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Onderwerpen:

1. Financieel strafrecht algemeen
2. De WED
3. Marktmisbruik (de kern van het financieel sr)
4. Recente jurisprudentie
5. Recente ontwikkelingen
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FINANCIEEL STRAFRECHT ALGEMEEN

 Wat is financieel strafrecht? 
 strafrechtelijke handhaving van financieel recht

 Financieel recht is in dit kader vooral:
 Wet op het financieel toezicht (Wft)
 Wet toezicht trustkantoren (Wtt)
 Wet toezicht financiële verslaggeving (Wtfv)
 Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme 

(Wwft)
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FINANCIEEL STRAFRECHT ALGEMEEN

 Wft handhaving
 Bestuursrechtelijk: primair
 Strafrechtelijk:  secundair / ultimum remedium

 Bestuursrecht
 Aanwijzing 
 Last onder dwangsom
 Bestuurlijke boete (hogere bedragen dan in het strafrecht)
 Publicatie (uitgebreider dan in het strafrecht)

 Strafrecht
 Via WED
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FINANCIEEL STRAFRECHT ALGEMEEN

 Strafbare Wft normen (via de WED)
 Integere bedrijfsvoering  (art. 5:68 lid 1 Wft)
 Het verlenen van financiële diensten zonder vergunning  (bijv.  art. 

2:96 Wft)
 Aantrekken van opvorderbare gelden (art. 3:5 lid 1 Wft)
 Gebruik van het woord “bank” (art. 3:7 lid 1 Wft)
 Eigen vermogen en solvabiliteit (bijv. 3:53 lid 1 Wft)
 Marktmisbruik
 Regels omtrent een openbaar bod (bijv. 5:74 lid 1 Wft)
 Aanbieden van effecten zonder prospectus (art. 5:2 Wft)
 Publicatie van koersgevoelige informatie (art. 5:25i Wft)

 Beperking (“stofkamoperatie”) na uitbreiding bestuurlijke 
boetes
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FINANCIEEL STRAFRECHT ALGEMEEN

 Formeel strafrecht in de Wft (beperkt)
 Vervolging van marktmisbruik in Amsterdam (art. 5:55 Wft)
 Informatie-uitwisseling toezichthouders en opsporingsinstanties 

(art. 1:92 Wft)
 Meldplicht bij integriteitsincidenten (art. 3:10 en 4:11 Wft)
 Meldplicht bij een redelijk vermoeden van marktmisbruik (art. 5:62 

lid 1 Wft): de zogenaamde klikplicht  
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WED | DELICTEN

 Art. 1 en 1a WED

 Criminaliserende functie: wat is wel en niet strafbaar?
 Geen inhoudelijke functie: de norm staat niet in de WED
 Gelede normstelling: economische delicten zijn overtredingen van 

voorschriften bij of krachtens …
 Verdeling (alfabetische opsomming)

Art. 1: ordeningsdelicten algemeen
Art. 1a: milieu
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WED | DELICTEN

 Art. 1 en 1a WED

 Categorieën
 Art. 1: categorie 1-5
 Art. 1a: categorie 1-3

 Eerste categorie art. 1 en 1a: ernstigste
 Middengroep: art. 1 sub 2 en 3, art. 1a sub 2
 Vierde categorie van art. 1 en derde van art. 1a: lichtste
 Art. 1 sub 5: overtreding art. 26, 33 en 34 WED 
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WED | DELICTEN

 Art. 2 WED

 art. 1 en art. 1a onder 1 en 2 WED: 
misdrijf indien opzettelijk, anders overtreding

 art. 1 onder 3 WED: 
misdrijven of overtredingen zoals aangegeven in 

specifieke bepalingen
 art. 1 onder 4 & art. 1a onder 3 WED: 

overtredingen
 art. 1 onder 5: 

misdrijven (ook wanneer ze niet opzettelijk begaan 
zijn) 



11

WED | DELICTEN

 Art. 6 lid 1 WED

 art. 1 en 1a onder 1 WED + misdrijf: 
max 6 jaren, taakstraf, geldboete 5e categorie 

 ander misdrijf: 
max 2 jaren, taakstraf, geldboete 4e categorie 

 art. 1 en 1a onder 1 WED + overtreding:
hechtenis max 1 jaar, taakstraf, geldboete 4e 

categorie  
 andere overtreding: 

hechtenis max 6 maanden, taakstraf, geldboete 4e 
categorie 
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WED | DELICTEN

 Art. 6 lid 1 WED

 art. 1 en 1a onder 1 WED + misdrijf: 
max 6 jaren, taakstraf, geldboete 5e categorie 

 ander misdrijf: 
max 2 jaren, taakstraf, geldboete 4e categorie
Wft misdrijven 

 art. 1 en 1a onder 1 WED + overtreding:
hechtenis max 1 jaar, taakstraf, geldboete 4e 

categorie  
 andere overtreding: 

hechtenis max 6 maanden, taakstraf, geldboete 4e 
categorie 

Wft overtredingen
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WED | DELICTEN

 Art. 6 WED

 Indien de waarde van de goederen, waarmee of m.b.t. welke 
het economisch delict is begaan, of die geheel of gedeeltelijk 
door middel van het economische delict zijn verkregen, hoger is 
dan een vierde van de maximale geldboete, kan een geldboete 
van de naast hogere categorie worden opgelegd. 

