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Ellen Timmer

Van: Ellen Timmer
Verzonden: dinsdag 1 september 2015 16:08
Aan: 'ondernemersloket@afm.nl'
Onderwerp: AFM consultatie beleidsregel melding van incidenten

LS,

Hierbij maak ik gebruik van de mogelijkheid om te reageren op de consultatie inzake incidentmelding, zie
http://www.afm.nl/nl-nl/professionals/nieuws/2015/juli/consultatie-beleidsregel-incident.
Op de consultatie heb ik ook al in mijn weblog gereageerd: https://ellentimmer.wordpress.com/2015/08/07/incident/

In dezelfde lijn zou ik ook in de consultatie willen reageren.

[1] Opvallend is dat deze beleidsregel zich alleen lijkt te richten op vergunninghouders op grond van de Wet op het
financieel toezicht (Wft), terwijl de AFM op meer ondernemingen toezicht houdt, zoals accountants. Mij lijkt dat er alle
reden is deze beleidsregel uit te breiden naar alle vergunninghouders.

[2] Uit de conceptbeleidsregel (hier te vinden) blijkt hoe ruim het begrip ‘incident’ door de AFM wordt uitgelegd. Dat is
nuttige informatie.
Jammer is dat op pagina 5 en verder van het document een lijst van wat willekeurig ogende voorbeelden van
meldplichtige incidenten wordt gegeven, waaruit niet altijd blijkt of het voorval wel relevant is.  Niet altijd blijkt waarom
een gebeurtenis een ernstig gevaar voor de onderneming zou vormen, wat voor de meldplicht wel vereist is.

· Zo wordt in het vijfde voorbeeld gesproken over een vermoeden van marktmisbruik, zonder dat duidelijk is of dit
een relatie met de vergunninghouder heeft.

· In het zevende voorbeeld wordt gesproken over personen die betrokken zijn bij ‘een overtreding’; dat kan van
alles zijn dus ook fout parkeren of openbare dronkenschap. Ik neem niet aan dat het de bedoeling is dat
dergelijke voorvallen aan de AFM worden gemeld. Mij lijkt dat het begrip overtreding nader moet worden
afgebakend en dat moet worden aangegeven dat het relevant moet zijn voor de onderneming van de
vergunninghouder. Ik kan me voorstellen dat bij verdenking van of veroordeling ter zake van misdrijven – ook als
het niet voor de onderneming relevante misdrijven zijn (zoals zware verkeersdelicten) – er toch aan de AFM
gemeld moet worden. Maar ‘betrokken zijn bij’ en ‘verhoord worden over’ vind ik wel erg vaag als basis voor een
melding aan AFM, mij lijkt dat dit onderdeel beter moet worden uitgewerkt en dat met name relevant zal moeten
zijn of er aanwijzingen zijn dat de persoon of de vergunninghouder betrokken is bij onregelmatigheden.

· In het achtste voorbeeld is zowel sprake van de vergunninghouder, beleidsbepalers, werkzame personen als
van klanten. Evenals in het zevende voorbeeld wordt gesproken over wetsovertredingen in brede zin. Dat kan
van alles zijn, zeker nu een extreme hoeveelheid regelgeving (Nederlands en buitenlands) over de burger wordt
uitgestort en het daardoor nauwelijks meer mogelijk is alle regels na te leven.

· De onderzoeken waar het achtste, negende en tiende voorbeeld melding van maken, zijn meer illustraties van
wat er in het zevende voorbeeld ook al aan bod komt.

· Het voorbeeld nummer 11 is te vaag geformuleerd: het zal niet de eerste keer zijn dat een advocaat op de
rekening van een debiteur beslag legt om de debiteur onder druk te zetten. Conservatoir beslag als zodanig is
geen incident, tenzij een aanzienlijk bedrag wordt geblokkeerd en het beslag niet meteen wordt opgeheven. Een
dergelijk voorbeeld dient beter te worden uitgewerkt.

· Voorbeelden 11, 17 en 18 zouden kunnen worden samengevoegd.

En zo kan ik doorgaan. Mij lijkt dat de voorbeelden voor verbetering vatbaar zijn, bijvoorbeeld door ze te rubriceren
per betrokkene:

§ aandeelhouders, beleidsbepalers;
§ personeel;
§ klanten;
§ partijen waarmee wordt samengewerkt;

en voorts op type informatie:
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§ ‘harde’ informatie, bijvoorbeeld veroordeling, wordt verhoord als verdachte, oplegging boete;
§ aanwijzingen: onderzoeken door relevante partijen (zoals aanbieders), klachten.

Er kan dan ook per positie worden aangegeven hoe er naar een gebeurtenis of feit moet worden gekeken.
Het lijkt me logisch dat er op basis van harde informatie altijd meteen gemeld moet worden. Bij aanwijzingen zal
voldoende informatie moeten worden verzameld om te zien of sprake is van reële vermoedens.
Het voordeel van een meer systematische aanpak is dat degenen die moeten beoordelen of er aanleiding is voor een
incidentmelding beter in staat zijn te beoordelen of een melding nodig is.

Met vriendelijke groet,
Ellen Timmer

NB Indien gewenst kan deze consultatiereactie openbaar worden gemaakt.
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