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Telefoon 020 - 797 [...]

Betreft Last onder dwangsom

Geachte heer Glandorf,

De Autoriteit Financiële Markten (AFM)’ legt een last onder dwangsom aan de heer L. Glandorf handelend onder
de naam Prospect Provider (Prospect Provider), met de bedoeling dat Prospect Provider bepaalde informatie aan
de AFM verstrekt. De AFM heefi Prospect Provider om informatie verzocht om te kunnen vaststellen in hoeverre
Prospect Provider zonder vergunning financiële diensten heeft verleend. Prospect Provider heeft deze informatie
tot op heden niet aan de AFM verstrekt.

Deze brief is een besluit in de zin van artikel 1:3, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). ledere
belanghebbende die het niet eens is met dit besluit, kan daartegen bezwaar aantekenen.

Hieronder wordt het besluit verder uitgewerkt. In paragraaf 1 vindt u de feiten die tot het besluit aanleiding hebben
gegeven. In paragraaf 2 is het besluit beschreven en in paragraaf 3 de publicatie van het besluit als u de verzochte
informatie niet verstrekt. In paragraaf 4 staat hoe u bezwaar kunt maken. Het wettelijk kader waarop het besluit is
gebaseerd kunt u vinden in de bijiage.

1. Feiten

1.1 Persoons- en bedrijfsgegevens
Prospect Provider staat in het handeisregister van de Kamer van Koophandel (de KvK) voor Rotterdam
ingeschreven onder dossiernummer 51924617. Volgens de KvK is het bezoekadres Rijksstraatweg 194, 2988 BM
te Ridderkerk. De activiteiten van Prospect Provider zijn volgens de KvK de volgende: “...Genereren van leads en
kianten die tot eenjlnancieringsadvies kunnen leiden.”

Prospect Provider wordt gedreven voor rekening en risico van de heer Lothar Glandorf, geboren [...] te [...1.

Met “de AFM” worth in deze brief zowel de AFM zeif, als haar toezichthouder(s) bedoeld.
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1.2 Onderzoeksdossier

De AFM heeft op grond van de Wft een onderzoek ingesteld naar de activiteiten van Prospect Provider. Het dod
van het onderzoek van de AFM is om een oordeel te vormen in hoeverre Prospect Provider zonder vergunning
financiële diensten heeft verleend.

Aanleiding van het onderzoek is een melding die de AFM ontving over het mogelijk adviseren enlofbemiddelen
over/in fmanciële producten door Prospect Provider. Hieruit volgt dat Prospect Provider mogelijk artikel 2:75 Wft
dan we! artikel 2:80 Wft overtreedt.

Gezien bovenstaande heeft de AFM op 6 december 2011 (kenmerk: 1NT-[. . .1-11120150) een aangetekend
informatieverzoek naar Prospect Provider verzonden (adres: Rijksstraatweg 154, 2988 BM Ridderkerk). Dit om te
bezien of Prospect Provider mogelijk de Wft heeft overtreden of overtreedt. Deze brief is per aangetekende post
aan Prospect Provider verzonden. De AFM heeft Prospect Provider hierbij verzocht binnen tien werkdagen na
dagtekening van voornoemde brief haar schriftelijk en gedetailleerd te informeren inzake de door Prospect
Provider verrichte activiteiten. OP deze brief heeft de AFM geen reactie ontvangen. Het informatieverzoek is op 3
januari 2012 van TNT Post retour ontvangen met als reden “niet afgehaald”.

Bij brief van 22 december 2011 (kenmerk INT-[. . .]-1112 1296) heeft de AFM aan Prospect Provider een rappel
informatieverzoek verzonden (adres: Rijksstraatweg 154, 2988 BM Ridderskerk) met het verzoek om aisnog de
vragen uit het informatieverzoek van 6 december 2011 te beantwoorden. Deze brief is per aangetekende en
reguliere post aan Prospect Provider verzonden.

Aangezien de AFM op 3 januari 2012 nog geen reactie had ontvangen van Propect Provider heeft de AFM
getracht telefonisch contact op te nemen met Prospect Provider (telefoonnummer: [...]). Het nummer werd niet
beantwoord.