 Onverminderd art. 23 lid 7 Sr: verhoging van boetecategorie bij 
rechtspersonen bij niet-passendheid
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WED | DELICTEN

 Gelede normstelling

 Voorbeeld: 
 Art. 22 Besluit marktmisbruik Wft: plicht tot benoeming van een 

compliance officer
 Is overtreding van deze norm een economisch delict?
 Art. 22 Besluit marktmisbruik Wft (deel van de integere 

bedrijfsvoering in de financiële sector) is een uitwerking van art. 
5:68 lid 1 Wft

 Art. 5:68 lid 1 Wft strafbaar ex art. 1 onder 2 WED
 Antwoord: ja
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WED | DELICTEN

 Wetsvoorstel tot verruiming van de mogelijkheden tot 
bestrijding van financieel-economische criminaliteit

TK 2012/13, 33 685
 Aanscherping van de strafbaarstelling inzake misbruik van 

gemeenschapsgelden, corruptie en witwassen
 Flexibel boeteplafond voor rechtspersonen
 Geen kostenaftrek ontnemingsprocedures
 Versnelde procedure bij beklag over verschoningsrecht
 Gewoonte maken van 2-jrs economische overtredingen: 4 jaar
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MARKTMISBRUIK

 Hoofdstuk 5.4 Wft
 Verbodsbepalingen:

 Gebruik van voorwetenschap 
 Tippen en mededelen van voorwetenschap aan derden 
 Marktmanipulatie 

 Preventieve maatregelen:
 Openbaarmakingsplicht van KGI (art. 5:25i Wft) 
 Meldingsplicht voor insiders 
 Reglement voorwetenschap 
 Klikplicht
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MARKTMISBRUIK

 Handel met voorwetenschap

 Op grond van art. 5:56 Wft is het verboden om:
 gebruik te maken van
 voorwetenschap
 door het verrichten of bewerkstelligen van een transactie in financiële 

instrumenten

 Het transactieverbod is gericht tot: 
 primaire insiders en 
 secundaire insiders
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MARKTMISBRUIK

 Primaire insiders (art. 5:56 lid 2 Wft) zijn:
 bestuurders en commissarissen van de uitgevende instelling
 houders van een gekwalificeerde deelneming in de uitgevende 

instelling (zie definitie: minimaal 10% belang of stemrecht)
 personen met toegang tot voorwetenschap uit hoofde van de 

uitoefening van werk, beroep of functie
 personen die over voorwetenschap beschikken door betrokkenheid 

bij strafbare feiten 

 Secundaire insiders (art. 5:56 lid 3 Wft) zijn:
 een ieder die geen primaire insider is
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MARKTMISBRUIK

 Bij secundaire insiders is een subjectief element vereist, 
namelijk dat de secundaire insider:
 weet of 
 redelijkerwijs moet vermoeden 
 dat hij over voorwetenschap beschikt 

 Subjectief element niet vereist bij primaire insiders:
 de primaire insider hoeft niet te weten of redelijkerwijs te 

vermoeden dat de informatie die hij heeft voorwetenschap is
 zijn echte wetenschap is niet relevant; hij wordt geacht het te 

weten, althans hij wordt ervoor “aansprakelijk” gehouden  
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MARKTMISBRUIK

 Begrip voorwetenschap (Art. 5:53 lid 1 Wft):
 informatie
 die concreet is
 die rechtstreeks (of middellijk) betrekking heeft op 
 een uitgevende instelling of 
 op de handel in financiële instrumenten

 die niet openbaar is gemaakt
 terwijl openbaarmaking van de informatie significante invloed zou 

kunnen hebben op de koers van financiële instrumenten of op de 
koers van daarvan afgeleide financiële instrumenten 
(koersgevoeligheid in enge zin) 



21

MARKTMISBRUIK

 Begrip voorwetenschap is de grondslag voor: 
 het transactieverbod, 
 het mededelings- en tipverbod en 
 de publicatieplicht KGI
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MARKTMISBRUIK

 Wat is concrete informatie?
 Zie art. 1 lid 1 van de Uitvoeringsrichtlijn definities en openbaarmaking 

(PbEU L 339):
 een situatie die bestaat of waarvan redelijkerwijze mag worden 

aangenomen dat zij zal ontstaan, of
 een gebeurtenis die heeft plaatsgevonden of waarvan 

redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij zal plaatsvinden 
en

 indien de informatie specifiek genoeg is om er een conclusie uit te 
trekken omtrent de mogelijke invloed van de situatie of gebeurtenis 
op de koers van financiële instrumenten

 Zie HvJ EU 28 juni 2012 (Daimler)
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MARKTMISBRUIK

 Wat is koersgevoelige informatie?

