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Betreft Last onder dwangsom 

  
 

Geachte directie, 

 

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft geconstateerd dat twee reclame-uitingen met betrekking tot 

het [Fonds] door [A] in strijd zijn met artikel 4:22, eerste lid, Wet op het financieel toezicht (Wft) jo. artikel 

52, eerste lid, van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo). De AFM heeft voorts 

in het verleden geconstateerd dat de informatie op de website www.[A].nl en in online banners over 

verschillende door [A] beheerde fondsen, niet voldeed aan hetgeen bepaald is in artikel 4:22, eerste lid, Wft 

jo. artikel 52, eerste lid, BGfo.  

 

Om te voorkomen dat [A] in de toekomst nogmaals deze overtreding begaat, legt de AFM aan [A] een last 

onder dwangsom op als bedoeld in artikel 1:79 Wft, die dient ter voorkoming van herhaling (hierna: last 

onder dwangsom) van overtreding van artikel 4:22, eerste lid, Wft jo. artikel 52, eerste lid, BGfo. De last 

onder dwangsom strekt ertoe dat [A] in haar toekomstige reclame-uitingen voor complexe producten, 

waaronder rechten van deelneming in door haar beheerde beleggingsinstellingen, op internet en op schrift 

een risico-indicator opneemt.  

 

De dwangsommen bedragen tot een maximum van € 50.000: 

 € 2.500 voor elke kalenderdag of een gedeelte daarvan dat een door [A] op internet verstrekte of 

beschikbaar gestelde zelfstandige reclame-uiting voor een complex product geen risico-indicator 

bevat. Elke webpagina is daarbij te beschouwen als een zelfstandige uiting. 

 € 7.500 voor iedere door [A] op schrift verstrekte of beschikbaar gestelde reclame-uiting voor een 

complex product die geen risico-indicator bevat. 

 

De last onder dwangsom wordt opgelegd voor een periode van twee jaar te rekenen vanaf de dag na 

dagtekening van dit besluit.  

 

Dit besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom is als volgt opgebouwd. In paragraaf 1 geeft de 

AFM een overzicht van de relevante feiten. Vervolgens wordt in paragraaf 2 een beoordeling van de feiten 

gegeven. In paragraaf 3 volgen de zienswijzen van [A] en de beoordeling van de AFM daarvan. In paragraaf 
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4 is het besluit tot het opleggen van de last onder dwangsom uitgewerkt. In paragraaf 5 worden de 

bezwaarmogelijkheden beschreven. In bijlage I zijn de relevante reclame-uitingen ter onderbouwing de last 

onder dwangsom opgenomen en in bijlage II is tot slot het relevante wettelijk kader opgenomen.  

 

1. Relevante feiten 

 

1.1. Betrokken rechtspersonen1 

 

[A] 

Blijkens het op 6 september 2017 geraadpleegde handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) staat 

[A] ingeschreven onder nummer [nummer]en is zij gevestigd op het adres [adres] te [plaats].  

De bedrijfsomschrijving, zoals opgenomen in het register van de KvK, is als volgt: “Financiële Holdings”.  

 

Bestuurders van [A] zijn [B], geboren op [datum] te [plaats], en [C], geboren op [datum] te [plaats].  

 

[A] is een beheerder van een beleggingsinstelling en beschikt sinds [datum] over een vergunning, met 

nummer [nummer], van de AFM zoals bedoeld in artikel 2:65 Wft voor het beheren van een Nederlandse 

beleggingsinstelling of het aanbieden van rechten van deelneming in een beleggingsinstelling.  

 

[Fonds]   

[A] biedt rechten van deelneming aan in beleggingsinstellingen, waaronder het [Fonds]. Blijkens het op 6 

september 2017 geraadpleegde handelsregister van de KvK is [Fonds] ingeschreven onder nummer 

[nummer] en is zij gevestigd op het adres [adres] te [plaats]. [A] is de enige bestuurder van [Fonds].  

 

1.2. Feiten onderzoeksperiode 

 

Op 22 augustus 2016 heeft de AFM [A] per aangetekende normoverdragende brief [kenmerk] gewezen op 

verschillende wettelijke tekortkomingen in de informatieverstrekking door [A]. In deze brief wordt specifiek 

aandacht gevraagd voor een aantal gesloten normen, waaronder het opnemen van een risico-indicator in 

reclame-uitingen. De AFM geeft in deze brief het volgende aan:  

‘[A] plaatst niet in alle reclame-uitingen de risico-indicator. Ingevolge artikel 52, eerste lid, BGfo dient de 

risico-indicator opgenomen te worden bij reclame-uitingen omtrent een complex product. In mei 2014 heeft 

de AFM opgeroepen om de risico-indicator voor beleggingsfondsen die beleggen in illiquide activa niet op te 

nemen maar te vervangen door een waarschuwingszin. Het [Fonds] viel onder deze oproep omdat de reële 

waarde van de beleggingen jaarlijks wordt bepaald. [A] heeft gevolg gegeven aan deze oproep en de risico-

indicator niet opgenomen. Inmiddels is, met de inwerkingtreding van de Nrgfo wijzigingen per 1 juli 2016, 

voorzien in een oplossing voor fondsen die beleggen in illiquide activa: artikel 2:3, zevende lid, Nrgfo bepaalt 

dat beleggingsinstellingen waarvan de waarde van de beleggingen minder dan maandelijks wordt bepaald 

een alternatieve risico-indicator op dienen te nemen. De oproep de risico-indicator niet op te nemen maar 