De AFM heeft tot op heden geen informatie van Prospect Provider ontvangen.

2. Het besluit

Om te kunnen vaststellen of Prospect Provider in strijd heeft gehandeld met artikel 2:75 Wft en/of
artikel 2:80 Wft, is het noodzakelijk dat de AFM antwoord krijgt op alle vragen die zij in het informatieverzoek
van 6 december 2011 aan Prospect Provider heeft gesteld. De AFM heeft de bevoegdheid om informatie te
vorderen op grond van de Wft en de Awb. De AFM heeft geconstateerd dat Prospect Provider geen gevolg heeft
gegeven aan haar informatieverzoeken. Door geen gevolg te geven aan de informatieverzoeken van de AFM, heeft
Prospect Provider niet voldaan aan de medewerkingsplicht uit artikel 5:20 Awb. Volgens artikel 1:79, eerste lid,
Wft kan de AFM een last onder dwangsom opleggen als de medewerkingsplicht niet wordt nageleefd.

Omdat Prospect Provider geen gevolg heeft gegeven aan het informatieverzoek van de AFM, heeft de AFM
besloten de verstrekking van de gevraagde infonnatie af te dwingen door een last onder dwangsom op te leggen.
De last onder dwangsom houdt in dat Prospect Provider binnen tien werkdagen na dagtekening van deze brief
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aisnog volledig voldoet aan het informatieverzoek van 6 december 2011. Prospect Provider moet ingaan op de
volgende vragen en de onderstaande informatie schriflelijk verstrekken:

1. Een omschrijving van alle bedrijfsactiviteiten die door Prospect Provider worden en/of zijn verricht vanaf 1
januari 2011.

2. Heeft Prospect Provider vanaf 1 januari 2011 tot op heden bemiddeld en/of geadviseerd? Zo ja, in hoeveel
gevallen is dit gebeurd? Wij verzoeken u aan te geven welke cliënten (naam, adres, woonplaats) en diensten,
dan wel producten het betreft.

3. Welke gegevens worden exact van consumenten ingewonnen?
4. Welke van de ingewonnen gegevens worden doorgegeven aan andere instellingen en op welke wijze gebeurt

dat?
5. Op welke wijze(n) worden de gegevens van consumenten ingewonnen en/of doorgegeven?
6. Ontvangt Prospect Provider op enigerlei wijze een geldelijke beloning, bijvoorbeeld in de vorm van provisie,

voor haar bedrijfsactiviteiten; dan wel heeft Prospect Provider vanaf 1 januari 2011 tot heden geldelijke
beloningen ontvangen voor haar bedrijfsactiviteiten? Zo ja, waaruit bestaat deze vergoeding en wat is de
hoogte hiervan (uitgesplitst per jaartal?

7. Werkt Prospect Provider samen met financiële dienstverleners of financiële ondernemingen? Zo ja, welke
dienstverleners of ondernemingen zijn dat? De AFM ontvangt graag kopieën van eventuele
samenwerkingscontracten. We verzoeken u deze vraag voor de periode vanaf I januari 2011 tot heden te
beantwoorden.

8. Fen kopie van alle bankafschriften over de periode van ij anuari 2011 tot heden van alle bankrekeningen die
door Prospect Provider worden aangehouden voor haar bedrijfsactiviteiten.

Als het niet mogelijk is om (een deel van) de gevraagde informatie te geven, moet Prospect Provider binnen tien
werkdagen na dagtekening per (deel)punt schriftelijk en gedetailleerd de reden daarvoor geven.

U kunt de gevraagde informatie sturen aan: AFM, t.a.v. [...j, Postbus 11723, 1001 GS te Amsterdam, of per
fax naar: [...j.

