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Kopie aan [...] 
 

Telefoon [...] 
 

E-mail [...] 
 

Betreft Bijlage geschoonde informatielast 

  
 

Geachte [A], 

   

De Autoriteit Financiële Markten (AFM)1 legt een last onder dwangsom op aan [A], tevens handelend onder 

de naam [B], met de bedoeling dat u bepaalde informatie aan de AFM verstrekt. De AFM heeft u om 

informatie verzocht om te kunnen vaststellen in hoeverre uw activiteiten met betrekking tot [B] conform de 

Wet op het financieel toezicht (Wft) plaatsvinden en hebben plaatsgevonden. De activiteiten van [B] 

kunnen mogelijk vergunningplichtig zijn (geweest) op grond van artikel 2:96, lid 1, Wft. U heeft de verzochte 

informatie tot op heden niet volledig aan de AFM verstrekt. 

 

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

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

 

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

hebben gegeven. In paragraaf 2 is het besluit beschreven en in paragraaf 3 staat hoe u bezwaar kunt 

maken. Via www.wetten.nl kunt u kennis nemen van de in deze brief genoemde wettelijke bepalingen. 

 

1. Feiten 
 

1.1 Persoons- en bedrijfsgegevens 

 

[B] (eenmanszaak) 

Handelsnamen:  [B] 

Adres:   [adres] 

KvK-nummer:  […] 

Oprichtingsdatum: […] 

                                                           
1 Met de “AFM” wordt in deze brief zowel de AFM zelf als haar toezichthouder(s) bedoeld. 
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E-mailadres:  […] 

Activiteiten:  […] 

Eigenaar:  [A] 

 

[A] 

Naam:   [A] 

Geboortedatum: […] 

 

1.2 Verloop onderzoek 

 

De AFM heeft op grond van de Wft een onderzoek ingesteld naar de activiteiten van [B]. Aanleiding van het 

onderzoek is dat [B] via de website [URL] (de Website) aan het publiek een dienst aanbiedt die betrekking 

heeft op het automatisch laten uitvoeren van posities in CFD’s. Hieruit volgt mogelijk dat [B] 

beleggingsdiensten aan het publiek aanbiedt dan wel heeft aangeboden in de zin van artikel 2:96, lid 1, Wft. 

[B] beschikt niet over een door de AFM verleende vergunning om beleggingsdiensten te verlenen. Hiermee 

overtreedt [B] derhalve mogelijk artikel 2:96, lid 1, Wft. Voor zover de AFM nu kan overzien, valt [B] niet 

onder een vrijstelling noch is aan [B] een ontheffing verleend. 

 

Naar aanleiding van het voorgaande heeft de AFM op 11 april 2019 u in uw hoedanigheid als eigenaar van 

[B] per aangetekende post en per e-mail een informatieverzoek gestuurd (kenmerk: [kenmerk 2], 

Informatieverzoek). In dit Informatieverzoek verzoekt de AFM om uiterlijk 26 april 2019 de gevraagde 

informatie te verstrekken.  

 

Op 29 april 2019 heeft de AFM u per e-mail een rappel verstuurd, aangezien de termijn zoals gesteld in het 

Informatieverzoek was verstreken en de AFM geen reactie van u heeft ontvangen. In dit bericht heeft de 

AFM u verzocht alsnog uiterlijk 30 april 2019 vóór 17:00 uur antwoord te geven op het Informatieverzoek.  

 

Op 30 april 2019 heeft u de AFM een e-mail gestuurd waarin u aangeeft dat u het Informatieverzoek heeft 

ontvangen en door omstandigheden verlaat bent met uw reactie op het Informatieverzoek. U doet een 

beroep op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ter onderbouwing van het niet 

verstrekken van bepaalde gevraagde informatie. 

 

Op 30 april 2019 heeft de AFM u per e-mail gestuurd dat de AVG geen belemmering is voor het verstrekken 

van informatie, aangezien in de AVG een uitzondering is gemaakt voor het geval de verwerking noodzakelijk 

is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust. De AFM 

heeft uitstel gegeven tot het aanleveren van de gevraagde informatie tot 2 mei 2019 vóór 17:00 uur. 

 

Op 2 mei 2019 heeft u geprobeerd de AFM te bellen, maar geen gehoor gekregen. U heeft de AFM een e-

mail gestuurd met de tekst: “ik heb u vanmiddag geprobeerd te bellen naar aanleiding van uw mail. Ik neem 

morgen weer contact op vanwege de beantwoording van uw vragen.” 
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De AFM heeft u daarop per e-mail bericht dat de AFM contact met u zal opnemen op 3 mei 2019 om 10:00 

uur. 

