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Het financieel toezichtrecht kent verschillende meldplich-

ten. De strekking claarvan is dat de toezichthouder pro-

actief op de hoogte wordt gebracht van toezichtrelevante
feiten en omstandigheclen. Dit brengt de toezichthoucier in
een betere informatiepositie om waar nodig handhavend

op te treden. Ook indien de onderneming naar haar inzicht
voldoende adequaat heelt gehancleld in reactìe op een

bepaald voorval, bijvoorbeeld door maatregelen te nemen

om herhaiing in de toekomst te voorkomen, blijft de meld-

plicht onverkort vân toepassing. De toezichthouder wil een

eigen inschatting kunnen maken en cle genomen maatrege-

len zelfstandig op effectiviteit kunnen beoordelen. Hieron-
der behandeien we cle volgende clrie specifieke meldplich-

ten; de melclplicht inciclenten, de meidplicht gewijzigde

betrouwbaarheidsantecedenten en de zogenoemde'klik-
plicht' met betrekking tot partners in de distributieketen.

Meldplicht incidenten

Verzekeraa¡s met zetel in Nederland zijn verplicht aan de

Nederlandsche Bank (hierna: DNB) informatie te verstrek-

ken over incidenten die verband houden met de integere

uitoefening van het bedrijf.'? Blilkens de parlementaire

geschiedenis kan daarbij oncler andere worden geclacht

aan het melden van fraudegevallen.3 Eenzelfde verplichting

1 Andere meldplichten, zoals de prudentiële meldingen die een verze-

keraar op basis van het Besluit Prudentiële regels Wft (Bpr Wft) moet

doen, meldingen op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en

financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet 1977 en de in de Wet

bescherming persoonsgegevens (Wbp) vastgelegde meldplicht dåtalek-

ken Iaten wij buiten beschouwing in deze bijdrage.

2 Art. 3:10 lid 3 Wft.

3 Kamerstukken ll 2005/06,29708, nr. 1 9, p. 502 (Vierde NvW).

geldt voor verzekeringstussenpersonen en gevolmachtigd

agenten met dien verstande dat zij aan de Autoriteit Finan-

ciële Markten (AFM) moeten melden.a Er moet een inci-

dentenbeleid zijn opgestelcl, dat voorziet in de omgang met

en de vastlegging van incidenten. Zodra een inciclent zich

voordoet, zal de onderneming maatregelen moeten nemen

om de risico's te beheersen en herhaling te voorkomen.s

Een'incident' is gedeÊnieercl als: "gedraging of gebeurte-

nis die een ernstig gevaar vormt voor de integere uitoe-

fening van het bedrijf van een financiêle onderneming".6
Een gedraging kan een doen of naiaten inhouden en kan

worden verricht door eenieder die ten behoeve van de

betrokken onderneming werkzaamheden verricht.T

f)e onderneming moet zelf de inschatting maken of van een

incident sprake is dat aan de toezichthouder moet worcien

gemeld. Een incident dat verband houdt met strafbare
feiten of andere wetsovertredingen door de onderneming

of haar werknemers clie het vertrouwen in de onclerne-

ming of in cle financiêle markten kunnen schaclen, moet

in ieder gevai worden gemeld.8 Dat laatste is belangrijk;
zo hoeft bijvoorbeeld het rijden door rood licht door een

personeelslid niet te worden gemeld, omclat dit het vertrou-
wen in de onderneming of in de financiële markten niet zal

schaden.e Specifiek voor verzekeraars geldt verder dat in

4 Art.4:11 lid 4Wft.

5 Art. 1 2 Bpr Wft en art. 29 BGfo Wft.

6 Art. 1 Bpr Wft en art. 1 BGfo Wft.

7 9tb.2006,520,p.173.

I Art.4:1 1 lid 4Wft jo. art.4:11 lid 2Wft en art.3:10lid 3 Wft jo. art.3:10lid

1 sub bWft.
9 Komerstukken Il 2005/06,29708, nr. 1 9, p. 50 1 (Vierde NvW).
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ieder geval aan DNB moeten worden gemeld incidenten die

verband houden met:

belangenverstrengeling, bijvoorbeeld nevenfuncties van be-

stuurders bij zakelijke relaties;r0

de situatie dat door toedoen van een cliënt van de verzeke-

raar het vertrouwen in die verzekeraar of in de financiële

markten kan worden geschaad, bijvoorbeeld door fraude en

illegale praktijken zoals het witwassen van gelden;rt en

- andere handelingen door de verzekeraar of haar werkne-

mers die op een dusdanigewiize ingaan tegen hetgeen vol-

gens het ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer

betaamt, dat hierdoor het vertrouwen in die verzekeraar of

in de financiële markten ernstig kan worden geschaad.l2 De

reikwijdte is blijkens de parlementaire geschiedenis beperkt

tot onmiskenbare schendingen van de maatschappelijke

norm die het vertrouwen in de financiële onderneming of in

de financiële markten ernstig kunnen schaden.t'

Afgaande op de guidonce van de toe-
zichthouder, moet eerder van een

incident worden gesproken, dan in de
praktijk nog wel eens wordt gedacht

Een integere bedrijfsuitoefening is niet gewaarborgd als

genoemde gedragingen en gebeurtenissen niet worden

tegengegaân. Deze gedragingen en gebeurtenissen moeten

echter alleen verplicht worden gemeld als zij een ernstig

gevaar vormen voor de integere uitoefening van het bedrijf

en daarmee het vertrouwen in de financiële onderneming

of de financiële markten als geheel kunnen schaden.la Dat

neemt niet weg dat in de praktiik veel onduidelijkheid

bestaat over de exâcte reikwiidte van het begrip'incident''
Afgaande op de guidance vaß de toezichthouder, moet

eerder van een incident worden gesproken, dan in de prak-

tijk nog wel eens wordt gedacht. Tegeiiikertijd is wel dege-

lijk sprake vân een zekere materialiteitsgrens'

DNB verstaat blijkens haar Nieuwsbrief Verzekeren vân

juli 201315 onder 'incident': "de betrokkenheid van de

onderneming en/of de werknemers bij vermoedelijke straf-

bare feiten en andere wetsovertredingen die het vertrou-

wen in de onderneming of in de financiële markten kunnen

schaden.". DNB geeft vijf voorbeelden ter illustratie van de

meldplicht, te weten:

i. Een directeur of senior manager wordt ontslagen omdat hij

zijn positie heeft misbruikt of omdat sprake is van onge-

wenste vermenging van zakelijke en privébelangen.