Als Prospect Provider niet binnen de termijn van tien werkdagen aan onderhavige last onder dwangsom voldoet,
wordt een dwangsom verbeurd. Deze dwangsom bedraagt € 4.000,- (zegge: vierduizend euro) voor iedere dag of
gedeelte daarvan dat Prospect Provider een of meer van de hierboven gevraagde gegevens niet heeft verstrekt, tot
een maximum van € 80.000,- (zegge: tachtigduizend euro).

De vastgestelde hoogte van de dwangsom en het maximaal te verbeuren bedrag staan in redelijke verhouding tot
de zwaarte van het geschonden belang en de beoogde werking van de dwangsom. Het feit dat ondanks herhaald
verzoek de gevorderde informatie niet (volledig) is verstrekt, heeft immers tot gevoig dat de AFM niet kan
beoordelen of en, zo ja, in hoeverre sprake is van overtreding van enige bepaling uit de Wft of onderliggende
regelgeving. De AFM wordt daardoor belemmerd in de adequate uitoefening van haar toezicht.
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De AFM kan de dwangsom onmiddellijk opeisen zodra de dwangsom is verschuldigd. Als de dwangsom wordt
verbeurd, bent u wettelijke rente verschuldigd over het bedrag van de verbeurde dwangsom naast eventuele
aanmanings- en invorderingskosten.

3. Publicatie

Als de dwangsom wordt verbeurd, zal de AFM het besluit tot het opleggen van de last onder dwangsom openbaar
maken. Dit gebeurt op grond van artikel 1:99, eerste lid, Wft. De AFM heeft geen aanwijzingen dat eventuele
openbaarmaking in strijd is of zou kunnen komen met het doel van het toezicht dat de AFM houdt op de naleving
van de Wft. Als Prospect Provider bij de voorzieningenrechter een verzoek indient om de openbaarmaking op te
schorten, wordt de openbaarmaking uitgesteld tot er een uitspraak is van de voorzieningenrechter.

Als het besluit openbaar wordt gemaakt, gebeurt dit door:
a. publicatie op de website van de AFM;
b. publicatie in een persbericht; en, als dit naar het oordeel van de AFM wenselijk is,
c. publicatie van dit persbericht in één of meerdere landelijke en/of regionale dagbladen.

Ad a. Als dit besluit op de website van de AFM wordt gepubliceerd, worden eventuele vertrouwelijke gegevens
verwijderd. Het gaat hierbij om de in deze brief grijs gemarkeerde gegevens. Deze mformatie zal dus in de
publicatie worden afgeschermd. Als u vindt dat bepaalde andere gegevens ook als vertrouwelijk moeten worden
aangemerkt, kunt u dit binnen een termijn van tien werkdagen na dagtekening van deze brief aan de AFM kenbaar
maken.

Ad b/c. Hierbij vindt u de tekst van het persbericht dat de AFM zal publiceren als de dwangsom geheel wordt
verbeurd:

“AFM legt last onder dwangsom op aan de heer L. Glandorfhandelend onder de naam Prospect Provider.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op

__________________

een last onder dwangsom opgelegd aan de
heer L. Glandorfhandelend onder de naam Prospect Provider (Prospect Provider), omdat ze niet voldoet aan
informatieverzoeken van de AFM. Er is om informa tie verzocht, omdat het vermoeden bestaat dat Prospect
Providerfinanciele diensten heeft verleend, ofnog steeds verleent, zonder dat Prospect Provider hiervoor een
vergunning heeft van de AFM.

Prospect Provider, gevestigd op het adres Rjjksstraatweg 194, 2988 BM te Ridderkerk, heeft de verzochte
informatie niet binnen de gestelde termUn geleverd en is daarom verplicht de dwangsom te betalen. De verzochte
informa tie moet nog steeds aan de AFM worden geleverd.

De AFM vraagt hetpubliek om informatie over Prospect Provider te delen met de AFM. Hiervoor kunt u contact
opnemen met het Meldpunt Financièle Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut).
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De AFM bevordert eerliIke en transparantefinanciele markten. WI zjn de onajhankelUke gedragstoezichthouder
op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldigefmnanciele
dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerfljke en efficiente werking van kapitaalmarkten. Ons
streven is het vertrouwen van consumen ten en bedrUven in deflnanciële markten te versterken, ook internationaal.
Op deze manier draagt de AFMbU aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.”