 

Op 3 mei 2019 heeft een telefoongesprek plaatsgevonden tussen u en toezichthouders van de AFM. In dit 

gesprek heeft u vragen gesteld over het aanleveren van privacygevoelige gegevens bij de beantwoording van 

het Informatieverzoek. De AFM heeft aangegeven dat het doel van het Informatieverzoek is om de activiteiten 

van [B] in kaart te brengen. Verder heeft u aangegeven dat u door omstandigheden niet in staat bent geweest 

om alle gevraagde informatie op tijd aan te leveren. U heeft voorts aangegeven dat u in het weekend van 4 en 

5 mei 2019 tijd heeft om de vragen te beantwoorden. De AFM heeft u uitstel verleend tot maandag 6 mei 2019 

8:00 uur om aan de vordering in het Informatieverzoek te voldoen.  

 

Op 3 en 5 mei 2019 heeft u middels verschillende e-mails afschriften aangeleverd van de bankrekeningen met 

nummer [rekening 1] en [rekening 2]. De afschriften van rekeningnummer [rekening 1] bevatten de periode 

van 27 februari 2017 tot en met 26 juli 2018, en vervolgens de periode van 1 december 2018 tot en met 18 

april 2019. De afschriften van rekeningnummer [rekening 2] gaan over de periode van 30 maart 2017 tot en 

met 31 mei 2017, en de periode van 15 mei 2018 tot en met 30 april 2019. Daarnaast heeft u een Excel 

overzicht genaamd […] aangeleverd. Dit bestand bevat een overzicht van – op het eerste gezicht- transacties in 

financiële instrumenten die zijn uitgevoerd in de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018. U heeft 

geen toelichting bij dit overzicht gegeven, waardoor het voor de AFM niet duidelijk is om wat voor financiële 

producten het gaat en wat de activiteiten van [B] zijn ten aanzien van deze transacties. U heeft bij deze e-mails 

het volgende aangegeven: “Ik heb geprobeerd zo goed mogelijk aan jullie vordering te voldoen. Ik hoop dat dit 

de benodigde informatie is, want bovendien kost het best veel tijd”. 

 

Op 14 mei 2019 heeft de AFM u per e-mail een herhaald rappel gestuurd. In dit bericht heeft de AFM 

aangegeven dat de door u opgestuurde informatie niet voorziet in een volledig antwoord op de door de 

AFM gestelde vragen. Daarnaast wijst de AFM u erop dat de AFM met het Informatieverzoek inzicht wenst 

te krijgen in de aard van de activiteiten. De AFM heeft u verzocht de informatie uiterlijk 16 mei 2019 te 

verstrekken. Daarnaast heeft de AFM u gewezen op uw medewerkingsplicht. 

 

Op 19 mei 2019 heeft u het volgende bericht per e-mail aan de AFM verzonden: “Ik heb het nu op 

verschillende manieren geprobeerd om het overzicht van het rekeningnummer bij de [bank] te downloaden. Het is 

niet gelukt. Ik neem morgen contact op met de [bank] voor hulp.” 

 

Op 21 mei 2019 heeft u het volgende bericht per e-mail verzonden: “Hierbij in de bijlage het 

rekeningoverzicht. Ik kon niet verder terug. Ik neem contact op met de boekhouder, of hij de gegevens heeft 

vanaf 1 maart 2017 t/m 21-5 2017.” Bijgevoegd aan de e-mail is een transactieoverzicht van 

bankrekeningnummer [rekening 3] ten name van [B] over de periode van 22 mei 2017 tot en met 21 mei 

2019. 

 

Op 27 mei 2019 heeft u per e-mail nog een bestand met afschriften van de rekening [rekening 3] 

opgestuurd met het bericht: “Hierbij de laatste mutaties zoals gevraagd”.  