2. De onderneming is betrokken bij een onderzoek van het

'I 0 Kamerstukken II 2005106, 29708, nr. 1 9, p. 50'l (Vierde NvW).

11 Kamerstukken ll 2006/06,29708, nr. 1 9, p. 501 (Vierde NvW).

12 Art. 3:1 0 lid 3 Wft jo. art. 3:10 lid 1 Wft.

1 3 Kamerstukken Il 2005/06, 29708, nr. 1 9, p. 501 (Viêrde NvW).

14 Stb. 2006, 520, p. 170'17 1.

15 https://www.dnb.nl/publicatie/publicaties-dnb/nieuwsbrieven/nieuws-

brief-verzekeren/nieuwsbrief-verzekeren-juli-20 1 3/dnb29361 0.jsp.
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OM, bijvoorbeeld in verband met mogelijke handel met

voorkennis, witwassen van gelden ofvalsheid in geschrifte'

verduistering, oPlichting.

3. Er is een kort geding tegen de onderneming aangespannen.

Bijvoorbeeld door een (ex) werknemet die zijn ontslag aan-

klaagt of door een concurrent over rnogelijke misleidingvan

de consument. Dat kan schadelijk zijn voor de reputatie of

bedrijfsvoering.

4. (Vermeende) fraude met overboekingen door een mede-

werker.

5. (Verwachte) berichtgeving in de media over betrokkenheid

van de onderneming, medewerkers of haar cliënten bi; ver-

moedelijke strafbare feiten of andere wetsovertredingen.

Verzekeraars kunnen volgens DNB voor de kwalificatie

'ernstig' een vergelijking maken met de eigen interne esca-

latieprocedur es. Zodra een voorval meldenswaardig is voor

de eigen Raad van Bestuur of Raad van Commissarissen,

dan is dit vaak ook relevant voor DNB'

Strafba¡e feiten of wetsovertredingen zullen dus al moeten

worden gemeld als een uermoeden daartoe bestaat. Er hoeft

dus (nog) niet onherroepeliik te zijn vastgesteld dat daar-

van sprake is.

In het verleden is door een beboete onderneming wel

betoogd dat de meldplicht voor haar pas ontstond nadât

de onderneming zeker wist dat een wetsovertreding was

begaan.16 In casu hadden aanbieders aan de beboete onder-

neming (bemiddelaar) meldingen gedaan van mogelijke

valse verklaringen afkomstig van een onderbemiddelaar.

Daarnaast wist de beboete onderneming dat de betreffende

documenten afkomstig waren van een onderbemiddelaar

van wie zij de identiteit niet had vastgesteld' Volgens de

Rechtbank Rotterdam had het daarom voor de onderne-

ming duideli¡k kunnen en moeten zrin dat sprake was van

incidenten die een ernstig gevâar vormen voor een integere

bedrijfsvoering. De opgelegde boete werd daarom door de

bestuursrechter in stand gelaten.

Er is geen overige relevante guidance beschikbaar voor wat

betreft de vraag of er sprake is van een incident dat moet

worden gemeld. Uiteindelijk zal ðe financiële onderne-

ming hier dus een eigen afweging moeten maken, De AFM
heeft wel getracht guidønce te verschaffen middels een

door haar voorgestelde 'Beleidsregel incident Wft/BGfo'
(geconsulteerd in de zomer van 2015). Naar aanleiding

van de (talriike) consultatiereacties heeft de AFM echter

van het invoeren van de beleidsregel aÍgezien, omdat de

generieke vorm van de voorgestelde beleidsregel naar haar

uiteindelijke inzicht onvoldoende aansluit bij de onderling

zeer verschillende typen ondernemingen en zich moeilijk
verhoudt tot de idee van de open norm. Onder meer het

Verbond van Verzekeraars was kritisch op de voorgenomen

beleidsregel. Het begrip 'incident' zou volgens het Verbond

te ver worden opgerekt.

16 Rb. Rotterdam 18 november 2010, ECLI:NL:RBROT:2O10:804708
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DNB en de AFM moeten onueruijld, dat wil zeggeî zo snel

als redelijkerwijs mogelijk, worden geïnformeerd over een

incident.lT Zodra een onderneming ervân op de hoogte is

geraakt dat een incident zich binnen de organisatie heeft

voorgedaan of voordoet, is zij verplicht dit te melden. Een

eigen onderzoek door de onderneming mag niet worden

afgewacht, evenals de resultaten vân een strafrechtelijk
onderzoek. Een meiding kan ook niet worden voorkomen
door de oorzaak van een incident bij bekendwording daar-

van direct weg te nemen.

}J'et zal veelal de compliance offrcer zijn die als eerste

aanspreekpunt fungeert voor incidenten binnen de organi-

satie. Zodra een incident wordt vermoeð, zal de compli-
ance ofÊcer samen met het bestuur kunnen beoordelen

of er sprake is van een incident dat moet worden gemeld.