                                                           
1 Blijkens de op 6 september 2017 geraadpleegde registers van de Kamer van Koophandel en de AFM.  
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een waarschuwingszin te gebruiken is daarmee komen te vervallen. De AFM heeft geconstateerd dat de 

risico-indicator niet is opgenomen op bijvoorbeeld de website https://www.[A].nl/[Fonds] / (afbeelding 1 en 

2). Daardoor voldoet [A] niet aan hetgeen is bepaald in artikel 52, eerste lid, BGfo.’ 

  

In de brief van 22 augustus 2016 wordt [A] gevraagd om een reactie. De AFM vraagt [A] in deze brief om in 

het licht van de genoemde tekortkomingen kritisch naar haar informatieverstrekking te kijken en 

aanpassingen door te voeren waar nodig. De AFM vraagt [A] tevens om haar een overzicht te verstrekken 

van de doorgevoerde aanpassingen.  

 

Op 13 oktober 2016 heeft de AFM [A] per aangetekende brief [kenmerk] opnieuw gevraagd om een reactie 

op de brief van 22 augustus 2016. 

 

Op 24 oktober 2016 heeft [C] namens [A] per e-mail gereageerd op de brief van 22 augustus 2016. [A] geeft 

hierin aan de aandachtspunten aangaande de gesloten normen aangepast te hebben. Bovendien geeft [A] 

in deze e-mail aan dat ‘ter zake van de gesloten normen geen interpretatie noodzakelijk is’ en geeft zij aan 

dat ‘in toekomstige reclame uitingen [A] terdege rekening zal houden met de strekking van uw brief’. 

 

Op 24 november 2016 heeft de AFM naar aanleiding van de reactie van [A] van 24 oktober 2016, opnieuw 

de website van [A] beoordeeld. De tekortkomingen die de AFM op dat moment constateerde hebben geleid 

tot het voornemen om een aanwijzing te geven aan [A].  

 

Op 2 maart 2017 heeft de AFM per e-mail en per brief [kenmerk] een voornemen tot het geven van een 

aanwijzing aan [A] verstuurd. In dit voornemen geeft de AFM onder meer bij [A] aan dat: 

 

‘Op verschillende webpagina’s is geen risico-indicator opgenomen. Het betreft de volgende website: 

• https://www.[A].nl/[1]/  

• https://www.[A].nl/[2]/  

• https://www.[A].nl/[3]/  

• https://www.[A].nl/[4]/ 

• https://www.[A].nl/[5]/  

 

Ook in een banner op www.[website].nl en andere, gelijksoortige, banners die naar de website(s) van [A] 

doorverwijzen is geen risico-indicator opgenomen.’ 

 

Op 13 maart 2017 heeft [A] ten kantore van de AFM haar zienswijze gegeven op de brief van 2 maart 2017.  

 

Op 19 maart 2017 heeft [A] deze zienswijze schriftelijk bevestigd. [A] heeft onder meer aangegeven dat de 

tekortkomingen in haar informatieverstrekking (deels) te wijten zijn aan personele wijzigingen. Daarbij 

geeft [A] aan dat dit uiteraard voor haar eigen risico komt en dat [A] verantwoordelijk is en blijft voor haar 

eigen informatieverstrekking. [A] heeft tevens aangegeven dat in de toekomst op een meer regelmatige 
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basis compliance-checks uitgevoerd zullen worden. In haar reactie geeft [A] aan dat zij verschillende 

wijzigingen heeft doorgevoerd op haar websites. 

 

De wijzigingen die [A] op de in het voornemen tot het geven van een aanwijzing genoemde websites heeft 

doorgevoerd waren voldoende voor de AFM om op 25 april 2017 per brief [kenmerk] aan [A] te laten weten 

dat de AFM afziet van het geven van een aanwijzing. 

 

Eveneens op 25 april 2017 heeft de AFM per brief [kenmerk] een informatieverzoek gestuurd aan [A]. De 

reden hiertoe is dat zij na het versturen van het voornemen tot het geven van een aanwijzing drie nieuwe 

reclame-uitingen, waaronder een interview met [C] in [tijdschrift] van [datum], getiteld [titel] (Reclame-

uiting 1) heeft gezien, waarbij het lijkt dat er geen risico-indicator is opgenomen. In dit informatieverzoek 

verzoekt de AFM aan [A] enkele vragen te beantwoorden om inzicht te verkrijgen in de totstandkoming van 

deze drie nieuwe reclame-uitingen.  

