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Soorten maatregelen
De AFM maakt gebruik van verschillende maatregelen om de naleving van wet- en regelgeving af te
dwingen. Naast onze zwaardere handhavingsmaatregelen (bijvoorbeeld een aanwijzing of boete), maken
we het meest gebruik van zogenaamde normoverdragende instrumenten.
De AFM kan de volgende maatregelen treffen:
Normoverdragend gesprek of waarschuwing
Openbare waarschuwing door een persbericht
Plaatsing op een waarschuwingslijst
Aanwijzing
Last onder dwangsom
Boete
Heenzenden van bestuurders
Intrekken van een vergunning
Opleggen van toezegging
Ook kunnen wij een zaak overdragen aan het Openbaar Ministerie door aangifte van een strafbaar feit te
doen.
financiële dienstverlener wordt gevraagd aan te geven hoe hij aan de norm gaat voldoen en hoe hij
voorkomt dat de norm in de toekomst wordt overtreden.
aanzien van de in de aanwijzing opgenomen punten. Een financiële dienstverlener moet deze aanwijzing
opvolgen. Deze maatregel wordt genomen om te zorgen dat de financiële dienstverlener het
normovertredende gedrag staakt.
Een aanwijzing is, net als een boete en een last onder dwangsom (zie verder), een formele maatregel en
wordt aangemerkt als een toezichtantecedent voor iedereen die een functie als (mede)beleidsbepaler
bekleedde of feitelijk zeggenschap had over het beleid van de financiële dienstverlener aan wie de
aanwijzing is gegeven. Toezichtsantecedenten uit het verleden kunnen meewegen bij het geven van een
oordeel over de betrouwbaarheid van deze betrokken personen in de toekomst.

Voorbeeld aanwijzing
Een financiële dienstverlener geeft stelselmatig niet passende adviezen en overtreedt daarmee artikel
4:23 Wet op het financiële toezicht (Wft). Dit blijkt uit een onderzoek naar aanleiding van meerdere
signalen. De inventarisatie van relevante informatie voor de adviezen is onvoldoende en de adviezen
sluiten niet aan op de wel geïnventariseerde gegevens. Om te zorgen dat de financiële dienstverlener de
relevante informatie wel inventariseert en passende adviezen geeft, wordt een aanwijzing gegeven om te
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voldoen aan artikel 4:23 Wft.

Minder weergeven
financiële dienstverlener iets doet (bijvoorbeeld een norm naleven) of met iets stopt (bijvoorbeeld het
overtreden van een norm). Als de overtreder niet binnen de gestelde termijn voldoet aan de last, wordt
‘de dwangsom verbeurd’. Dit betekent dat de financiële dienstverlener een bedrag (dwangsom) moet
gaan betalen omdat hij niet voldoet aan de last.
De dwangsom kan worden vastgesteld op een bedrag ineens, een bedrag per tijdseenheid dat de last
niet wordt uitgevoerd of op een bedrag voor iedere overtreding van de last. De hoogte van de dwangsom
wordt bepaald aan de hand van de zwaarte van de geschonden norm en de beoogde werking van de
dwangsomoplegging. In het besluit van de AFM wordt een bedrag vastgesteld waarboven geen
dwangsom meer wordt verbeurd. Op het moment dat een last onder dwangsom wordt verbeurd, wordt
het besluit tot het opleggen van de last onder dwangsom in beginsel door de AFM gepubliceerd.

Voorbeeld last onder dwangsom
De AFM ontvangt van een bemiddelaar het signaal dat een partij actief is in de markt, zonder te
beschikken over een daarvoor vereiste vergunning. De AFM vraagt door middel van een schriftelijk
informatieverzoek productieoverzichten op bij deze ‘illegale’ financiële dienstverlener. De financiële
dienstverlener krijgt twee weken de tijd om te reageren.
Als er twee weken zijn verstreken en er geen reactie is ontvangen, neemt de AFM contact op met de
financiële dienstverlener. De toezegging wordt gedaan dat de AFM binnen drie dagen de beloofde
reactie krijgt.
Na drie dagen heeft de AFM nog geen reactie ontvangen en zij stuurt nog een keer een brief met een
termijn van vijf werkdagen om te reageren.
Vervolgens heeft de AFM na deze vijf werkdagen nog geen reactie ontvangen. De AFM stuurt een last
onder dwangsom waarin staat dat de financiële dienstverlener binnen de gestelde termijn de gevraagde
informatie dient aan te leveren. Als binnen dit termijn geen informatie ontvangen is, wordt de dwangsom
verbeurd. En zal de financiële dienstverlener een bedrag moeten betalen.

Minder weergeven
van de AFM. Bijvoorbeeld wanneer de AFM vaststelt dat een financiële dienstverlener niet aan bepaalde
normen voldoet en vaststelt dat er geen andere middelen ter beschikking staan om naleving van die
normen af te dwingen en een afweging van alle belangen ook niet tot een andere conclusie leidt.
Een ander voorbeeld: wanneer de AFM vaststelt dat de vergunninghoudende financiële dienstverlener
feiten of omstandigheden heeft verzwegen op het moment van vergunningverlening. Als deze feiten of
omstandigheden voor de AFM reden zouden zijn geweest om de vergunningaanvraag af te wijzen, kan
de AFM alsnog de verleende vergunning intrekken. Een ingetrokken vergunning verdwijnt uit het register
van de AFM.