Personeelsleden zouden bij indiensttreding kunnen worden
ge\¡r'ezen op hun meldplicht.ls Een melding kan bij de AFM
worden gedaan via het Digitaal loket waar het formulier
voor verplichte meldingen is te downloaden. Bij DNB
gelclen geen vormvereisten voor het doen van een incj.
dentmelding. Blijkens de website van DNB kan de melding

worden gedaan bij de toezichthouder of de toezichtafdeiing
waârmee de onderneming regulier contact onderhoudt. In
het kader van de melding moet een opgaaf worden gedaan

van de relevante feiten en omstandigheden en de maâtre-

gelen die de onderneming naar aanleiding van het inciclent

heeft genomen.

Er zijn in het verleden sancties getroffen jegens partiien die

ten onrechte geen melding hadden gemaakt van een inci-

dent binnen de organisatie . Zo heeÍt de AFM blijkens haar

website ]n 2009 bestuurlijke boetes opgelegd aan enkele

bemiddelaars voor overtreding van de meldplicht.le Het
betrof de volgencle incidenten die volgens de AFM hadden

moeten worden gemeld:

- Er waren vervalsingen aangetrofen in klantdossiers die

cloor een (onder)bemiddelaar waren aangedragen.

De beboete bemiddelaar was door oncler andere de politie

gewezen op mogelijke vervalsingen in meerclere klantdos-

siers die een onderbemiddelaar bij de bemi<lclelaar had aan-

gebracht. Op dat moment had het incident moeten worden

gemeld, omdat toen duidelijk werd dat deze mogelijke ver-

valsingen het werk is geweest van de betreffende onderbe-

middelaar.

De beboete bemiddelaar had samengewerkt met een per-

soon die werd verdacht van fraude met bij de bemiddelaar

aangevraagde hypotheken, één van de medewerkers van

de bemiddelaar was door de politie verhoord met betrek-
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king tot het opmaken van valse facturen (als verdachte) en

witwassen en één van de cliënten van de bemiddelaar werd

verdacht van witwassen in verband met het verrichten van

trânsacties via de bemid<ielaar.

In het verleden is door een beboete onderneming wel aange-

voerd dat haar geen wettelijke meldplicht kan worden
tegengeworpen, omdat ztj daarmee wordt gedwongen

om zíchzelÍ of anderen te beschuldigen.20 De Rechtbank

Rotterdam overwoog echter dat het melden van inciden-

ten verplicht is gesteld met het oog op het uit te oefenen

toezicht op de naleving van de wet. De belangen die de wet

beoogt te beschermen, rechtvaarcligen dat toezicht en de

wijze waarop het wordt uitgeoefend, alsmede het gebruik

van aldus verkregen gegevens bij de vaststelling van een

inbreuk daarop. Artikel 6 lid 2 van het Europees Verdrag

voor de Rechten van de Mens (EVRM) verzet zích daar niet

tegen, aldus de rechtbank.

Meldplicht betrouwbaarheidsantecedenten

De betrouwbaarheid van beleids- en medebeleidsbepalers

van verzekeraars met zetel in Nederland dient buiten twiifel
te stâan. Dit geldt eveneens voor de personen die onder-

deel zijn van het orgâan dat toezicht houdt op het beleid

en de algemene gâng van zaken van de onderneming en

voo¡ het tweede echelon2l van verzekeraars.22 Voor verze-

keringstussenpersonen en gevolmachtigd agenten geldt dat

de betrouwbaarheid van beleids-, medebeleidsbepalers en

de personen die het toezicht houden op het beleid en de

algemene gang vân zaken van de onderneming buiten twij-
fel moet staan.23

De toezichthouder (voor verzekeraars: DNB, en voor verze-

keringstussenpersonen en gevolmachtigd agenten: de AFM)
toetst de betrouwbaarheid van genoemde personen op het

moment van de vergunningaanvraag en daarna zodra een

wijziging in de relevante feiten of omstandigheden een

redelijke aanleiding geven tot een nieuwe beoordeling.2a

Het gâât bij de toetsing om voornemens, handelingen en

antecedenten van de relevante personen die het vervullen

van de functie in de weg staan. Het kan zowel een doen als

een nalaten betreffen.2s In de praktijk zijn met name ante-

cedenten relevant. Antecedenten zijn feiten of omstandig-

heden die redelijkerwijs voor de toezichthouder van belang

kunnen zijn voor de beoordeling van de betrouwbaarheid.

Bij aanvangstoetsingen worden antecedenten aangegeven

op het Formulier Betrouwbaarheidsrnderzoelz, dat de

toezichthouders beschikbaar hebben op hun website. In het

17 Art. 1 2 lid 3 Bpr Wft en art. 29 lid 3 BGfo Wft.

1 I Zie het voorbeeld van de AFM voor een beschrijving borging incidentre-

geling, die de AFM in haar Digitaal loket ter beschikking heeft gesteld aan

fi nanciëledienstverleners (document: Beschrijven van bedrijfsprocessen).

1 9 Zie https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/nieuws/2009/okt/boete-hy-
potheken-mid-ned, https://wwwafm.nl/nl-n l/professionals/n¡euws/2009/

dec/boete-kristal en https://www.afm.nl/nlnl/professíonals/
nieuws/20o9/apr/boete_kuringe. Ziê ook de uitspraak van de Rechtbank

Rotterdam 18 november 2010 (ECLI:NL:RBROT:2010:804708).

Rb. Rotterdam I 8 november 201 0, ECLI:NL:RBROT:201 0:804708.

Het betreft personen werkzaam onder verantwoordelijkheid van een

verzekeraar, die een leidinggevende functie vervullen direct onder het

echelon van de beleidsbepalers en verantwoordel¡jk zijn voor natuurlijke

personen wier werkzaamheden het risicoprofiel van de onderneming

wezenlijk kunnen beinvloeden.

Art. 3:9 lid 1 Wft (en voor financiëledienstverleners ârt. 4:10 lid 1 Wft).