 

Op 3 mei 2017 en 5 mei 2017 heeft [A] per e-mail op het informatieverzoek gereageerd. In haar reactie 

geeft [A] onder meer aan dat zij zich ten aanzien van Reclame-uiting 1 niet bewust was van het feit dat het 

interview als een reclame-uiting aangemerkt kan worden en dat daarom geen risico-indicator was 

opgenomen. [A] geeft aan dat de invloed van [A] op de inhoud van het artikel beperkt was tot een controle 

achteraf op feitelijke onjuistheden. [A] heeft het interview destijds als redactioneel artikel ervaren, maar is 

zich er nu van bewust dat een dergelijk redactioneel artikel ook als reclame-uiting kan worden aangemerkt. 

Uit de overeenkomst met [tijdschrift] die [A] heeft meegestuurd, blijkt dat [A] € 5.000 heeft betaald voor 

het interview. 

 

Ten aanzien van twee andere uitingen die de AFM benoemt in het informatieverzoek, heeft [A] de volgende 

toelichting gegeven. De eerste uiting betrof een incomplete uiting. [A] heeft laten zien dat op de 

ontbrekende pagina de verplichte risico-indicator was opgenomen. De tweede uiting is bij [A] niet bekend. 

Navraag door [A] bij (online) marketingbureaus waarmee [A] samenwerkt, heeft daarin ook niets 

opgeleverd. [A] geeft daarbij aan dat het haar bevreemdt dat de tekstuele inhoud en het uiterlijk niet aan 

haar huisstijl voldoen. De AFM laat gelet op het voorgaande deze uitingen buiten beschouwing. 

 

Op 1 juni 2017 heeft de AFM een voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom met 

[kenmerk] aan [A] verstuurd.  

 

Op 13 juni 2017 heeft [A] via haar advocaat schriftelijk haar zienswijze aan de AFM doen toekomen. 

 

Op 6 juli 2017 heeft de AFM geconstateerd dat op de website www.[website].nl een reclame-uiting van [A] 

getoond wordt. De reclame-uiting betreft een banner waarin de volgende tekst is opgenomen: [reclame-

uiting 2]. Er is geen risico-indicator opgenomen in de reclame-uiting. 

 

Op 10 juli 2017 heeft de AFM een aanvullend informatieverzoek verzonden aan [A] [kenmerk] over 

Reclame-uiting 2. 
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Op 13 juli 2017 heeft [A] via haar advocaat in verband met vakantie om uitstel gevraagd om op het 

informatieverzoek te reageren. De AFM heeft dit uitstel verleend tot uiterlijk 4 augustus 2017. Daarbij heeft 

de AFM opgemerkt dat dit uitstel ook de reactie van de AFM op de eerder gegeven zienswijze van [A] zal 

vertragen. 

 

Op 2 augustus 2017 heeft [A] via haar advocaat op het informatieverzoek gereageerd. In haar reactie geeft 

[A] aan dat er inderdaad een risico-indicator opgenomen had moeten worden in Reclame-uiting 2, maar dat 

[A] niet wist dat de reclamecampagne al gestart was en dat er andere teksten gebruikt zijn dan die [A] 

aangeleverd had.  

 

Op 4 september 2017 heeft de AFM per brief aanvullende feiten en bevindingen voorgelegd aan [A]. Die 

feiten en bevindingen zijn aan [A] voorgelegd omdat deze onderdeel uitmaken van het voornemen van 1 

juni 2017 en als zodanig aan het besluit van de AFM tot het opleggen van een last onder dwangsom ten 

grondslag gelegd kunnen worden. In deze brief heeft de AFM [A] de gelegenheid gegeven om haar reactie 

te geven op deze aanvullende feiten en bevindingen. 

 

Op 6 september 2017 heeft [A] via haar advocaat haar reactie aan de AFM doen toekomen. In haar reactie 

verwijst [A] naar de inhoud van haar brief van 2 augustus 2017. 

 

 

2. Beoordeling van de feiten 
 

2.1. Wettelijk kader 

 

Uit artikel 1:1 Wft volgt dat een reclame-uiting iedere vorm van informatieverstrekking is die dient ter 

aanprijzing van of een wervend karakter kent ter zake van een bepaald financieel product. Een uiting is 

wervend of aanprijzend als sprake is van een selectieve weergave van met name positieve kenmerken van 

het financieel product.2  

 

In artikel 4:22, eerste lid, Wft jo. artikel 52, eerste lid, BGfo is bepaald dat indien een financiële 

onderneming in een reclame-uiting, anders dan via televisie of radio, informatie verstrekt over een complex 

product, zij daarbij informatie verstrekt over de belangrijkste financiële risico’s van dat product, die onder 

meer inzichtelijk gemaakt dienen te worden door een risico-indicator.  

 

2.2. Oordeel 

 

Het interview met [C] in [tijdschrift] van [datum], getiteld [titel], Reclame-uiting 1, kwalificeert als reclame-

uiting in de zin van de Wft, omdat de informatie dient ter aanprijzing van of een wervend karakter kent ter 

                                                           
2 Zie ook Beleidsregel Informatieverstrekking. 
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zake van een bepaald financieel product. In Reclame-uiting 1 zijn bijvoorbeeld de volgende passages 

opgenomen: [reclame-uiting 1].  

