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WAARSCHUWING: U WORDT MOGELIJK BENADERD DOOR OPLICHTERS
Geachte heer, mevrouw ,
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt geregeld voor boiler rooms. Naar aanleiding van een
justitieel onderzoek naar een boiler room heeft de AFM de beschikking gekregen over een namenlijst met
contactgegevens. Op deze lijst staat ook uw naam. De AFM denkt dat u mogelijk zal worden benaderd door
oplichters die u zonder vergunning beleggingsdiensten aanbieden.
De oplichters bieden bijvoorbeeld aan om aandelen voor u te kopen of verkopen. Maar let op, want als u met deze
partij in zee gaat, raakt u waarschijnlijk uw inleg kwijt.
Vergunning
Ieder bedrijf dat zich in Nederland bezighoudt met de aan- en verkoop van aandelen voor consumenten en het
verlenen van andere beleggingsdiensten (bijvoorbeeld vermogensbeheer of het geven van beleggingsadviezen)
moet hiervoor een vergunning hebben van de AFM. Sommige bedrijven benaderen u echter zonder dat ze deze
vergunning hebben. Er is dan vaak sprake van oplichting door een boiler room.
Hoe gaan ze te werk
Boiler rooms benaderen mensen zoals u, die interesse hebben voor beleggen. Deze mensen worden ongevraagd
gebeld en de verkoper brengt de ‘slachtoffers’ het hoofd op hol met overtuigende verkooppraatjes dat er grote
winsten zijn te behalen. Er wordt een relatie opgebouwd met de gedupeerden door regelmatig te bellen en in het
begin goede resultaten (op papier) te laten zien. Boiler rooms bieden vaak aandelen aan die waardeloos zijn of
zelfs helemaal niet bestaan. Nadat het slachtoffer geld heeft overgemaakt is de organisatie opeens niet meer
bereikbaar en blijft de onfortuinlijke investeerder zitten met aandelen die niet meer te verkopen zijn. Het geld bent
u dus kwijt.
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Bescherm uzelf
Als u ongevraagd wordt gebeld door iemand die u beleggingsdiensten aanbiedt, of als u telefonisch onder druk
wordt gezet, denk dan aan het volgendHYRRUGDWu geld overmaakt:
Het is in Nederland verboden om consumenten zomaar te bellen met het aanbod aandelen te kopen of verkopen.
Wees in dat geval direct alert en hang op.
Raadpleeg de (vergunningen)registers van de AFM op http://www.afm.nl/nl/professionals/registers/alle-huidigeregisters.aspx om te zien of zij over een vergunning beschikken.
Raadpleeg de website van de buitenlandse toezichthouder in het land waar de instelling zegt te zijn gevestigd om
te zien of zij over een vergunning beschikken.
Betaal geen “restriction fee” of andere onduidelijke kosten aan onbekende instellingen.
Bekijk de waarschuwingslijsten van de AFM http://www.afm.nl/nl/consumenten/risico/waarschuwingen.aspx en
de waarschuwingslijst van IOSCO http://www.iosco.org/investor_alerts/. Op de waarschuwingslijst van IOSCO
staan waarschuwingen van aangesloten buitenlandse toezichthouders.
Abonneer u op de consumentennieuwsbrief van de AFM via http://www.afm.nl/nl/mailplus/aanmeldenconsumenten.aspx.
Onthoud: als het te mooi klinkt om waar te zijn, is het dat meestal ook!
Bent u recent benaderd door een boiler room? Neem dan contact op met het Meldpunt van de AFM. Het Meldpunt
is te bereiken op 0800- 5400 540 (gratis). Op werkdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur. Of via het
contactformulier op onze website http://www.afm.nl/nl/consumenten/contact.aspx.
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