Art.4:10lid 1 Wft.

Art. 3:9 lid 2 Wft en art.4:10 lid 2 Wft.

Kamerstukken ll 2005/06,29708, nr.1 9, p. 500 (Vierde NvW).
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formulier worden voorbeelclen gegeven van antecedenten

die moeten worden vermeld.
Betrouwbaarheid is een doorlopend vereiste. Yerzekeraars2á

zijn daarom verplicht wijzigingen in de eerder aan DNB

verstrekte gegevens in het kader van de betrouwbaarheids-

toetsing aan DNB te melden.27 DNB zal dan de afweging

maken of er aanleiding is om een eerder besluit met betrek-

king tot de betrouwbaarheid te heroverwegen (hertoetsing).

De melding moet schriftelijk en onverwijld plaatsvinden

nadat de verzekeraar van de wijziging op de hoogte is

gebracht. Blijkens de toelichting kan men denken aan het

bekend worden van nieuwe gegevens met betrekking tot
de voorgeschiedenis van iemands leven of aan ontwikkelin-
gen in iemands leven die zich voordoen tijdens het lopend

toezicht die in een denkbeeldig toekomstig antecedenten-

onderzoek zouden moeten worden gemeld, zoals een straf-

rechtelijke veroordeling.2s

Verzekeringstussenpersonen en gevolmachtigd agenten zijn

verplicht wijzingen in de eerder aan ðe AFM verstrekte

gegevens in het kader van de betrouwbaarheidstoetsing aan

de AFM te melden.2e Naar aanleiding van het ântecedent

zal de AFM bezien o{ aanleiding bestaat voor een hertoet-

sing. Het betreft wijzigingen in de gegevens die eerder

door de onderneming zelf of een ande¡e financiële onder-

neming aan een toezichthouder zijn verstrekt ten behoeve

van de beoordeling van de betrouwbaarheid van de (mede)

beleidsbepalers of interne toezichthouders. De melding

moet schriftelijk en onverwijld nadat de onderneming van

de wijziging in het kader van de normale bedrijfsvoering

heeft kennisgenomen. Dat laatste betekent dat de financi-

eledienstverlener géén voortdurende verplichting heeft om

actief onderzoek in te stellen naar eventuele wiizigingen in
de eerder verstrekte gegevens.3O Dat neemt niet weg dat een

adequaat beleid ter waarborging van een integere bedrijfs-

voering ons inziens meebrengt dat periodiek bij beleidsbe-

palers navraag wordt gedaan of sprake is van gewijzigde

ântecedenten, bij wiize van controle (zie verder hierna)'
Zowel nieuwe antecedenten als wijzigingen in bestaande

antecedenten moeten worden gemelcl.3l In ieder geval

moeten wijzigingen in de antecedenten, zoals genoemd in

artikel 6 jo. bijlage A Bpr !Øft (voor verzekeraars) en de

antecedenten genoemd in artikel 13 jo. bijlage C BGfo llft
(voor verzekeringstussenpersonen en gevoimachtigd agen-

ten), worden gemeld. De antecedenten kunnen worden

onderverdeeld in:

- Strafrechtelijke antecedenten, zoals (betrokkenheid bij) een

verkeersmisdrijf of valsheid in geschrifte.

- Financiële antecedenten, zoals persoonlijke of zakelijke f,-

nanciële problemen, faillissement.

Toezichtantecedenten, zoals onjuist of onvolledig informe-

ren van de toezichthoudet betrokkenheid bij het weigeren

of intrekken van een vergunning of opleggen van een for-

mele maatregel.

Fiscaal bestuursrechtelijke antecedenten, zoals persoonlijke

of zakelijke vergrijpboetes.

Overige antecedenten, zoals beëindiging inschrijving DSI,

tuchtrechtelijke maatregel, een arbeidsconflict, het gebruik

hebben gemaakt van de fiscale inkeerregeling (buitenlands

spaargeld, met of zonder opleggen van een boete), een on-

derzoek van de Belastingdienst naar aanleiding waarvan er

significante correcties zijn cloorgevoerd, maar er uiteindelijk

geen boete is opgelegd ofpersoonlijke verzuimboetes.

Voor wat betreft de overige antecedenten wordt in cle

toelichting bij het Formulier Betrouwbaarheidsonderzoek

opgemerkt dat de vragen naar de overige feiten en omstan-

digheden bij de respectieve antecedenten ruim moeten

worden opgevat. Deze kunnen zowel betrekking hebben op

de eigen betrokkenheid van de betreffende persoon als op

de betrokkenheid van de onderneming waar deze persoon

(mede)beleidsbepaler is (geweest).32 De voorbeelden in het

formulier zijn nadrukkelijk niet limitatief.

De onderneming is er dus voor verant-
woordel ij k dat a ntecedentwijzigingen
worden gemeld, terwijl deze daarvan

veelal n¡et op de hoogte zalziin

De wetteiijke verplichting om wiizigingen te melden richt
zich tot de onderneming. De onderneming is er dus voor
verantwoordelijk ðat antecedentwijzigingen worden
gemeld, terwijl deze daarvan veelal niet op de hoogte zal

zijn. De relevante personen zullen daarom antecedenten

moeten melden aan de onderneming, biivoorbeeld door
daarvan opgaaÍ te doen aan de compliance officer of een

(mede)bestuurder. Het is verder aan te raden guidønce met

betrekking tot de te melden antecedentwijzigingen aan de

relevante personen te verstrekken (bi¡voorbeeld een formu-
lier met praktische voorbeelden van antecedenten) om

zo het bewust ziyn van de meldplicht te versterken. Ook
zou periodiek aan de relevante personen kunnen worden
gevraagd of er antecedenten zijn (geweest). De relevante

personen zouden daarnaast op basis van hun mânagement-

o{ arbeidsovereenkomst met de onderneming kunnen

worden verplicht om wijzigingen in de antecedenten te

melden.33

26 Het betreft verzekeraars, niet zijnde een verzekeraar met beperkte r¡sico-

omvang, met zetel in Nederland.

