e-mailadrcsson wordt verzonden dan de hier ge,noemde, is één van die eisen. De AFM zal het bezwaarschdft

alleen irihoudelijk in behandeling nemen als aan bedoelde eisen is voldaan.

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

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

Als u nog rnagen hBeft, kunt u contact opnemen metrn"*oo*Jvia ondernemersloket@foi.nl of
0800-6800 680.

Hoo¡¡c'htend,

Åuteriteit Flmnriële ldr*.tsn

Hmfil HBofd

Bijlagen:
Bijlage I: Cortactpogingen AFM inzake het invullen van de Ma¡ktno¡itor Adviseurs & Bemiddelaars

Bülage II: Wettelijk kader
Bijlage III: VerHariug volledige inteldcing ve'rgunning
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Bijlage I: Contacþogingen Atr'M inzake het invullen van de Marlätmonitor Adviseur¡ & Bomiddelaar¡

Naam ondernemlng Sturz Fin¡nciecl Advios

Vergun¡Inq¡ummer 120r7880

I)¡tum Typc Kenmerk Verzcnd¡drcE/

e-m¡ll¡dro¡/telefoonnummot

Po¡lm¡ll r¿lour

5 lebruart 2016 Aankondigingsbrief Postbus ?29

270ù4.5 ZOETBRMEER

Nec

7 maørt 2016 Uilnodigingsbrief I I Postbus 729

27OOA,S ZOE'TERMEER

Nee

ll maart2016 Uiürcdigingsbrief 2 Postbus?29 |

2?OOAS ZOETERMEER

Nce

2l april 2016 Herinnøingsbrief Postbus 729

27OOAS ZOETÊRMEER

Nee

12 net 20l6 I¡atste lgns bricf I Postbus 729

2TOOASZOETERMEBR

Nee

3 junt 2016 lnformatievezoek Postbus 729

27OOAS ZOBTERMEER

Ja

I0junl 2016 Telefodsch conlæt 079EE91255 Ja

17 junt 2016 Rappel informatieverzoek Postbu¡ 729

2?OOAS Z()ETERMEER

Jr

23 ìuni 2016 Telefonisch cont¡ct 0798891255 la
28 lunt 2016 Telsfonisch oontaot 0798891255 Ja

29 iuní 2016 Telefonisch cont¡ct 079889r255 Ja

29 Junì 2016 Êmail info@sturz,nl

al&od@stura-nl

Nee
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B[ilage II: ll¡etûelijk kader

Wet op het linancieel úoeztcht (Wft)

I¡ artiket 1:72 \Vft is het volgende bepaald:

t . Met het toezìcht op tte nalevìng van de bij en lcachtetts deze wet gestelde regels zijn beløst de bii besluit

van de toezichthouder aangewezen personen'

2. van eel besluit sls bedoetd ìn het voríge lid wordt mededeling gedaan door plaøßing ìn de

Staatscourant.

In artikel 1:74 is voor zovei rèleVairt - bepaald:

l. De toezíchthouder knn ten bøhoeve van het toezícht op de naleving van de bii of løachtens deze wet

geslclde regels van een ieder ìnlíchtingenvorderen'

2 . De artikelen 5 : I 3 en 5 : 20 van de Algemene wet bestuursrecht ziin vqn overeenkpmstlge toepassíng'

(..,)

kr artikel I :79 Wft is - voor zover relevant - het volgende bqnald:

1. Ðe loezlchthouder þnn een last onder dwangsom opleggen terzøke van een overtteding van:

a) voorschrifien, gesleld ìngevolge de in de b$lu4e bii dit artlkel genoemde artikelen;

b) voorschriften met betrekking tot het toezìcht op financüle rnatkten of op die markten werkzame

personen, gesteld Ìngevolg" 
""n 

bíj algemene maalregel van bestuur aøngewezen verordeníng als

bedoeld in artìket 288 van het Yerdrag betreffende de werldng van de Europese unie;

c) (...)
d) artìkel 5:20 van de Algemene wet besluursrecht'

2. (...)

In artikel 1:97, eerstc, vierde en vijfde lid" Wft is het volgende bepaald:

L De toezìchthouder møakt een besluit tot het opleggen vqtl een besnurlì¡ke sanctie ingevolge deze wet

openbaar. De openbaarmakíng geschiedt zoilra het besluit onhenoepelíik ß geworden. Indien tegen het

besluit bezwaar, beroep of hoger beroep ß ingesteld, maald de loezichthouder de uiilrpmst daaman

tøzamen met het besluít oPenbaar'

4 De toezichthouder maøkt in afwìjkìng van het eerste lid een besluit tot het opleggen van een last onder

dwangsom ingevolge ileze wet zo spoedìg mogeliik openbaar, indíen een dwangsom wotdt verbeurd'