4. Hoe kunt u bezwaar maken?

ledere belanghebbende kan tegen deze beschikking bezwaar maken door binnen zes weken na bekendmaking
daarvan een bezwaarschrift in te dienen bij de AFM, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 11723, 1001 GS,
Amsterdam. Een bezwaarschrift kan ook per fax (alleen naar faxnummer 020-797 3835), per e-mail (alleen naar e
mailadres bezwarenbox@afin.nl) of door middel van het formulier op de website van de AFM
(www.afm.nl/bezwaar) worden ingediend. Aan deze elektronische wijze van verzending stelt de AFM nadere
eisen die op haar website worden toegelicht. Dat een bezwaarschrift niet aan andere AFM-faxnummers of AFM
e-mailadressen wordt verzonden dan de hier genoemde, is édn van die eisen. De AFM zal het bezwaarschrift
alleen inhoudelijk in behandeling nemen als aan bedoelde eisen is voldaan.

De AFM wijst erop dat het maken van bezwaar niets afdoet aan de verplichting om aan deze last onder dwangsom
te voldoen en evenmin aan de eventuele verplichting om verschuldigde dwangsommen te betalen.

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met [...] op telefoonnummer 020 — 797 [...].

Hoogachtend,
Autoriteit Financiële Markten

[. .] [. . .1

Bijlage: Wettelijk kader

Kopie per reguliere post
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Bij1ae: Het wettelijk kader

Wft

In artikel 1:72 Wft is het volgende bepaald:
1. Met het toezicht op de naleving van de bU en krachtens deze wet gestelde regels 4/n belast de bU besluit

van de toezichthouder aangewezen personen.
2. Van een besluit als bedoeld in het vorige lid wordt mededeling gedaan door plaatsing in de

Staatscourant.

In artikel 1:74 is voor zover relevant — bepaald:
1. De toezichthouder kan ten behoeve van het toezicht op de naleving van de bU ofJcrachtens deze wet

gestelde regels van een ieder inlichtingen vorderen.
2. De artikelen 5:13 en 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht 4/n van overeenkomstige toepassing.

(...)

In artikel 1:79 Wft is — voor zover relevant — het volgende bepaald:
1. De toezichthouder kan een last onder dwangsom opleggen terzake van een overtreding van voorschrijien,

gesteld ingevolge de in de blage bjj dit artikel genoemde artikelen en de prospectusverordening aismede
terzake van overtreding van artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht.

2. (...)

In artikel 1:99 Wft is het volgende bepaald:
1. De toezichthouder maakt een besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom ingevolge deze wet

openbaar wanneer een dwangsom wordt verbeurd, tenzU de openbaarmaking van het besluit in strjjd is of
zou kunnen komen met het doel van het door de toezichthouder uit te oefenen toezicht op de naleving van
deze wet.

2. Indien wordt verzocht om een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet
bestuursrecht, wordt de openbaarmaking van het besluit opgeschort totdat er een uitspraak is van de
voorzieningenrechter.

In artikel 4:10 Wft is het volgende bepaald:
1. Het beleid van een beheerder, beleggingsmaatschapp, beleggingsonderneming, bewaarder of

financieledienslverlener wordt bepaald ofmede bepaald door personen wier betrouwbaarheid buiten
twijfel staat. Indien binnen definanciele onderneming een orgaan is belast met toezicht op het beleid en
de algemene gang van zaken van definanciele onderneming wordt dit toezichtgehouden door personen
wier betrouwbaarheid buiten twjfel staat.

2. De betrouwbaarheid van een persoon als bedoeld in het eerste lid staat buiten tw/jfel wanneer dat
eenmaal door een toezichthouder voor de toepassing van deze wet is vastgesteld, zolang niet een wUziging
in de relevantefeiten ofomstandigheden een redelUke aanleiding geeft tot een nieuwe beoordeling.
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3. Bij ofIcrach tens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met betrekking tot de wjze
waarop wordt vastgesteld dat de betrouwbaarheid van een persoon als bedoeld in het eerste lid buiten
twjfel staat en welkefeiten en omstandigheden daarbU in aanmerking worden genomen.