 

 
 

 

 

   

   

 Ons kenmerk [kenmerk 1] 

 Pagina 4 van 10 

   

 

2. Het besluit 
 

Om te kunnen vaststellen of de activiteiten van [B] conform de Wft plaatsvinden en hebben 

plaatsgevonden, is het noodzakelijk dat de AFM antwoord krijgt op alle vragen die zij in het 

Informatieverzoek aan u heeft gesteld en alle documentatie ontvangt die zij heeft gevorderd. De AFM heeft 

de bevoegdheid om informatie te vorderen op grond van de Wft en de Awb. De AFM heeft geconstateerd 

dat u onvoldoende gevolg heeft gegeven aan het Informatieverzoek. In het Informatieverzoek werd 

verzocht om de volgende informatie te verstrekken: 

 

1. Een gedetailleerde omschrijving van de activiteiten die [B] in Nederland vanaf 1 maart 2017 tot en 

met heden heeft ontplooid. Voor zover deze activiteiten gedurende deze periode zijn gewijzigd, dit 

graag inzichtelijk maken; 

 

2. Per welke datum [B] is begonnen met haar activiteiten ten aanzien van de Deelname AEX Index 

Trading; 
 

3. Een gedetailleerde beschrijving en alle kenmerken van het aanbod Deelname AEX Index Trading en 

een beschrijving van alle diensten die [B] rondom dit aanbod verleent en verleend heeft; 
 

4. Een cliëntenoverzicht met de namen van alle cliënten van [B] die reeds gebruik hebben gemaakt 

van het aanbod Deelname AEX Index Trading en/of die door [B] zijn benaderd met (meer informatie 

over) het aanbod Deelname AEX Index Trading. Voor zover het gaat om personen die via [B] geld 

hebben geïnvesteerd dienen daarbij de volgende aanvullende gegevens te worden verstrekt: 

 

a. Het per cliënt totaal geïnvesteerde bedrag; en 

b. Het totale aantal handelstransacties per cliënt; en 

c. Een overzicht van alle producten waarin de cliënt heeft gehandeld; en 

d. De totale winst- of verlies per cliënt; en 

e. Het totale aan de cliënt uitbetaalde bedrag 

 

5. Het tot op heden nog uitstaande/geïnvesteerde bedrag in [B] door cliënten die deelnemen aan het 

aanbod Deelname AEX Index Trading; 

 

6. Kopieën van (standaard)overeenkomsten en/of algemene voorwaarden die [B] gebruikt in verband 

met het aanbod Deelname AEX Index Trading, evenals al het andere materiaal dat (potentiële) 

deelnemers van [B] hebben ontvangen; 

 

7. Een overzicht met mutaties van alle bankrekeningen die door [B] in verband met de activiteiten van 

[B] worden gebruikt over de periode vanaf 1 maart 2017 tot en met heden, evenals een toelichting 

waaruit het doel van de transacties blijkt; 
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8. Werkt [B] samen met financiële dienstverleners of financiële ondernemingen? Zo ja, welke 

dienstverleners of ondernemingen zijn dat? De AFM ontvangt graag kopieën van eventuele 

samenwerkingscontracten. 

 

Zoals beschreven in paragraaf 1.2 heeft u op 30 april, 3 mei, 5 mei, 19 mei, 21 mei en 27 mei 2019 een 

reactie gegeven op dit Informatieverzoek. In uw reactie van 30 april 2019 schrijft u onder meer het 

volgende:  

 
“2. Informatieverzoek 

 

1. De activiteiten van [B] zijn de volgende: 

    De sms-dienst bestaat al vanaf 2009 t/m heden. Hierbij kunnen de abonnees zelf een positie in nemen en 

ook weer sluiten, wanneer er een sms-signaal binnen komt bij abonnee. In deze periode heeft [C] namens 

een beleggingsclub de orders voor deze uitgevoerd.    

    Deze verantwoording lag in zijn geheel bij [C]. Dit was een overeenkomst tussen de beleggingsclub en [C]. 

ook weet ik dat hij dat voor derden heeft uitgevoerd. In de tussentijdse periode heb ik een korte periode AEX 

INDEX TRADING gedaan, maar ook gestopt. 

2. AEX INDEX TRADING is opnieuw in het leven geroepen op 9 april 2019.  

3. De deelnemer betaald €100 abonnement, waarbij de trades middels CFD wordt uitgevoerd. Daarbij blijft 

de mogelijkheid bestaan voor de deelnemer, om de positie(s) te sluiten en zelf op te starten.         

    De deelnemer opent een rekening bij [D]. [E] verzorgt voor activering van de abonnee. 

4. Op basis van de wet op de privacy, mag ik u deze gegevens niet geven. Dit heb ik geïnformeerd, bij 

diegene die de wet op de privacy heeft geschreven en dus van toepassing is.  