S De toezlchthouder maakt ile inilieníng vøn een bezwaar of de instetlíng van een beroep of hoger beroep

tegen een besluit øls bedoetd in het derde ofvÌcrde lid, alsmede de beslìssing op benuaar en de uítkomst

van dat beroep ofhoger beroep, zo spoedig mogelíik openbaør, tenzíi het besluít op grond van artíkcl

l:98 niet oPenbaar ìs gemøakt.
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In artikel 1:98 Wû is het volgende bepaald:

1, Openbaannøkìng op grond van arlikel 1:97 wordt uitgesteld of geschíedt in zodanige vonn dat de
openbaør le møken gegevens niet herletdbaar zijn tot afzonderlijke personen, voor zover:
a) die gegevens herleìdbaar zijn lat een natuurlfik persoon en belcendmaking van zijn pernoonsgegevens

onevenredìg zou zijn;
b) betrokken partìjen ín onevenredìge mate schade zouworden berokkend;

") een lopend strafrechtelìjk onderzoek of een lopend onderzoek door de toezichthouder naar mogelijkc
overtredìngen zou worden ondermijnd; of

d) de støbiliteit van hetfinancìële stelsel in gevøat zou worden gebracht.
2. OpenbaarmøkÍng op grond van arttkel l:97 blíjft achterwege, indien openbaørmaking overeenkornstþ het

eerste lìd:
a) onevenredig zou zijn gezìen de geringe ernstvan de overlredhg, tenzij het een besluìt tot het

opleggen vøn een bestuurlijlæ boete betreft; of
b) de stabìlíteitvøn hetfinanciëIe stelsel in gevaør zou brengen.

I¡r artíkel 1;99 1Wft is het volgende bepaald:
l. De toezichthouder gaat pas over tol openbøørmøking op grond van artíkel I:94 of l:97, derde ofvierde

líd, nadat viifwerkdagen zíjn verstrelccn nø de dag waarop de betroklcen persoonvun het besluit tot het
publiceren van een waarschuwing ofverklarìng ín kennís ß gesteld ofhet besluit tot opleggen van een
boete oflast onder dwøngsom aqn hem ß bekendgemaakt.

2. Indíen wordt verzocht om een voorlopige voorziening øls bedoeld ìn ørtiket 8:81 van de Algemene wet
bestuursrecht om openbaarmøking op grond van ørtìk¿l l:94 of I :97 te voorkomen, gaat de
toezichlhouder niet over tot openbaarmaking totdat de voorzieningewechter uitspraakheefi gedaan ofhet
verzoek ß lngetrolcken,

3. In øfwijking van het eerste en tweede líd en artikel I :97, eerste Iìd kan de nezichthouder onverwijld
overgaøn tol openbøarmøkingvan de waarschuwing, de verklaring ofhet besluìt tot het opleggen van een

bestilwlìilrc sanctie, índien bescherming van de belangen die deze wet beoogt te beschermen geen uißtel
toelqat.

Algemene wet bestuursrecht (Awb)

h¡ a¡tikel l:3 Awb is het volgende bepaald:

I. Onder besluit wordt verstaan: een schffielijlæ beslíssíngyan een bestuursorgaøn, inhoudende een
publielrech tel íjke rechtshandeling.

2. Onder beschíkkíng wordt verstaan: een besluit dat niet van algemene strekhíng is, met lnbegrip van de
afwìjzìng van een øanvraag daarvan.

3. Onder aanvraag wordt verstaøn: een verzoek vøn een belanghebbende, een besluìt te nemen,

4' Onder beleidsregel wordt lerstaan: een bij besluít vaslgestelde ølgemene regel, niet zijnde een algemeen
verbindend voorschrfi, omtrent de afweging van helangen, de vøststelling van feiten of de altleg van
wetteliilrÊ voorschriflen bij het gebruìk van een bevoegdheìd van een bestuursorgaan.
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In artikel 4:8 Awb is - voor zovçr relevant - het volgende bepaald:

1. Voordat een bestuursorgaan een beschilcking geefr wa.attegen een belanghebbende die de beschiLlcing

nìet heeft aangevraagd naor verwa.chting beden6ngen zal hebben, stelt het die belanghebbende in de

gelegenheid ziin zienswiize tuur voren te hrengen indíen:

a) de beschildcing zou steunen op gegevens over feiten en belangen dìe de belanghebbende betrefen, en

b) die gegevens niet door de belanghebbende zelf ter mke ziin verstrekt.

2. Het eerste lid geldt niet indien de belanghebbende nìet heeft voldaan aan eerc wettelìike verplichling

ge gev en s te verstr eltken.