Art.34 BprWft.

Stb. 2006, 519, p.120.

Art.4:26 lid 9 Wft jo. art. 102 BGfoWft.

'tb.2006, 
nr. 520, p.261.

Antecedenten zijn veelal ookgebeurtenissen die als'incident'moeten

worden gemeld.

32 Wij verwijzen verder naar het artikel van enkele medewerkers van de

AFMinhet Jaatboek Compliance 2014: A.E. Lamsweerde, J. de Wolf en A.B.

Schoonbeek,'Meldplicht betrouwbaarheid, Weet wat je zegt, zeg alles

wat je weet?'in: JaorboekCompliance 2014, p.177-194,

33 Zie voor verdere aanbevelingen met betrekking tot de naleving van de

meldplicht binnen de organisatie: A.E. Lamsweerde, J. de Wolf en A.B.

Schoonbeek,'Meldplicht betrouwbãarhe¡d, Weet wat je zegt, zeg alles

wat je weet?'in: Jdarboek Compliance 2014, p.177-194.
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Bij twijfel of een antecedentwijziging moet worden gemeld,

wordt aangeraden om dat wel altijd te doen. Openheid van

zaken is een verzachtende omstandigheid die wordt meege-

nomen in de beoordeling van de betrouwbaarheid door de

toezichthouder. Aan de andere kant kan het niet melden

van relevante feiten op ztchzelf als (toezicht)antecedent

worden aangemerkt wat zwàaÍ kan wegen bij de beoor-

deling van betrouwbaarheid. Door een antecedent niet te
melden, kan een betrokkene zich derhalve in een beduidend

slechtere positie brengen.

Blijkens de website van DNB kunnen antecedentwijzi-
gingen schriftelijk (ten aanzien van de bestuurdersmoni-

tor DNB) of per e-mail3a worden gemeld, inclusief een zo

uitgebreid mogelijke toelichting en relevante bijlagen. Een

antecedentwijziging kan bij cle AFM worden gedaan via
het Digitaal loket waar het formulier voor het doen van de

melding kan worden gedownloacl. Mocht onduideli¡kheid
bestaan over de reeds bij de toezichthouder bekende ante-

cedenten, dan kan een (mede) beleidsbepaler of comrnissa.

ris bij de toezichthouder verzoeken om een afschrift van de

over hem of haar bij de toezichthouder bekende anteceden-

ten. Op basis van de privacyregelgeving is de toezichthou-

der verplicht op verzoek een afschrift te verstrekken van de

zogenoemde bestuurdersmonitor, waarin ten aanzien van

een individuele beleidsbepaler de relevante antecedenten

(indien van toepassing) zijn vermeld. Het kan voorkomen
dat in dit overzicht feiten en omstandigheden zijn vermeld
die niet zelf door de betrokkene zijn gemeld, maar anders-

zins ter kennis van de toezichthouder zijn gekomen.

De AFM hee{t in het vededen maatregelen genomen

wegens overtreding van de meldplicht. Zo heeft zij in juni
2010 een boete opgelegd aan een bemiddelaar voor het niet

melden van een verdenking door de politie betreffende een

van haar beleidsbepalers van valsheid in geschrifte dan wel
oplichting. De beleidsbepaler was door de politie gehoord

als verdachte.3s Eind 2014 legde de AFM een boete op aan

een andere bemiddelaar die had verzuimd te melden dat éên

van zijn beleidsbepalers diverse keren is veroordeeld voor
strafbare feiten.36

De AFM heeft voorts in het verleden een vergunning van

een bemiddelaar ingetrokken om de reden dat de betrouw-

baarheid van de (enige) beleidsbepaler niet langer buiten
twijfel stond op grond van twee strafrechtelijke antece-

denten (frauduleuze hypotheekaanvragen) en één toezicht-
antecedent (overtreding van de meldplicht van gewijzigde
antecedenten en de meldplicht van een incident).37 Voor de

bemidclelaar had volgens de AFM duidelijk moeten zijn dat
zijn beieiclsbepaler als verdachte van strâfbare feiten was

bestuurdersmon itor@dnb.nl.

https://www.afm.n l/nl-n l/nieuws/201 4/nov/boete-niet-melden-verden-

kin9.

https://www.afm.nl/nl-nl/consumenten/nieuws/201 5/juli/boete-as-

coned.

Blijkens de uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Rot-

terdam van 24 maart 201 1 (ECLI:NL:RBROT:201 1:8Q4969).
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aangemerkt en dat dit leidde tot verplicht te melden ântece-

dentwijzigingen. Deze gebeurtenissen hadden daarnaast als

'incident' moeten worden gemeld aan de AFM. De voor-
zieningenrechter overwoog ten aanzien van het betrouw-

baarheidsoordeel van de AFM dat geen betekenis toekomt
aan de omstandigheid dat een vonnis niet onherroepeliik is.

De verdenking van betrokkenheid bij een strafbaar feit is
voldoende om van een strafrechtelijk antecedent te spreken.