In artikel 4:11 Wft is — voor zover relevant — het volgende bepaald:

(...)
2. EenJmnancieledienstverlener voert een adequaat beleid dat een integere uitoefening van zUn bedrjf

waarborgt. Hieronder wordt verstaan dat wordt tegengegaan dat deJinancieledienstverlener ofzUn
werknemers strafbarefeiten ofandere wetsovertredingen begaan die het vertrouwen in de
financieledienstverlener of in definancièle markten kunnen schaden. BU algemene maatregel van bestuur
kunnen andere onderwerpen worden aangewezen die tot de integere uitoefening van het bedrjfvan een
financiëlediensiverlener worden gerekend.

3. RU ofkrachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de
minimumvoorwaarden waaraan het beleid, bedoeld in het eerste en tweede lid, moet voldoen.

4. EenJinanciele onderneming als bedoeld in het eerste of tweede lid verstrekt aan de Autoriteit Financiële
Markten bU algemene maatregel van bestuur te bepalen informatie over inciden ten die verband houden
met de onderwerpen, bedoeld in het eerste en tweede lid.

5. De Autoriteit Financiële Markten kan op aanvraag geheel ofgedeeltelk, al dan niet voor bepaalde tUd,
ontheffing verlenen van het op grond van het derde lid bepaalde, met uitzondering van het met belrekking
tot het verlenen van een beleggingsdienst ofverrichten van een beleggingsactiviteit ofnevendienst
bepaalde, indien de aanvrager aantoont dat daaraan redelykerwUs niet kan worden voldaan en dat de
doeleinden die dit artikel beoogt te bereiken anderszins worden bereikt.

In artikel 4:15 Wft is het volgende bepaald:
1. Eenfinancieledienstverlener die niet het bedrjfvanfinanciele instelling, kredietinstelling ofverzekeraar

uitoefent, richt de bedrfsvoering zodanig in dat deze een beheerste en integere uitoefening van zUn
bedrfwaarborgt.

2. BU ofkrachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met betrekking tot het
eerste lid. Deze regels hebben betrekking op:
a. integriteit, waaronder wordt verstaan:

het tegengaan van het begaan van straJbarefeiten en andere wetsovertredingen door de
financieledienslverlener ofzjjn werknemers die het vertrouwen in de
Jmnancieledienslverlener of in definanciele markten kunnen schaden; en

2°. het nemen van maatregelen met betrekking tot andere bU algemene maatregel van
bestuur aan te wUzen onderwerpen die tot de integere uitoefening van het bedr&fvan een
financiëledienstverlener worden gerekend; en

b. ordelUke en transparantefinancièlemarktprocessen, zuivere verhoudingen tussen marktpartUen en
zorgvuldige behandeling van cliën ten en consumenten, waaronder wordt verstaan:

1°. het waarborgen van de informatieverstrekking aan cliën ten ofconsumenten; en
2°. het waarborgen van de zorgvuldige behandeling van cliënten ofconsumenten.
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3. Het ingevolge het tweede lid, aanhefen onderdeel b, bepaalde is van overeenkomstige toepassing op
Jmnancieledienstverleners die het bednjfvanfinanciele instelling, kredietinstelling ofverzekeraar
uitoefenen.

4. De Autoriteit Financiële Markten kan op aanvraag geh eel ofgedeeltelk, a? dan niet voor bepaalde ti/d,
ontheffing verlenen van het op grond van het tweede lid bepaalde, indien de aanvrager aantoont dat
daaraan redelUkerwUs niet kan worden voldaan en dat de doeleinden die dit artikel beoogt te bereiken
anderszins worden bereikt.