In artikel4ll t Awb is het volgende bepaald:

Het bestuursorgaan kan laepassingvan de artikclen 4:7 en 4:8 achterwege laten voor z'over:

a) de vereiste spoed zích daartegen verzet;

b) de belanghebbende reeds eerder ìn de gelegenheid ß gesteld ziin zienswÜze nsar voren te brengen en zìch

síndsdien geen nieuwe feiten of omstandlgheden hebben voorgedaan, of

In artikel 5:13 Awb is het volgendobepaald:

Een toezìchthouder maakt van zijn bevoegdheden slechts gebruik voor zover dat redelíikerwiis voor de vemulling

van zijn taak nodig ß.

In artikel 5:16 Awb is het volgende bepaald:

Een toezìchthouder is bevoegd ínlichtíngen te vorderen.

In artikel 5:20 Awb is het volgende bepaald:

I. Een íeder is verplicht aan een toezíchthouder binnen de door hem gestelde redelíjke termiin alle

medewerhing te verlenen die deze redetíjkerwijs lcanvorderen bij de uitoefeníngvan zfin bevoegdheden'

2. Zij itìe uìt hoofde van smbt, beroep ofwettelijkvoorschrfi verplìcht ziin tot geheimhouding, lunnen het

verlenen van medeuterkíng weígeren, voor zover dít uit hun geheímhoudingsplícht voottvloelt.

kr artikel 8:81 Awb is het volgerrde bepaald:

L Indien legen een besluit bíj de beshtursrechter beroep is íngesteld danwel, voorafgaand aan een wogelíik

beroep bíj de bestuursrechter, benvaar is gemaah ofødmìnístratiefberoep is ingesteld, kan de

voorzieningenrechter yan de besh¿ursrechter die bevoegd is ofkan worden in de hoofdzaak, op verzoek

een voorlopige voorzien¡ng fiffin indlen onverwìjlde spoed, gelet op de betroklcen belangen, dat veteisl.

2. Indíen bîi de bestuursrechter beroep ß íngesteld, kan een verzoek om voorlopige voorzìen\ng worden

gedaøn door een partìi ín de hoofdzaak.

3. Indien voorafgaønd aan een mogelijk beroep bij de bestuursrechter bezwaar is gemøald of admínistratief

beroep is ingesteld, lcan eenverzoek omvoorlopige voorziening worden gedaan door de ìndiener van het

bezwaarschrtfi, onderscheìdenlijk door de indiener van het beroepschrilt ofdoor de belønghebbende díe

geen recht heeft tat het ìnstellen van admíníltratìef beroep.
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4. De arlikelen 6:4, derde Iíd, 6:5, 6:6, 6:14, 6:15, 6:17, 6: 19 en 6:21 zfin van overeenkomslìge toepassing.

De lndíener vøn het verzoekschrìfr dfe bezwaar heefl gemaakt dan wel beroep heefi íngestelil, legt ilaarbä

een afschriftvøn het bezwaar- of beroepschrifi over.

J. Indieneenverzoekomvoorbpigevoonieningis gedaannadatbezu¡aar is gennakt ofaùnínistratìef
beroep ìs íngesteld en op dlt bezwaar ofberoep wordt beslíst voordat de zíttíng heeft plaatsgannden,

wordt de verzoeker in de gelegenheíd gesteld beroep bij de bestuursrechter ín te stellen, Hetverzoek om

voorlopige worzienÌngwordt geläkgesteld met een verzoek døt wordt gedaøn hangende het beroep bii de

bestuursrechter.
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Bijlage III: VerHaring volledlge lntrekklng vergunnlng

rw Verklarlng volledlge intrekklng vergunning

Naam ondernemlng

KvK-nummer

Relatlenummer

Zaaknummer*

* Het zaaknummer hoeft u enkel ln te vullen als u hlerover beschlkt,

Deze verklaring vormt een onderdeel van het vezoek tot intrekken van uw volledige vergunning. Met deze verklarlng
geeft u aan dat u de volledlge vergunnlng dle u blj de AFM heeft als financieel dienstverlener wilt intrekken. Het
gevolg van de lntrekklng is dat u met ingang van de intrekkingsdatum geen flnanclële dlensten meer mag verlenen'

Dlt betekent dat u (indien van toepassing) bestaande overeenkomsten binnen drie maanden moet afwikkelen door uw
portefeuille over te dragen aan een andere financiële dienstverlener. De voorwaarden van de lopende overeenkomsten
mogen niet worden veranderd tlJdens de afwikkellng van uw portefeuille.

Verklaring

HierbiJ verklaar ik dat tk de volledlge f¡nanciële dienswerleners vergunning van mijn ondernemlng intrek. Ik zal vanaf
de lntrekkingsdatum geen financiële diensten meer verlenen, Gedurende de afwikkelingsperiode van drle maanden zal

lk bluven voldoen aan de eisen van het doorlopend toezicht zoals dit volgt uit de Wet op het flnancleel toezicht'

Ondertekening

Dit formulier moet ingevuld worden door een daaftoe bevoegcle beleidsbepaler

Naam

Datum

Handtekening