    Ook zou ik hierbij de algemene voorwaarden en vertrouwen van [D] en [E] schenden. 

4a. Per cliënt is mij niet bekend welk bedrag iemand investeert. Iemand investeert een bedrag bij [D], op 

zijn/haar eigen rekening. 

  b. De totale transacties per cliënt is mij niet bekend. Dit gaat ook via [D]. 

  c. Dit is ook bij [D] bekend. 

  d. Dit is ook bij [D] bekend. 

  e. Dit is ook bij [D] bekend. De cliënt beheert immers zijn eigen account. 

5. Het totale bedrag is €0,00 

6. De deelnemer betaald mij het abonnement, waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn op de 

website. Daarbij de algemene voorwaarden van [E] en [D]. 

7. Ook hier geldt de wet op de privacy. Ik kan niet zomaar een ander zijn/haar gegevens toesturen. 

Bovendien wordt deze rekening ook voor prive-doeleinden gebruikt. 

8. Zoals ik u al meldde, werk ik samen met [E], om de deelnemers te activeren. Daarbij hebben ze een 

rekening nodig bij [D]. Ik ben hiervan niet in het bezit van samenwerkingsovereenkomsten. 

 

Resumerend: 
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De deelnemer via de sms-dienst of via [E] behoudt altijd zelf de verantwoording over zijn/haar account. Deze 

verantwoording heb ik niet en wil ik ook niet. Daarbij houdt de deelnemer altijd de mogelijkheid om zelf een 

positie te sluiten en te openen en de vrijheid om keuzes te maken.” 

 

Beoordeling aangeleverde informatie  

De AFM constateert dat zij verschillende malen informatie bij u heeft opgevraagd en meerdere keren uitstel 

heeft gegeven voor het aanleveren van de verzochte informatie. Hoewel u inhoudelijk heeft gereageerd op 

de verzoeken van de AFM en daarbij ook diverse documenten heeft aangeleverd, is de AFM van oordeel dat 

de opgestuurde reacties niet voorzien in een volledig antwoord op de door de AFM verzochte informatie. 

De opgestuurde informatie is zeer summier en onvolledig en geeft de AFM onvoldoende inzicht in de aard 

van de activiteiten van [B]. Hierdoor is het voor de AFM niet mogelijk om te beoordelen of de aangeboden 

activiteiten vergunningplichtig zijn op grond van artikel 2:96, lid 1, Wft. Hieronder wordt nader uitgewerkt 

welke informatie naar het oordeel van de AFM ontbreekt. 

 

Gedetailleerde omschrijving van activiteiten 

De AFM heeft om een gedetailleerde omschrijving van de activiteiten van [B] verzocht over de periode 1 

maart 2017 tot heden. Indien gedurende de periode activiteiten zijn gewijzigd dan dient dit inzichtelijk te 

worden gemaakt (vraag 1 Informatieverzoek). Daarnaast heeft de AFM verzocht om een gedetailleerde 

beschrijving en alle kenmerken van het aanbod AEX Index Trading en een beschrijving van de diensten die 

[B] rondom dit aanbod verleend en heeft verleend (vraag 3 Informatieverzoek).  

 

U heeft een summier antwoord gegeven op deze vragen, waardoor het voor de AFM nog steeds niet 

duidelijk is welke activiteiten [B] precies ontplooit en wat het aanbod AEX Index Trading behelst. Zo geeft u 

aan ‘In de tussentijdse periode heb ik een korte periode AEX INDEX Trading gedaan, maar ook gestopt.’ 

Daarnaast antwoordt u: ‘De deelnemer betaald €100,- abonnement, waarbij de trades middels CFD wordt 

uitgevoerd. Daarbij blijft de mogelijkheid bestaan voor de deelnemer, om de positie(s) te sluiten en zelf op te 

starten. De deelnemer opent een rekening bij [D]. [E] verzorgt voor activering van de abonnee.’  

 

Uit bovenstaande antwoorden blijkt niet wat AEX Index Trading precies inhoudt en gedurende welke 

periode u AEX Index Trading hebt aangeboden. U verwijst in uw beantwoording naar de [C]. Het is de AFM 

niet duidelijk wat zijn rol is bij uw activiteiten. Daarnaast is het op basis van bovenstaande antwoorden ook 

niet duidelijk wat de activiteiten van [B] precies zijn ten aanzien van het handelen in CFD’s. Hiermee heeft u 

niet voldaan aan de vragen 1 en 3 van het informatieverzoek van de AFM.   