Voldoende is dat de feiten en omstandigheden erop wiizen

dat betrokkene een of meerdere strafbare feiten heeft

begaan. Voor de beoordeling van de AFM of de betrouw-
baarheid van een beleidsbepaler al dan niet buiten twijfel
staat, is dan ook niet relevant of er daadwerkelijk sprake is

van een strafrechtelijke veroordeling en hoe een eventuele

veroordeling zich verhoudt ten opzichte van de tenlasteleg-

Meldplicht ketenverantwoordel ijkheid

Naast de meLdplichten clie gelden mer betrekking tot de

integriteit van de eigen onderneming en werknemers, geldt

er een'klikplicht' voor verzekeraars als zij wetsovertredin-
gen constateren bij bemiddelaars of gevolmachtigd agen-

ten met wie zij samenwerken. De meldplicht is onderdeel

van de ketenverantwoordelijkheid van aanbieclers voor
hun bemiddelaars en gevolmachtigd agenten. l)eze meld-
plicht geldt niet alleen in de verhouding tussen verzekeraar

en bemiddelaar of gevolmachtigd agent, maar is ook van

toepassing op de relatie tussen een:

(onder)gevolmachtigd agent en een bemiddelaat

bemiddelaar en een onderbemiddelaar,

- gevolmachtigd agent en een ondergevolmachtigd agent, en

- ondergevolmachtigd agent en een andere ondergevolmach-

tigd agent waaraan hij een ondervolmacht heeft verleend.ss

In het hiernavolgende zullen we kortheidshalve spreken

over de verhouding tussen verzekeraâr en bemiddelaar of
gevolmachtigd agent.

Als een verzekeraar in het kader van de normale bedrijfsvoe-
ring constateert dât een bemiddelaar of een gevolmachtigd

agent met wie hij samenwerkt bepaalde overtredingen van

de \(/ft begaat, is de verzekeraar verplicht dat onverwijld
aan de AFM te melclen.3e Het betreft overtredingen van de

regels met betrekking tot geschiktheid en vakbekwaam-

heida0, betrouwbaarheidal, beheerste en integere bedrij{s-
voeringa2 of, specifiek voor bemiddelaars, de beroepsaan-

Art. 4:92 Wft.

Art.4:97 lid 1 Wft.

Art. 4:9 Wft. Dagelijksbeleidsbepalers en interne toezichthouders moeten

geschikt zijn in verband met de uitoefening van het bedrijf respeciievelijk

voor de uitoefening van het toezicht op het beleid en de algemene gang

van zaken. De vakbekwaamheid van werknemers en andere onder zijn

verantwoordelijkheid werkzame natuurlijke personen met rechtstreeks

klantcontact moet zijn gewaarborgd.

Art. 4:10 Wft. De betrouwbaarheid van (mede)beleidsbepalers en interne

toezichthouders moet bu¡ten twijfel stâan.

Art. 4:15 Wft. De bedrijfsvoering moet zodanig zijn ingericht dat deze

een beheerste en integere bedrijfsuitoefening waarborgt.
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sprakelijkheidsverzekering.a3 Iedere individuele overtreding
moet worden gemeld.

Daarnaast zijn er overtredingen die de verzekeraar alleen

onverwijld aan de AFM moet melden als deze stelselma-

rlg worden begaan door de bemiddelaar of gevolmachtigd

âgent met wie hij samenwerkt.a  Dit ziin alle overtredin-
gen van de lØft op de hiervoor genoemde overtredingen
na, bijvoorbeeld overtredingen van de zorgplicht of klach-

tenafhandeling. Blijkens de Leidraad Meldplicht Aanbie-

ders van de AFMai wordt met'stelselmatig' bedoeld dat
voortdurend of systematisch dezelfde overtreding wordt
begaan. Aanbieders dienen zelf deze afweging te maken.Zo
zal bijvoorbeeld in het kader van de normale bedrijfsvoe-
ring het vermoeden kunnen ontstaan dat een bemiddelaar
onzorgvuldig handelt of niet passend adviseert. Vraag is

dan wanneer dit stelselmatig gebeurt en dus de meldplicht
van toepassing is. In een brief van 29 april 20L3a6 van de

AFM aan het Verbond van Verzekeraars, betreffende de

ketenverantwoordelijkheid lezen wij dat signalen die - over
een langere periode bezten- kunnen duiden op een kwalita-
tief onvoldoende bemidclelaar onder meer zijn: de kwaliteit
van de productie richting verzekeraaq het aantal individu-
ele klachten van verzekerden over de betreffende bemid-

delaar en de waarnemingen door de accountmanagers of
buitendienst van de verzekeraar.

De meldplicht is van toepassing als de verzekeraar "in
het kader van zijn normale bedrijfsvoering" overtredin-
gen constateert. In de wetsgeschiedenis wordt als voor-
beeld gegeven dat tildens een periodiek gesprek tussen een

aanbieder met een bemiddelaar of gevolmachtigd agent

wordt geconstateerd dat de bemiddelaar of gevolmachtigd

agent een overtreding begaat.aT Op de aanbieder rust géén

âctieve onderzoeksplicht; er is wel sprake van een meld-
plicht omdat de aanbieder die er voor kiest zijn product
via een bemiddelaar of gevolmachtigd agent in de markt te

zetten, daar in zekere zin ook verantwoordelijkheid voor
draagt.as Een bemiddelaar of gevolmachtigd agent heeft

die verantwoordelijkheid niet en zij hebben dan ook geen

meldplicht ten aanzien van verzekeraars. Zij kunnen wel
vrijwillig melding maken van misstanden. De AFM moet
op basis van de melcling van een aanbieder, bemiddelaar
of gevolmachtigd agent afwegen of een (nader) onderzoek
wordt ingesteld.ae

43 Art. 4:75 Wft. De bemiddelaar in verzekeringen moet beschikken over

een beroepsaansprakelijkheidsverzekering of een daarmee vergelijkbare

voorziening.

Art. 4:97 lid 2 Wft.

De leidraad is te vinden op de website van de AFM: https://www.afm.nl/

nl-nl/professionals/doelgroepen/banken-verzekeraars/toezicht/meld-

plicht.

Te vinden op de website van de AFM: https://www.afm.nl/nl-nl/profes-

sionals/n¡euws/201 3/mei/ketenverantwoordelijkheid.

