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Vlak voorde zomerpubliceerde
hetministerie vanFinanciën
een inventarisatie vande erva-
ringenmethet boetestelsel voor

overtredingen vandefinanciële toezicht-
wetgevingover deperiode2009-2015.
Aanleidingwas eenaanpassing vanhet
boetestelsel, als gevolg vande inwerking-
treding vannieuweEuropese regelge-
ving.Opbasis vandenieuwe regels, die
op11 augustus inwerking zijn getreden,
is dehoogte vandemaximumboete voor
bepaaldeovertredingenopgevoerd tot
€5mlnof 10%vandeomzet (en inbe-
paalde gevallen zelfs tot €20mlnof 15%).
Hoewel deEuropese richtlijn specifiek
ziet opovertredingenmetbetrekking
totmarktmisbruik, heeft dewetgever
deboetes over dehele linie verhoogden
ookdeopenbaarmakingsbepalingen
uitgebreid.Ookniet-bestraffende toe-

zichtmaatregelen, zoals eenaanwijzing,
zullen inde toekomstmetnaamen toe-
naamdoorde toezichthouderworden
gepubliceerd.

Hethuidigeboetestelsel dateert van
2009 enwas toenal eendoorbraakom-
dat demaximumboetes substantieel
werden verhoogdomdeafschrikwek-
kendewerking te vergroten.Het is goed
dat deminister indehuidige aanpassing
vanhet boetestelsel redenheeft gezien
omdeervaringen vandeafgelopen ja-
ren inbeeld tebrengen.De evaluatie is
echter eengemiste kans. Zij overtuigt
niet als onderbouwing vande volgende
verhoging vanhet boeteniveau.Daarvoor
schiet deopzet tekort en zijnde conclu-
sies te selectief en suggestief.

De inventarisatie leunt opde eigen
ervaringen vande toezichthoudersAFM
enDNB.Praktijkervaringen vanfinan-
ciële ondernemingenendeadvocatuur
ontbreken, net als kritischepublicaties

Steeds hogere boetes financieel toezicht vragenomdiscussie nut ennoodzaak
vandeRaad vanState en inde vaklitera-
tuur. Inde evaluatie schrijft deminister
dat deopgelegdeboetesmerendeels in
standblijvenbij de rechter:Dat sterkt
de gedachtedat deAFMdeboetesyste-
matiek opde juistewijze toepast.Onze
beleving is juist dat boetes in (hoger)
beroep regelmatigworden vernietigd
en in eenaanzienlijk aantal gevallen
wordengematigd. Een snelle inventari-
satie vandeuitsprakenover deperiode1
januari 2015 tot en31mei 2016 leert dat
in circa 30%vandieuitsprakendeboete
in (hoger) beroepwerdherroepen, dan
welwerd gematigd. Evenminwordt in
de evaluatie stilgestaanopde effecten in
depraktijk: is hetwel zo realistischom
te veronderstellendat afschrikkingdoor
steedshogereboetes leidt tot betere
naleving?Degestage verhoging vande
boetes vergt eengrondiger bezinningop
nut ennoodzaak.

De conclusie vande evaluatie luidt

kort gezegddat deherziening vanhet
boetestelsel is geslaagd: definancië-
le toezichthouders zijnbeter in staat
maatwerk tebieden.Datwil zeggendat
zij hogere enafschrikwekkendeboetes
kunnenopleggenendat ookdoen.Maar
of dat ook echtnodigwas enpassender,
blijft inhetmidden.

Hetwetsvoorstel is zonder inhoude-
lijkediscussie doordeTweede enEerste
Kamerbehandeld. Verhoging vande
boetebedragen lijkt voor dewetgever
eenhamerstuk te zijn.Dat zouhetniet
moeten zijn.Deboetes die een toezicht-
houder kanopleggen zijn inmiddels
een veelvoud vandehoogsteboetedie
de strafrechter kanopleggen.Dat is niet
vanzelfsprekend.

Mr. dr. A.G.Mein iswerkzaamals lector
LegalManagementbij deHogeschool
vanAmsterdam,mr. C.A.Doets is
advocaat.

In hoger beroepworden
boetes regelmatig
vernietigd en in aanzienlijk
aantal gevallen gematigd
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