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Betreft:   Normoverdragende brief aan beleggingsondernemingen 

 

 

 

 

Geachte mevrouw Koksma, heer De Valk,  

 

Wij hebben vernomen dat u aan meerdere van onze leden op 7  april 2015 een (gestandaardiseerde) 

brief heeft gestuurd. Deze brief bevat een waarschuwing voor vermeende tekortkomingen in de 

naleving van verplichtingen op grond van de Wwft en/of Wft. Graag willen wij als branchevereniging 

op deze brief reageren.  

 

Voorop staat dat de naleving van wettelijke verplichtingen buiten kijf dient te staan. Indien en voor 

zover in een individueel geval sprake mocht zijn van een tekortkoming dan dient deze tekortkoming 

uiteraard opgeheven te worden. Iedere beleggingsonderneming heeft daarin een eigen 

verantwoordelijkheid. Wij hebben het belang van een correcte naleving dan ook uitdrukkelijk bij 

onze leden onder de aandacht gebracht. 

 

Zonder afbreuk te willen doen aan deze verantwoordelijkheid willen wij u wel op twee belangrijke 

aspecten attent maken.  
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 Ten eerste is van belang dat de waarschuwing gebaseerd is op uitsluitend de uitkomst van een self 

assessment dat u op 22 oktober 2014 aan beleggingsondernemingen heeft toegestuurd.  

De inrichting van dit self assessment is geheel door de AFM bepaald, waarbij gebruik is gemaakt van 

de systematiek van meerkeuzevragen. Tegen deze achtergrond kan de uitkomst van een self 

assessment voor een toezichthouder niet toereikend zijn om tot het oordeel te komen dat sprake is 

van een tekortkoming in de naleving van een wettelijke verplichting. Eigen oordeelsvorming 

daaromtrent is vereist. 

  

De reden voor ons om dit aspect onder uw aandacht te brengen is gelegen in de wens om te 

voorkomen dat ten onrechte conclusies worden getrokken die toezichtsrechtelijke consequenties 

hebben die bij een gedegen oordeelsvorming niet getrokken hadden mogen worden. Dit neemt niet 

weg dat het goed mogelijk is om in de feedback aan onze leden te wijzen op een mogelijke 

tekortkoming met het verzoek om een eventuele tekortkoming op te heffen. Een waarschuwing kan 

echter onder deze omstandigheden niet aan de orde zijn. Wij verzoeken u daarom namens onze 

aangeschreven leden om deze waarschuwing in te trekken en om deze waarschuwing dus niet in de 

bestuurdersmonitor op te nemen.  

 

Ten tweede is van belang dat – wil een brief een normoverdragend karakter hebben – niet wordt 

volstaan met de mededeling dat een bepaald wettelijk voorschrift is overtreden maar dat tevens 

wordt aangegeven op grond waarvan dit geconstateerd is (zonder daarbij in algemene zin te verwijzen 

naar de beantwoording van de vragen in het self assessement).  

Een normoverdragende brief zou bij voorkeur voorzien moeten zijn van een toevoeging welke 

handeling verricht dient te worden om de vermeende tekortkoming op te heffen. Bij gebreke hiervan 

kan een beleggingsonderneming zich geen goed beeld vormen waaruit de overtreding bestaat (anders 

dan de mededeling welk wettelijk voorschrift zou zijn geschonden) en wat van haar wordt verlangd. 

 

Deze beide kritische kanttekeningen laten onverlet dat onze vereniging graag met u in overleg treedt 

om te bezien hoe een en ander in de toekomst het beste kan worden geadresseerd.  

De belangen lopen immers parallel.  

 

Hoogachtend, 

 

Theo Andringa  voorzitter   VV&A 

Bart Tishauser  bestuurslid VV&A 

 