 

Cliëntenoverzicht 

De AFM heeft verzocht om een cliëntenoverzicht waaruit blijkt welke cliënten van [B] gebruik hebben 

gemaakt van het aanbod Deelname AEX Index Trading en/of die door [B] zijn benaderd met informatie over 

dit aanbod. U heeft in eerste instantie aangegeven deze informatie niet te willen verstrekken met het oog 

op de AVG en/of omdat deze informatie niet bij u maar bij [D] bekend zou zijn.  
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Op 5 mei 2019 heeft u een Excel overzicht genaamd […] aangeleverd. Dit document is niet voorzien van een 

toelichting, waardoor dit document veel vragen bij de AFM oproept. Het is de AFM niet duidelijk of dit 

document een antwoord zou moeten zijn op de gestelde vragen omtrent het cliëntenoverzicht. Indien dit 

het geval is, dan is de AFM van oordeel dat dit niet voldoet aan de gevorderde informatie aangezien uit het 

overzicht enkel is af te leiden welke transacties u heeft uitgevoerd in de periode 1 januari 2018 tot en met 

31 december 2018. Uit het overzicht kan de AFM niet opmaken namens hoeveel cliënten deze transacties 

zijn uitgevoerd. Hiermee heeft u niet voldaan aan vraag 4 van het informatieverzoek van de AFM.   

 

Overeenkomsten en informatieverstrekking aan deelnemers 

De AFM heeft verzocht om kopieën van overeenkomsten en/of algemene voorwaarden die [B] gebruikt in 

verband met het aanbod Deelname AEX Index Trading en overige informatieverstrekking aan deelnemers. 

Hierop heeft u gereageerd met: ‘De deelnemer betaald mij het abonnement, waarbij de algemene 

voorwaarden van toepassing zijn op de website. Daarbij de algemene voorwaarden van [E] en [D].  

 

U heeft geen kopieën van de opgevraagde overeenkomsten en informatieverstrekking aan deelnemers aan 

de AFM verstrekt. Hiermee heeft u niet voldaan aan vraag 6 van het informatieverzoek van de AFM.   

 

Bankafschriften 

De AFM heeft gevraagd om een overzicht met mutaties van alle bankrekeningen die door [B] worden 

gebruikt over de periode vanaf 1 maart 2017 tot en met heden, evenals een toelichting waaruit het doel 

van de transacties blijkt. U heeft in uw e-mail van 30 april 2019 een beroep gedaan op de AVG voor het niet 

verstrekken van deze informatie. Na een telefonisch overleg met de AFM hierover heeft u op verschillende 

momenten afschriften van verschillende rekeningen opgestuurd.  

 

Op dit moment ontbreken nog de afschriften van bankrekening [rekening 1] over de periode 27 juli 2018 tot 

en met 30 november 2018 en de afschriften van bankrekening [rekening 2] over de periode van 1 juni 2017 

tot en met 14 mei 2018. Daarnaast heeft u geen toelichting gegeven op het doel van de transacties, zoals 

door de AFM verzocht in het Informatieverzoek. Hiermee heeft u niet voldaan aan vraag 7 van het 

informatieverzoek van de AFM.   
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Conclusie  

De AFM komt tot de conclusie dat u onvoldoende gevolg heeft gegeven aan het Informatieverzoek. U heeft 

niet voldoende antwoord gegeven op de vragen 1, 3, 4, 6 en 7 van het informatieverzoek. Met het 

Informatieverzoek wenst de AFM inzicht te krijgen in de aard van de activiteiten en of deze in 

overeenstemming zijn met de Wft. De gegeven antwoorden en opgestuurde stukken zijn onvoldoende om 

de AFM in staat te stellen haar taak uit te oefenen. U heeft daardoor onvoldoende medewerking verleend 

aan het onderzoek van de AFM. U heeft de gevraagde informatie niet aangeleverd, noch voldoende 

onderbouwd waarom (een deel van) de gevraagde informatie niet binnen de (uitgestelde) termijn aan de 

AFM te verstrekken zou zijn. De AFM is van oordeel dat u voldoende in de gelegenheid bent gesteld de 

gevraagde informatie aan te leveren. Nu u onvoldoende gevolg heeft gegeven aan het Informatieverzoek 

van de AFM, heeft u niet voldaan aan de medewerkingsplicht uit artikel 5:20 Awb. 