 

Ook de banner op de website www.[website].nl, Reclame-uiting 2, kwalificeert als reclame-uiting in de zin 

van de Wft, gezien het sterke wervende karakter van de banner voor de specifieke kenmerken van de 

rechten van deelneming in het [Fonds]. [Fonds] wordt weliswaar niet bij naam genoemd, maar het 

maandelijkse [voorschotdividend] wat in de uiting genoemd wordt, ziet volgens de website van [A] specifiek 

op het [Fonds].3 De uiting is wervend en geeft een selectieve weergave van alleen positieve kenmerken van 

het [Fonds]. Naar het oordeel van de AFM is er daarom sprake van een reclame-uiting in de zin van artikel 

1:1 Wft. 

 

Omdat [A] actief is als beheerder van beleggingsinstellingen kwalificeert zij als financiële onderneming. 

[Fonds] is een beleggingsinstelling en [A] biedt de rechten van deelneming in dit fonds aan. Deze rechten 

van deelneming zijn aan te merken als complex product zoals bedoeld in artikel 1 BGfo. Een reclame-uiting 

van een financiële onderneming voor een complex product dient ingevolge artikel 4:22, eerste lid, Wft jo. 

artikel 52, eerste lid, BGfo een risico-indicator te bevatten.  

 

De AFM constateert dat [A] in Reclame-uiting 1 en 2 artikel 4:22, eerste lid, Wft jo. artikel 52, eerste lid, 

BGfo heeft overtreden, omdat in beide reclame-uitingen geen risico-indicator is opgenomen.  

 

 

3. Zienswijzen [A] en conclusie AFM 

 

3.1. Zienswijzen [A] 

Hieronder volgt, puntsgewijs en geparafraseerd, de zienswijzen die [A] de AFM heeft doen toekomen ten 

aanzien van Reclame-uiting 1 en 2. Dit betreft de reacties van [A] van 13 juni 2017 en 6 september 2017. 

 

Reclame-uiting 1 

Ad 1) [A] geeft aan dat, ingevolge het zesde lid van artikel 2:3 van de Nadere regeling gedragstoezicht 

financiële ondernemingen (Nrgfo), zij tot 1 december 2016 geen overtreding heeft begaan van artikel 4:22, 

eerste lid, Wft juncto artikel 52, eerste lid, BGfo. Hierin is opgenomen dat de AFM de risico-indicator voor 

gebruik in reclame-uitingen, geheel of gedeeltelijk kan wijzigen. Vervolgens is in het zesde lid opgenomen: 

‘Een aanbieder van het complexe product verwerkt een dergelijke wijziging uiterlijk de eerste dag van de 

vierde kalendermaand na bekendmaking daarvan.’ [A] stelt dat het voor de AFM dan ook niet mogelijk was 

een overtreding van artikel 52, eerste lid, BGfo te constateren in de brief van 22 augustus 2016. 

 

Ad 2) [A] ageert tegen de opmerking van de AFM uit de brief van 25 april 2017 met [kenmerk] dat “[A] de 

gestelde termijnen in de brief van 22 augustus 2016 niet heeft gehaald” omdat in voorgenoemde brief geen 

                                                           
3 Op de website van [A] is hierover opgenomen: [uitspraak over voorschotdividend].  
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termijnen waren opgenomen. De AFM had volgens [A] het niet halen van “de gestelde termijnen” dan ook 

niet mogen meewegen in haar voornemen om een last onder dwangsom aan [A] op te leggen.  

 

Ad 3) [A] geeft aan dat zij structurele maatregelen heeft getroffen om ervoor te zorgen dat 

informatieverstrekking, en het voldoen aan de geldende wet- en regelgeving hieromtrent, is gewaarborgd. 

Zulks conform verwachting van de AFM, waarbij [A] verwijst naar de brief van de AFM van 25 april 2017 

waarin de AFM afziet van het geven van een definitieve aanwijzing. [A] benadrukt daarbij dat zij in het 

treffen van maatregelen aanzienlijk verder is gegaan dan het louter corrigeren van reclame-uitingen en 

structurele maatregelen heeft getroffen op zowel het gebied van personele bezetting als in de interne 

organisatie.  

 

Ad 4) [A] wijst erop dat het interview in [tijdschrift] van [datum] werd afgenomen voordat de eerder 

genoemde maatregelen volledig geëffectueerd waren, en dat zij deze uiting per abuis niet heeft herkend als 

reclame-uiting. Volgens [A] zou deze vergissing niet zijn gemaakt als de waarborgen reeds volledig in stelling 

waren gebracht.  

 

Ad 5) [A] geeft aan dat de brief (gedoeld wordt op het voornemen tot aanwijzing met [kenmerk])haar 

opnieuw heeft doen inzien hoe belangrijk naleving van wet- en regelgeving is. [A] heeft haar interne 

procedures tegen het licht gehouden en vastgesteld dat ze op orde zijn. Daarmee is volgens [A] 

gewaarborgd dat haar informatieverstrekking voldoet aan geldende wet- en regelgeving. Uitvoeren van het 

voornemen van de AFM voegt daar volgens [A] niets meer aan toe en het opleggen van een last onder 

dwangsom is volgens [A] dan ook onnodig.  