 Wet en Richtlijn Marktmisbruik: 
 terwijl openbaarmaking van de informatie significante invloed zou 

kunnen hebben op de koers van financiële instrumenten of op de 
koers van daarvan afgeleide financiële instrumenten 

Aldus: relatie tussen informatie en (potentiele) 
koersontwikkeling
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MARKTMISBRUIK

 Wat is koersgevoelige informatie?

 Zie ook art. 1 lid 2 van de Uitvoeringsrichtlijn definities en 
openbaarmaking (PbEU L 339):
 Informatie is koersgevoelig indien een redelijk handelende 

belegger de informatie waarschijnlijk mede ten grondslag zal 
leggen aan zijn beleggingsbeslissingen

 Betekenis komt daarbij toe aan de ex ante beschikbare informatie
Aldus: relatie tussen informatie en (potentieel) 

handelen van de redelijk handelende belegger  
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MARKTMISBRUIK | RECENTE JURISPRUDENTIE

Casus C-1000 / Van Leeuwen (CBB 4 feb 2014)
 Besloten bijeenkomst C-1000 ondernemers waarin CEO C-1000 over 

het overnamebod van Jumbo op Super de Boer NV zegt:
 “C-1000 heeft de boot niet gemist”
 “het spel is pas op de wagen”
 “nee, nee, we hebben de boot niet gemist”
 “Na deze bijeenkomst spring ik in de auto en ik heb straks een hele 

belangrijke bijeenkomst”

 Van Leeuwen opent in de pauze effectenrekening en koopt voor 
slordige EUR 100.000 aandelen SdB
 “ze lieten de kaas niet van het brood eten”
 “ik weet wel dat ze om 4 uur een bijeenkomst hebben, moet wel 

voor 4 uur”
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MARKTMISBRUIK | RECENTE JURISPRUDENTIE

 Casus C-1000 / Van Leeuwen
 Bank klikte 
 AFM beboet Van Leeuwen (EUR 114.000)
 AFM beboet CEO (100.000)

 Rb vernietigt de boetes
 Informatie niet concreet genoeg: geen KGI
 Geen overtreding mededelingsverbod
 Geen handel met voorwetenschap

 CBB eveneens (4 feb 2014)
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MARKTMISBRUIK | RECENTE JURISPRUDENTIE

 Casus Binck (Hof Amsterdam 22 nov 2013; RF 2014/13)

 Trading update 27 maart 2006
 Verdachte krijgt op 14 april 2006 van een lid van de RvC cijfers 

Q106 plus persbericht
 Verdachte maakt op 14 april onder een alias bekend
 Stijging klantenbestand
 Aantal transacties
 Winst voor belastingen
 Netto winst
 Winst per aandeel

 Verdachte zegt onder een alias op 17 april verder
 Dat de winst explosief stijgt
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MARKTMISBRUIK | RECENTE JURISPRUDENTIE

 Casus Binck 
 Trading update 27 maart 2006
 Voortgaande groei retail en professional services
 Toestroom nieuwe klanten zet onverminderd voort
 Aantal klanten ruim 38.500
 Toevertrouwd vermogen gestegen naar ruim 2 miljard
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MARKTMISBRUIK | RECENTE JURISPRUDENTIE

 Casus Binck
 Q1 cijfers worden op 18 april 2006 bekend gemaakt
 OM vervolgt verdachte voor overtreding mededelingsverbod
 Rechtbank 8 maart 2012
 Kwartaalcijfers zijn over het algemeen KGI
 Bij een Trading Update is dit minder het geval
 Veroordeling tot EUR 5.000 geldboete

 Hof 22 nov 2013
 De kern van de kwartaalcijfers was al openbaar gemaakt 

middels de Trading Update
 Hierdoor is de informatie verstrekt door de verdacht geen KGI
 Impliciet: wat niet al in de Trading Update stond maar wel door 

de verdachte openbaar was gemaakt, was geen KGI
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RECENTE ONTWIKKELINGEN

 Amerikaanse aanpak van het Functioneel Parket
 Schikking Rabobank en KPMG
 Hoge bedragen
 Meedoen met internationale afdoening
 Beperkt zelfstandig strafrechtelijk onderzoek
 Schikken bij zaken die niet eenvoudig tot een veroordeling 

zouden leiden

 Politieke gevoeligheid
 Art. 12 Sv procedure in Rabobank
 Geen schikking voor individuen in KPMG
 Kamervragen
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RECENTE ONTWIKKELINGEN

 Vragen voor de toekomst
 onafhankelijkheid OM in belangrijke financieel 

strafrechtelijke zaken?
 efficiënte en succesvolle vervolging in grote zaken 

mogelijk?
 steeds grotere toename bestuursrechtelijke 

afwikkeling?
 steeds kleinere relevantie financieel strafrecht?
 logisch in een periode van grote zorg over 

onregelmatigheden in de financiële sector?   
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EINDE

 VRAGEN?
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