Kamerstukken ll 2005/06,29708, nr.1 9, p. 559 (Vierde NvW).

Kamerstukken ll 2005106,29708, nr.1 9, p. 559 (Vierde NvW) en Kamer-

stukken ll 20O3/04,29507, ff.3, p.96.

Kamerstukken ll 2005/06,29708, nr.1 9, p. 559 (Vierde NvW).

In de hiervoor genoemde brief van de AFM heeÍt zij

uitgangspunten geformuleerd met betrekking tot onder

andere de meldplicht voor verzekeraars naar aanleiding
van vrâgen daarover vanuit de sector. In de brief lezen wij
dat het Verbond zich kan vinden in de uitgangspunten.

Op de vraag of het alleen gaat om feitelijk geconstateerde

normovertredingen of ook om vermoedens en mogeliike

schadelijke gedragingen, antwoordt de AFM dat het om

vermoedens van 'Wft-overtredingen kan gaan, maar ook
situaties waarbij het belang van de klant of de eerlijke

markt met voeten getreden lijkt te worden. Voor wât betreft

de 'lfft-overtredingen die moeten worden gemeld als zij

stelselmatig worden begaan, lezen wij in de brief dat deze

moeten worden gemeld wanneer de vermoedens een struc-

tureel karakter beginnen te krijgen. Een vermoeden van een

eenmalig incident hoeft niet direct te worden gemeld, tenzij
het vermoeden een zeer ernstig incident betreft. Zodrahet
vermoeden ontstaat clat het om meer dan een incident gaat

is een melding aan de orde.

In haar brief aan het Verbond laat de AFM verder weten
dat verzekeraars niet verplicht zijn om bij de bemidde-
laars en gevolmachtigd agenten met wie zij samenwerken

âctief te onderzoeken oÍ ztj op alle gebieden de Wft nale-

ven; verwacht wordt dat aanbieders zaken melden die zij in
de normale bedrijfsvoering constateren. De AFM verwijst
naar haar Leidraad Meldplicht Aanbieders met tien in de

markt voorkomende best practices die aanbieders kunnen
gebruiken om tot een verbeterde inrichting van hun signa-

lerings- en meldproces te komen. De AFM raadt verder aan

om bij twij{el te melden.

Verzekeraars zullen steeds de afwe-
ging moeten maken of zij gelet op alle
feiten en omstandigheden in redelijk-

heid tot melding mogen overgaan

Voo¡ wat betreft dat laatste merken wij op dat in de llft
is bepaald dat een aanbieder die tot een melding is overge-

gaan niet aansprakelijk is voor schade die een derde dien-
tengevolge lijðt,tenzij aannemelijk wordt gemaakt dat gelet

op alle feiten en omstandigheden in redelijkheid niet tot
melding had mogen worden overgegaan.so Voor verzeke-

raars geldt dus enerzijds de verplichting om misstanden te
melden aIs zij deze constateren, maar zullen zij anderzilds
hiertoe ook niet te lichtvaardig mogen overgâan in verband
met mogelijke (civiele) aansprakelijkheid voor schade

indien zou komen vâst te staan dat een redeiijke aanleiding

50 Art.4:98 Wft.
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ontbrak.sr Verzekeraars zullen steeds de afweging moeten

maken of zij gelet op alle feiten en omstandigheden in rede-

lijkheid tot melding mogen overgâân. In voorkomend geval

zal het âangewezen kunnen zijn om nader onderzoek te

doen en bijvoorbeeld vragen te stellen aan de betreffende

samenwerkingspartner, alvorens tot melding over te gâan.

Mogelijk is sprake van een misverstand of een verkeerde

veronderstelling, die middels een nadere verklaring kan
worden weggenomen.

De eigen processen kunnen aan de Leidraad Meldplicht
Aanbieders worden getoetst, maar dat is niet verplicht.
Aanbieders moeten wel voldoende waarborgen in hun
organisatie hebben ingebouwd om aan de meldplicht te

kunnen voldoen. De AFM heeft verder een aantal prak-

tijkvoorbeeldens2 geformuleerd van overtredingen door
bemiddelaars waarvoor de meldplicht geldt. Bijvoorbeeld
als een aanbieder constateert dat ziin bemiddelaar bij het

afsluiten van een verzekering heeft meegewerkt aan het

verzwijgen van voor de verzekeraar relevante info¡matie of
als blijkt dat de bemicldelaa.r activiteiten venicht die buiten
zijn vergunning vallen. De praktijkvoorbeelden zouden

kunnen worden gebruikt bij het maken van voorbeelden

voor de eigen medewerkers van verzekeraars, die aan hen

- in ieder geval de personen die regelmatig contâct hebben

met de bemiddelaars en gevolmachtigd agenten - kunnen

worden verstrekt om het bewustzijn omtrent de meldplicht

te vergroten.
De AFM heeft ook op haar website een aantal voorbeelden
staan vân mogelijke situaties bij bemiddelaars en gevol-

machtigd âgenten waarvoor de meldplicht geldt, zoals het

op initiatief van de aanbieder beëindigen van de samenwer-

king en de reden hiervan, een geweìgerde samenwerking en

de reden hiervan, het in gestandaardiseerde cliëntenprofie-

len steeds dezelfcle antwoorden aanvinken, het stelselmatig

oversluiten van verzekeringsproducten of slecht advies en/

of onvoldoende kwaliteit van de dienstverlening.53

Evenals bij de hiervoor genoemde meldplichten, kan een

melding bij de AFM worden gedaan via het Digitaal loket

waar het formulier voor verplichte meldingen kan worden
gedownload.

ln de praktijk wordt aan het n¡et

melden van een voorval in voorko-
mend geval meer gewicht toegekend

dan het betreffende voorvalzelf

51 Daarnaast is interessant de vraag of een aanbieder (civiel) aansprakelijk

kan worden gesteld jegens een derde partij als de aanbiederjuist niet tot
melding is overgegaan, terwijl dât wel verplicht was, en die derde part¡j

daardoor schade lUdt (bijvoorbeeld een andere verzekeraar die eveneens

samenwerkt met de partij op wie de meld¡ng betrekking had moeten

hebben). ln theorie bestaat ook in die situatie een risico op aansprakelijk-

heid jegens die derde partijen.