 

Ad 6) [A] is van mening dat de AFM de publicatiegrondslagen verkeerd uitlegt. Daarbij is zij van mening dat 

publicatie van het besluit onevenredige schade zou toebrengen aan [A].  

 

Reclame-uiting 2 

[A] legt in haar reactie van 6 september 2017 uit dat zij in juni 2017 met [onderneming] in overleg is 

getreden om een reclamecampagne te starten. [A] heeft een e-mailconversatie van 21 tot en met 26 juni 

2017 tussen [A] en [onderneming] bijgevoegd. Uit deze conversatie volgt volgens [A] dat [A] als laatste 

aangepaste teksten naar [onderneming] heeft gestuurd, maar dat zij geen reactie meer heeft ontvangen 

wanneer de (aangepaste) advertentie daadwerkelijk geplaatst zou worden. Vervolgens heeft [onderneming] 

de reclamecampagne gestart en daarbij de oude teksten gebruikt. De aangepaste teksten die [A] naar 

[onderneming] heeft gestuurd zijn: [aangepaste teksten]. 

 

[A] stelt dat zij, omdat ze geen reactie heeft ontvangen van [onderneming] na haar laatste e-mail met de 

vraag ‘prima, wanneer ga je live?’, tot aan ontvangst van het informatieverzoek van de AFM, geen reden 

heeft gehad om te vermoeden dat de advertentie al geplaatst was en dat daar niet de aangepaste teksten 

gebruikt zouden zijn. [A] heeft na ontvangst van het informatieverzoek [onderneming] per direct verzocht 

de advertenties, die ook op www.[website].nl te zien waren, te stoppen. Daar heeft [onderneming] gehoor 

aan gegeven. 
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Op grond van bovenstaande concludeert [A] in haar zienswijze dat er inderdaad een risico-indicator 

opgenomen had moeten worden in Reclame-uiting 2. Zij stelt zich echter op het standpunt dat het haar niet 

toe te rekenen is dat de reclame-uiting geplaatst is. Bovendien stelt [A] dat een last onder dwangsom ter 

voorkoming van herhaling van de overtreding onnodig is en dat het voornemen daarom niet zou moeten 

worden uitgevoerd. [A] stelt dat er geen bijzonder of verhoogd risico op herhaling van de overtreding is. 

 

3.2. Reactie en conclusie AFM 

 

Reactie AFM op zienswijze Reclame-uiting 1 

 

Ad 1) De AFM stelt voorop dat artikel 52, eerste lid, BGfo bepaalt dat [A] de belangrijkste financiële risico’s 

van het [Fonds] onder meer inzichtelijk moeten maken door een risico-indicator op te nemen. In artikel 2:3, 

eerste lid, Nrgfo is vervolgens uitgewerkt hoe deze risico-indicator er uit moet zien. Artikel 2:3, zesde lid, 

Nrgfo bepaalt dat wanneer de AFM het uiterlijk van de risico-indicator wijzigt, [A] de gewijzigde afbeelding 

uiterlijk de eerste dag van de vierde kalendermaand na bekendmaking ervan moet plaatsen. Als de 

redenering van [A] gevolgd wordt, zou dat betekenen dat op 1 november 2016 de gewijzigde risico-

indicatoren op de website van [A] hadden moeten staan. Hoewel de in de brief van 22 augustus 2016 

genoemde overtreding dan geen formele overtreding was, laat dit echter onverlet dat de brief erop wijst 

dat voldaan zal moeten worden aan de genoemde norm. Niettegenstaande deze waarschuwing heeft de 

AFM [A] ook na 1 november 2016 herhaaldelijk moeten wijzen op de regelgeving omtrent de gesloten 

normen. [A] heeft daarmee niet voldoende laten zien zelf rekening te houden met de strekking van de 

normoverdragende brief.  

 

Ad 2) [A] stelt dat in de brief van 22 augustus 2016 geen termijnen zijn gesteld door de AFM waarbinnen [A] 

moest reageren. De AFM onderkent dat in de brief van 22 augustus 2016 geen concrete termijnen gesteld 

zijn voor [A] om te reageren, maar [A] werd wel om een reactie en verbeterpunten gevraagd. [A] heeft pas 

op 24 oktober 2016 gereageerd op deze brief. De AFM stelt hierbij voorop dat de omstandigheid dat in de 

brief van 22 augustus 2016 geen concrete termijn is genoemd, niet afdoet aan het oordeel over Reclame-

uiting 1 en 2 en als zodanig niet relevant is voor het opleggen van onderhavige last onder dwangsom. Het 

valt de AFM bovendien op dat [A] in haar zienswijze verwijst naar de brief van 25 april 2017 van de AFM. 

Die brief zag op een voornemen tot het geven van een aanwijzing. In het feitencomplex van het voornemen 

tot het opleggen van een last ter voorkoming van herhaling, heeft de AFM de passage die [A] noemt niet 

opgenomen. Dit heeft zij dus niet meegewogen in het voornemen om een last ter voorkoming van herhaling 

op te leggen.  