 

Volgens artikel 1:79, eerste lid, onder d, Wft kan de AFM een last onder dwangsom opleggen als de 

medewerkingsplicht niet wordt nageleefd. Omdat u onvoldoende gevolg heeft gegeven aan het 

Informatieverzoek van de AFM, heeft de AFM besloten de verstrekking van de gevraagde informatie af te 

dwingen door een last onder dwangsom op te leggen. De last onder dwangsom houdt in dat u binnen tien 

werkdagen na dagtekening van deze brief alsnog volledig voldoet aan het Informatieverzoek van 11 april 

2019.  

 

Als het niet mogelijk is om (een deel van) de gevraagde informatie te geven, moet u binnen tien werkdagen 

na dagtekening per (deel)punt schriftelijk en gedetailleerd de reden daarvoor geven. Voor zover u als gevolg 

van deze last onder dwangsom wilsafhankelijk materiaal aan de AFM verstrekt, dan zal de AFM dit 

materiaal uitsluitend gebruiken ten behoeve van de uitoefening van toezicht en niet (mede) voor 

doeleinden van bestuurlijke beboeting of strafvervolging van u. U kunt de gevraagde informatie sturen naar 

het volgende adres:  

 

Autoriteit Financiële Markten 

[F] 

Postbus 11723 

1001 GS te Amsterdam 

 

Indien gewenst kunt u de gevraagde informatie ook digitaal sturen naar […]. 

 

Als u niet binnen de termijn van tien werkdagen na dagtekening van deze brief aan bovenstaande last onder 

dwangsom voldoet, wordt een dwangsom verbeurd. Deze dwangsom bedraagt € 5.000,- (zegge: vijfduizend 

euro) voor iedere kalenderdag of gedeelte daarvan dat u een of meer van de hierboven gevraagde 

gegevens niet heeft verstrekt, tot een maximum van € 50.000 (zegge: vijftigduizend euro).  

 

De AFM heeft bij de beoordeling van de hoogte van de dwangsom en het maximaal te verbeuren bedrag 

rekening gehouden met de zwaarte van de overtreding en de beoogde werking van de oplegging van de last 

onder dwangsom. Het feit dat ondanks herhaald verzoek de gevorderde informatie niet (volledig) is 
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verstrekt, heeft tot gevolg dat de AFM niet kan beoordelen of, en zo ja, in hoeverre sprake is van 

overtreding van enige bepaling uit de Wft of onderliggende regelgeving. De AFM wordt daardoor 

belemmerd in de adequate uitoefening van haar toezicht.  

 

Op grond van artikel 4:8, tweede lid, Awb geldt er geen plicht om u in de gelegenheid te stellen een 

zienswijze naar voren te brengen alvorens de AFM deze last onder dwangsom oplegt, nu u niet heeft 

voldaan aan een wettelijke verplichting gegevens te verstrekken. 

 

Indien u binnen de begunstigingstermijn van tien werkdagen niet of niet volledig voldoet aan de last onder 

dwangsom, zal de dwangsom van rechtswege verbeuren. Het maken van bezwaar schorst de werking van 

de beschikking niet. Als er een dwangsom wordt verbeurd, bent u wettelijke rente verschuldigd over het 

bedrag van de verbeurde dwangsom naast eventuele aanmanings- en invorderingskosten. 

 

Daarnaast is de AFM op grond van artikel 1:97, vierde lid, Wft verplicht het besluit tot het opleggen van een 

last onder dwangsom zo spoedig mogelijk openbaar te maken indien er een dwangsom verbeurt. In het 

geval dat u een dwangsom verbeurt zal de AFM een voornemen tot publicatie van de last onder dwangsom 

aan u doen toekomen.  

 
3. Hoe kunt u bezwaar maken? 
 

Iedere belanghebbende kan tegen deze beschikking bezwaar maken door binnen zes weken na 

bekendmaking daarvan een bezwaarschrift in te dienen bij de AFM, […]. Een bezwaarschrift kan ook per fax 

(alleen naar faxnummer […]) of per e-mail (alleen naar e-mailadres […]) 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 dwangsommen te 

betalen. 
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Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met [F] via e-mailadres […] of op telefoonnummer […].  
 

 
Hoogachtend, 

Autoriteit Financiële Markten    

  
  

  

[was getekend]  [was getekend]  

Manager Hoofd 

Toezicht Marktintegriteit & Handhaving Toezicht Marktintegriteit & Handhaving 
 