Voorbeeld intrekking
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De AFM krijgt een signaal dat bij een financiële dienstverlener een beleidsbepaler achter de schermen
aan de touwtjes trekt. Deze beleidsbepaler is nooit aangemeld bij de AFM en heeft een financieel
gerelateerd strafrechtelijk verleden. Dat is de reden dat deze beleidsbepaler nooit is aangemeld. De AFM
stelt na onderzoek een stromanconstructie vast, waarbij sprake is van opzet. Als de AFM ten tijde van de
vergunningverlening op de hoogte was geweest van deze constructie, had zij nooit een vergunning
verleend. Om die reden wordt de vergunning ingetrokken.

Minder weergeven
te geven op een voorgenomen handhavingsmaatregel. De AFM verstuurt een financiële dienstverlener
daarom doorgaans eerst een ‘voornemen’.
kan worden ingezet, is de toezegging.

Wat is een toezegging?
Een toezegging is een van de handhavingsmaatregelen die de AFM kan gebruiken op grond van de Wet
handhaving consumentenbescherming (Whc).
Een toezegging kan als volgt worden omschreven:
“Een toezegging is een eenzijdige en openbare verklaring van een bedrijf waarin het bedrijf toezegt in het
vervolg af te zien van een bepaalde gedraging, of om een bepaalde gedraging in het vervolg op een
specifieke manier vorm te geven zodat deze niet in strijd is met de wettelijke bepalingen.”
De toezegging is geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Bezwaar en beroep is
daarom niet mogelijk. De AFM zal een toezegging in beginsel altijd openbaar maken middels een
persbericht en plaatsen op de website van de AFM.
Voor informatie over verkregen en gepubliceerde toezeggingen verwijst de AFM u naar haar
persberichten.

Werkterrein AFM
Op 1 januari 2008 is de Whc in werking getreden. Op basis van deze wet heeft de AFM tot taak om
toezicht te houden op de naleving van consumentenregels. Naast de AFM houdt ook de
Consumentenautoriteit toezicht op de naleving van consumentenregels. In de Whc is neergelegd dat
alleen de AFM bevoegd is ten aanzien van financiële diensten en activiteiten.
De AFM kan dus alleen een toezegging verkrijgen en publiceren waar het gaat om financiële diensten en
activiteiten.

Wanneer gebruik van een toezegging?
Het is aan de AFM om te bepalen in welke situaties een toezegging als handhavingsmaatregel kan
worden toegepast. De AFM wil hierbij opmerken dat een toezegging een andere additionele
handhavingsmaatregel niet uitsluit.
Een overweging om een toezegging als handhavingsmaatregel in te zetten is bijvoorbeeld dat
consumenten snel worden geïnformeerd over bepaalde misstanden bij financiële instellingen zodat zij
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zelf snel actie kunnen ondernemen. Bij bijvoorbeeld overtreding van de Colportagewet kunnen
consumenten nog tot een jaar na mededeling van de geldverstrekker hun overeenkomsten ontbinden.

Minder weergeven
strafrechtelijke sancties.'
Op basis van dit Convenant vindt van tevoren afstemming plaats met de FIOD-ECD en het Functioneel
Parket. Er wordt gekeken naar onder meer de complexiteit van de overtreding, de noodzaak tot inzet van
strafrechtelijke (dwang)middelen, de samenloop met commune delicten, de verwijtbaarheid,
maatschappelijke onrust. Ook wordt het te verwachten effect van bestuursrechtelijke of strafrechtelijke
afdoening beoordeeld.
Wanneer de toezichthouders het vermoeden hebben van serieuze bijkomende commune delicten, zullen
zij in beginsel aangifte doen van zowel de geconstateerde overtreding van de financiële wet- en
regelgeving als van de vermoede commune delicten. Onder omstandigheden kan echter worden
gekozen voor het splitsen van een zaak in een bestuursrechtelijk deel (financiële wetgeving) en een
strafrechtelijk deel (commune delicten).

Voorbeeld aangifte
Een financiële dienstverlener biedt een vorm van lastenverlichting aan. De consument beleent de
overwaarde op de woning en stort het geleende bedrag op rekening van de financiële dienstverlener. In
een contract wordt vastgelegd dat de financiële dienstverlener gedurende een periode van tien jaar
iedere maand een vast bedrag overmaakt naar de consument. Met dit bedrag kan de consument de
rente betalen van het geleende bedrag en het surplus kan gebruikt worden om de lasten te verlichten. Na
drie maanden stoppen de maandelijkse betalingen en de consument doet de melding hiervan bij de
AFM.
De AFM stelt vast dat de financiële dienstverlener het geld heeft gebruikt voor de eigen bedrijfsvoering
en privé-uitgaven. In totaal heeft de financiële dienstverlener over een periode van drie jaar een bedrag
van ruim vier miljoen euro opgemaakt. Kort na het onderzoek van de AFM heeft de financiële
dienstverlener faillissement aangevraagd.

Minder weergeven

De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en
efficiënte werking van kapitaalmarkten.
Lees hier meer over het toezicht van de AFM.
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