 

Ad 3 en ad 5) [A] benadrukt dat zij structurele maatregelen heeft genomen die zullen waarborgen dat haar 

reclame-uitingen aan de wet zullen voldoen. De AFM acht het niet meer dan logisch dat [A] maatregelen 

treft om ervoor te zorgen dat haar informatieverstrekking voldoet aan geldende wet- en regelgeving. Dit 

betreft de eigen verantwoordelijkheid van [A]. [A] had ook zonder de herhaalde oproepen van de AFM 



 

 
 

 

 

   

   

 Ons kenmerk [kenmerk] 

 Pagina 9 van 18 

   

moeten voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Dat [A] dusdanig laat overgegaan is tot het nemen 

van maatregelen baart de AFM zorgen voor de toekomst. Zie ook ad 4. 

 

Ad 4) [A] bevestigt in haar zienswijze het oordeel van de AFM dat een risico-indicator opgenomen had 

moeten worden bij het interview in [tijdschrift]. De stelling van [A] dat Reclame-uiting 1 per abuis niet als 

zodanig is herkend, doet niet af aan het oordeel van de AFM. De maatregelen die [A] wel heeft 

geëffectueerd voor de dag van het interview ([A] heeft niet kenbaar gemaakt welke maatregelen dat zijn) 

hebben er kennelijk niet voor gezorgd dat het interview als reclame-uiting werd herkend en er een risico-

indicator opgenomen werd bij het interview. Dat vindt de AFM opmerkelijk aangezien de tekst van het 

interview een duidelijk wervend en aanprijzend karakter heeft ten aanzien van het [Fonds]. Bovendien is 

het interview afgenomen op de dag dat [A] bij de AFM op kantoor gesproken heeft over de risico-indicator 

naar aanleiding van het voornemen tot het geven van een aanwijzing. Het vertrouwen dat de AFM had in 

[A] naar aanleiding van de zienswijze op het voornemen tot aanwijzing is daardoor weggenomen. 

Bovenstaande maakt het dat de AFM nu onvoldoende vertrouwen heeft dat de (blijkens de zienswijze van 

[A]) nu wel volledig geeffectueerde maatregelen, zonder een maatregel in de vorm van een last ter 

voorkoming van herhaling, toekomstige wetsovertredingen zullen voorkomen.  

 
Ad 6) Met betrekking tot de zienswijze van [A] ten aanzien van het publicatiebeleid wijst de AFM erop dat in 

dit besluit uitsluitend besloten wordt tot het opleggen van een last onder dwangsom ter voorkoming van 

herhaling. De AFM neemt geen besluit over de publicatie van onderhavige last onder dwangsom. Dit besluit 

wordt op een later moment besloten. De AFM verwijst naar paragraaf 4.2. [A] wordt te zijner tijd in een 

aparte brief geïnformeerd over publicatie van het besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom ter 

voorkoming van herhaling. Dan wordt [A] ook in de gelegenheid gesteld om haar zienswijze te geven op het 

besluit tot publicatie. De AFM wijst [A] er hier nog wel op dat de AFM met ingang van 11 augustus 2016 ook 

een besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom die niet verbeurt dient te publiceren. De AFM 

verwerpt daarmee de stelling uit de zienswijze van [A] dat voor een dergelijke publicatie geen grondslag zou 

bestaan. 

 

Reclame-uiting 2 

In haar reactie op het ontbreken van een risico-indicator in Reclame-uiting 2, lijkt [A] te suggereren dat zij 

niet verantwoordelijk gehouden kan worden voor de reclame-uiting omdat zij nog niet wist dat deze 

geplaatst was. Voorop staat dat [A] zelf verantwoordelijk is voor haar reclame-uitingen. Juist over deze 

eigen verantwoordelijkheid heeft de AFM in het verleden met [A] gesproken. De e-mailconversatie die [A] 

bij haar reactie gevoegd heeft neemt – voor zover relevant – deze verantwoordelijkheid niet weg bij [A]. [A] 

behoudt deze verantwoordelijkheid ook op het moment dat een tussenpersoon, die in opdracht van [A] 

handelt, een reclame-uiting plaatst na een periode van overleg over de tekst, maar uitsluitend niet meer 

heeft gereageerd op de laatste opmerking/vraag van [A]: ‘Prima. Wanneer ga je live?’. 

 

Voorts maakt de AFM uit de reactie van [A] op, dat [A] ervan uit gaat dat in de door haar aan [onderneming] 

voorgestelde teksten (welke niet zijn gebruikt) geen risico-indicator opgenomen hoefde te worden. Er zou 

dan, zo begrijpt de AFM uit de reactie van [A], uitsluitend informatie verstrekt worden om de 
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naamsbekendheid van [A] te vergroten en in dat geval is geen sprake van een reclame-uiting.4 De AFM stelt 

voorop dat zij Reclame-uiting 2 heeft beoordeeld zoals deze daadwerkelijk online is verschenen. Ten 

overvloede merkt de AFM op dat de teksten zoals [A] deze voorgesteld heeft aan [onderneming], maar niet 

zijn geplaatst, naar het oordeel van de AFM niet in voornoemde categorie vallen. Ook die teksten zijn 

namelijk wervend ten aanzien van de specifieke financiële producten die [A] aanbiedt en zijn dus tevens aan 

te merken als reclame-uiting in de zin van artikel 1:1 Wft.  