52 De ìeidraad en de voorbeelden ziin te vinden op de webs¡te vân de AFM:

https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/doelgroepen/banken-verzeke-

raarsltoezicht/meldplicht.

53 Zie https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/onderwerpen/m¡sstanden-

wat.
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Voor zover ons bekend heeft de AFM geen maatregelen op

haar website gepubliceerd wegens een overtreding van de

meldplicht en is er geen jurisprudentie met betrekking tot
de meldplicht voorhanden.

Aanbevelingen voor de praktijk

De meldplichten voor tussenpersonen, gevolmachtigd

âgenten en verzekeraars blijven in de praktiik nog wel eens

onderbelicht en de reikwiidte van de verplichting wordt
geregeld onderschat. Dit leidt tot aanzienlijke complian-

cerisico's, aangezlen de toezichthouder het nalaten van

een melding een serieuze overtreding acht. In de praktijk
wordt aan het niet-melden van een voorval in voorkomend

geval meer gewicht toegekencl dan het betreffende voorval
zelf. Melden is echter niet vrijblijvend: een melding kan

leiden tot een toezichtonderzoek en uiteindelijk zelfs tot
een formele sanctie jegens de financiële onderneming die

tot de melding is overgegaan. Een onderneming kan in dit
verband geen beroep doen op het nemo tenetur-beginsel,

welk strafrechtelijk beginsel inhoudt dat niemand verplicht
is mee te werken aan zljn eigen veroordeling. In het econo-

misch ordeningsrecht wordt ervan uitgegaan dat dit begin-

sel niet van toepassing is. De gedachte daarachter is dat een

financiêle onclerneming er zelf voor heeft gekozen om zich

door middel van een vergunningaanvraag op een streng

gereguleerde markt te begeven. De consequenties van die

keuze, waaronder de verplichting tot naleving van meld-
plichten, komen dan voor eigen rekening. Het is bovendien
aan dezelfde financiële onderneming om âdequâte maat-

regelen te nemen teneinde een integere bedrijfsvoering te

waarborgen. De meldplichten kunnen bijdragen âân een

zelfreinigend vermogen binnen de financiële sector. Indien

sprake is van een âdequate compliancefunctie, zal een

beleidsbepaler ztch er steeds van bewust zijn dat ongeoor-

loofd handeien in beginsel ter kennis van de toezichthouder
kan komen, ook buiten de situatie van een actief onderzoek

door laatstgenoemde. De eigen organisatie dient immers

tot melding van misstanden over te gaan. De beleidsbepaler

client er bovendien rekening mee te houden dat zo de eigen

organisatie ¿1 niet tot melding over gaat, samenwerkings-
pârtners in de distributieketen een eigen'klikplicht' kennen.

En mocht de beleidsbepaler een zelfstandig en individueel
verwijt kunnen worden gemaakt, dan vormt zulks ook nog

een gewijzigd antecedent dat separaat aan de toezichthou-
der moet worden gemeld, met een mogelijke hertoetsing
van betrouwbaarheid en/of geschiktheid van de beleidsbe-

paler tot gevolg.

Sympathiek kunnen de meldplichten niet worden genoemd.

Aan het zichzelf of een ander 'aangeven' kleeft tenminste
iets ongemakkelijks. Maar van het geheel aan meldplichten
zal ongetwrjÍeld een ontmoedigend effect kunnen uitgaan

met betrekking tot het (al te) hoog aan de compliance wind
zetlen.Daar is het de wetgever om te doen: dit toezichtbe-

lang heeft het gewonnen van meer zelfbeschikking.

Teneinde zoveel mogelijk zeker te stellen dat de meldplich-

rcn on top of mind liggen, verdient het aanbeveling binnen
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de organisatie één loket voor alle meldingen te creëren

en alle medewerkers binnen cie organisatie, waaronder

beleidsbepalers, zo goed mogelijk bewust te maken van de

meldplichten. Door middel van interne mails, berichten op

intrânet en workshops kunnen daarbij bijvoorbeeld de best

prøctices van de toezichthouder onder de aandacht worden
gebracht. Hiernaast is het van belang dat de compliance

o{ficer periodiek intern navÍaâg doet, om nâ te gaan of

sprake is van meldingswaardige feiten en omstandighe-

den, Deze uitvraag is temeer relevant met betrekking tot
gegevens waar cle onderneming, die normadressaat is van

de verschillende meldplichten, niet noodzakelijkerwijs
zelf over beschikt, zoals gewijzigde antecedenten van een

bestuurder of commissaris. Laatstgenoemde zal mogelijk

niet beseffen dat bijvoorbeeld een Êscale vergrijpboete in

privé wegens privégebruik van de leaseauto kwalificeert

als een gewijzigd antecedent, of geneigd zijn, uit schaamte

of anderszins, dat feit met de mantel der liefde te bedek-

ken. Daarmee is ðe onderneming ecbter in - voortdurende

- overtreding,zolang de toezichthouder niet van dat ante-

cedent op de hoogte is gebracht. Met welke overtreding

het aantal gewijzigde antecedenten voor de betreffende

bestuurder of commissaris dan verdubbelt tot twee.

Kortom, waar in het dagelijks leven het spreekwoord 'spre-

ken is zilver en zwijgen is goud' opgeld doet, is binnen het

financieel toezichtrecht een andere opstelling aangewezen'
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