 

Ten aanzien van de stelling van [A] dat een last onder dwangsom onnodig is omdat er geen bijzonder of 

verhoogd risico op herhaling is, verwijst de AFM naar ad 4 onder Reclame-uiting 1: de AFM heeft 

onvoldoende vertrouwen dat de (blijkens de zienswijze van [A]) nu wel volledig geëffectueerde 

maatregelen, zonder een maatregel in de vorm van een last ter voorkoming van herhaling, toekomstige 

wetsovertredingen zullen voorkomen. Daarbij merkt zij nog op dat het voor het opleggen van een last onder 

dwangsom niet vereist is dat sprake is van een bijzonder of verhoogd risico. 

 

Conclusie 

Samengevat ziet de AFM op basis van de zienswijzen van [A] geen aanleiding om af te zien van het opleggen 

van een last onder dwangsom ter voorkoming van herhaling. Zij heeft [A] eerder gewezen op 

tekortkomingen in haar informatieverstrekking, waaronder het opnemen van risico-indicatoren. Het 

voornemen tot het geven van een aanwijzing heeft er niet voor gezorgd dat dergelijke tekortkomingen niet 

opnieuw konden voorvallen. Het traject dat de AFM tot nog toe doorlopen heeft met [A] ten aanzien van 

haar informatieverstrekking en de meest recente overtredingen, de uiting in [tijdschrift] en de banner op 

www.[website].nl, zorgen er tezamen voor dat de AFM er onvoldoende vertrouwen in heeft dat [A] hetgeen 

bepaald in artikel 4:22, eerste lid, Wft jo. artikel 52, eerste lid, BGfo niet opnieuw overtreedt.  

 

 

 

 

4. Besluit 
 

4.1. Last ter voorkoming van herhaling van overtreding 

 

De AFM legt uit hoofde van artikel 1:79, eerste lid, Wft aan [A] een last onder dwangsom op die gericht is 

op het voorkomen van herhaling van overtreding van artikel 4:22, eerste lid, Wft jo. artikel 52, eerste lid, 

BGfo.  

 

                                                           
4 In de Beleidsregel Informatieverstrekking is hierover opgenomen: ‘Informatie die uitsluitend is bedoeld om 
naamsbekendheid van uw onderneming te bereiken of te vergroten (…), of bedoeld is om enkel een feitelijke 
mededeling te doen, zoals een adreswijziging, is geen reclame-uiting in de zin van de Wft.’ 
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De last onder dwangsom strekt ertoe dat [A] in haar toekomstige reclame-uitingen voor complexe 

producten, waaronder rechten van deelneming in door haar beheerde beleggingsinstellingen, op internet 

en op schrift een risico-indicator opneemt. 

 

De last onder dwangsom geldt voor een periode van twee jaar, te rekenen vanaf de dag na dagtekening van 

dit besluit. De voorgenomen dwangsommen bedragen, tot een maximum van € 50.000: 

 € 2.500 voor elke kalenderdag of een gedeelte daarvan dat een door [A] op internet verstrekte of 

beschikbaar gestelde zelfstandige reclame-uiting voor een complex product geen risico-indicator 

bevat. Elke webpagina is daarbij te beschouwen als een zelfstandige uiting. 

 € 7.500 voor iedere door [A] op schrift verstrekte of beschikbaar gestelde reclame-uiting voor een 

complex product die geen risico-indicator bevat. 

 

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. De AFM acht van belang dat van deze last een duidelijke afschrikkende werking uit gaat. 

De AFM heeft ervoor gekozen om een onderscheid te maken in de hoogte en de wijze van verbeuring van 

de dwangsommen voor het niet opnemen van een risico-indicator in een reclame-uiting op schrift enerzijds 

en op internet anderzijds. De reden hiertoe is dat een reclame-uiting op schrift, bijvoorbeeld in [tijdschrift], 

een groter bereik heeft en bovendien naar haar aard niet hersteld kan worden. Indien [A] niet voldoet aan 

de last onder dwangsom, zal de dwangsom na het verbeuren onmiddellijk opeisbaar zijn door de AFM. De 

AFM zal in dat geval op grond van artikel 5:37 Algemene wet bestuursrecht een invorderingsbeschikking 

sturen. Het maken van bezwaar schorst de werking van de beschikking niet. De AFM zal de eventuele 

kosten van aanmaning tot betaling van de verbeurde dwangsommen en van de wettelijke rente voor 

rekening van [A] doen komen.  

 

4.2. Publicatie van de last onder dwangsom 
 

De AFM moet een last onder dwangsom openbaar maken. Het moment waarop de AFM de last moet 

publiceren is afhankelijk van de vraag of er een dwangsom verbeurt of niet. Als er een dwangsom verbeurt, 

dan vindt de publicatie zo snel mogelijk na deze verbeurte plaats. Als er geen dwangsom verbeurt, dan 

vindt de publicatie op een later moment plaats, namelijk nadat de periode van de last is verlopen én de last 

onherroepelijk is geworden (er geen rechtsmiddelen meer tegen het lastbesluit kunnen worden ingesteld). 

In een publicatiebesluit dat de AFM te zijner tijd zal nemen, weegt de AFM af of sprake is van bijzondere 

omstandigheden waardoor er aanleiding is om anoniem te publiceren of om de publicatie uit te stellen. In 

een later stadium zult u in een aparte brief over de publicatie van het lastbesluit worden geïnformeerd. 

Daarbij wordt u ook in de gelegenheid gesteld om over de publicatie uw zienswijze te geven. 
 

5. 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, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 11723, 
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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 [formulier] 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. 

 

 
Hoogachtend, 

Autoriteit Financiële Markten    

  

  

  

[was getekend]  [was getekend]  

Hoofd Bestuurslid 

Toezicht Lenen, Sparen & Retailbeleggen  
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Bijlage I – Reclame-uiting in [tijdschrift] gedateerd [datum] 

 

Schermafbeelding van de volledige uiting. Ten behoeve van de leesbaarheid zijn ook schermafbeeldingen 

van de linker en rechter pagina separaat weergegeven. 

 

 

[reclame-uiting 1]  
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Schermafbeelding van de linker pagina van bovenstaande reclame-uiting 

 

[reclame-uiting 1] 
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Schermafbeelding van de rechter pagina van bovenstaande reclame-uiting 

 

[reclame-uiting 1]   
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Reclame-uiting op www.[website].nl gedateerd [datum] 
 
[reclame-uiting 2]  
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Bijlage II – Relevant wettelijk kader  

 

Wet op het financieel toezicht (Wft) 

 

In artikel 1:1 Wft is voor zover relevant bepaald: 

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt, voorzover niet anders is bepaald, verstaan onder: 

(…) 

beheerder van een beleggingsinstelling: degene die in de uitoefening van een beroep of bedrijf het beheer 

voert over een of meer beleggingsinstellingen; 

(…) 

beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel a, van de richtlijn 

beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen in de vorm van een beleggingsfonds of een 

beleggingsmaatschappij; 

(…) 

financieel instrument: 

(…) 

c. recht van deelneming in een beleggingsinstelling of icbe, niet zijnde een effect; 

(…) 

financieel product:  

(…) 

d. een financieel instrument; 

(…) 

financiële onderneming: 

(…) 

c. een beheerder van een beleggingsinstelling; 

(…) 

e. een beleggingsinstelling; 

(…) 

reclame-uiting: iedere vorm van informatieverstrekking die dient ter aanprijzing van of een wervend karakter 

kent ter zake van een bepaalde financiële dienst of een bepaald financieel product; 

 

In artikel 1:79 Wft is voor zover relevant bepaald:  

1. De toezichthouder kan een last onder dwangsom opleggen terzake van een overtreding van: 

a. voorschriften, gesteld ingevolge de in de bijlage bij dit artikel genoemde artikelen; 

(…) 

 

In artikel 4:22 Wft is voor zover relevant bepaald:  

1. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de 

informatieverstrekking door een financiële onderneming over een financieel product, financiële dienst of 

nevendienst. 
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(…) 

 

Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo) 

 

In artikel 1 BGfo, is voor zover relevant bepaald: 

"In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 

(…) 

Complex product: 

(…) 

2°. recht van deelneming in een beleggingsinstelling of icbe dat niet verhandelbaar is of dat op verzoek van 

de deelnemers ten laste van de activa direct of indirect wordt ingekocht of terugbetaald; 

(…) 

 

In artikel 52 BGfo is voor zover relevant bepaald: 

1. Indien een financiële onderneming in een reclame-uiting, anders dan via de televisie of de radio, 

informatie verstrekt over een complex product, verstrekt zij daarbij informatie over de belangrijkste 

financiële risico’s van dat product, die onder meer inzichtelijk worden gemaakt door een risico-indicator 

en, indien het een beleggingsobject betreft, de belangrijkste overige risico’s die samenhangen met dat 

product. 

(…) 

 

Algemene wet bestuursrecht (Awb) 

 

In artikel 4:8 Awb is bepaald: 

1.  Voordat een bestuursorgaan een beschikking geeft waartegen een belanghebbende die de beschikking 

niet heeft aangevraagd naar verwachting bedenkingen zal hebben, stelt het die belanghebbende in de 

gelegenheid zijn zienswijze 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 zelf ter zake zijn verstrekt.  

2.  Het eerste lid geldt niet indien de belanghebbende niet heeft voldaan aan een wettelijke verplichting 

gegevens te verstrekken 

 

In artikel 4:9 Awb is bepaald: 

Bij toepassing van de artikelen 4:7 en 4:8 kan de belanghebbende naar keuze schriftelijk of mondeling zijn 

zienswijze naar voren brengen. 
 

 