In artikel 4:17 Wft is het volgende bepaald:
1. Een beheerder, beleggingsonderneming die beleggingsdiensten verleent, clearinginstelling of

financieledienstver?ener draagt zorg voor een adequate behandeling van kiach ten van cliënten,
consumenten ofdeelnemers overfinanciële diensten offinanciële producten van definanciële
onderneming. Hiertoe:
a. beschikt definanciële onderneming over een interne klachtenprocedure, gericht op een spoedige en

zorgvuldige behandeling van klachten; en
b. is definanciele onderneming aangeslo ten bU een door Onze Minister erkende geschilleninstantie die

geschillen behandelt met betrekking totfinanciële diensten offinanciele producten van definanciele
onderneming, tenzU er geen zodanige geschilleninstantie is.

2. Het eerste lid, onderdeel b, is niet van toepassing opfinanciele ondernemingen voorzover zU:
a. rech ten van deelneming in beleggingsinstellingen aanbieden;
b. beleggingsdiensten uitsluitend voorprofessionele beleggers verlenen; of
c. optreden als clearinginstelling.

3. B/ algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de aJhandeling van
klachten en worden regels gesteld met betrekking tot de erkenning van geschilleninstanties, de
behandeling van geschillen door erkende geschilleninstanties en de door erkende geschilleninstanties aan
Onze Minister te verstrekken informatie.

In artikel 4:26 Wft is — voor zover relevant — het volgende bepaald:
1. Eenfinanciële onderneming meldt wzigingen met betrekking tot onderwerpen waarover ingevolge

artikel 2:13, tweede lid, 2:22, tweede lid, 2:32, tweede lid, 2.33, iweede lid, 2:42, tweede lid, 2:43,
tweede lid, 2:58, tweede lid, 2:63, tweede lid, 2:67, vierde lid, 2:68, derde lid, 2:69, tweede lid, 2:72,
tweede lid, 2:73, eerste lid, 2:78, tweede lid, 2.83, tweede lid, 2.89, tweede lid, 2.94, tweede lid, 2:99,
derde lid, 2:105, vjfde lid, 2:125, eerste lid, 2.126, eerste lid, 2:130, eerste lid, 3.110, tweede lid, 4:5,
derde lid, 4:10, derde lid 4•50 eerste lid, of4: 71, derde lid, verstrekking van gegevens is voorgeschreven
aan de Autoriteit Financiële Markten.

(...)
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Awb

In artikel 1:3 Awb is het volgende bepaald:
1. Under besluit wordt verstaan: een schrflelUke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een

publiekrechtel/jke rechtshandeling.
2. Under beschikking wordt verstaan: een besluit dat niet van algemene strekking is, met inbegrip van de

afwzing van een aanvraag daarvan.
3. Under aanvraag wordt verstaan: een verzoek van een belanghebbende, een besluit te nemen.
4. Under beleidsregel wordt verstaan: een bU besluit vastgestelde algemene regel, niet zUnde een algemeen

verbindend voorschrjfi, omtrent de afiveging van belangen, de vaststelling van feiten ofde uitleg van
wettelUke voorsch4flen bj het gebruik van een bevoegdheid van een bestuursorgaan.

In artikel 4:8 Awb is — voor zover relevant— het volgende bepaald:
2. Voordat een bestuursorgaan een beschikking geefi waartegen een belanghebbende die de beschikking

niet heeft aangevraagd naar verwachting bedenkingen zal hebben, stelt het die belanghebbende in de
gelegenheid 4/n ziensw//ze naar voren te brengen indien:
a) de beschikking zou steunen op gegevens overfeiten en belangen die de belanghebbende betreffen, en
b) die gegevens niet door de belanghebbende zeifter zake zJn verstrekt.

3. Het eerste lid geldt niet indien de belanghebbende niet heeft voldaan aan een wettelUke verplichting
gegevens te verstrekken.

In artikel 5:13 Awb is het volgende bepaald:
Een toezichthouder maakt van z/jn bevoegdheden slechts gebruik voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling
van 4/n taak nodig is.

In artikel 5:16 Awb is het volgende bepaald:
Een toezichthouder is bevoegd inlichtingen te vorderen.

In artilcel 5:17 Awb is het volgende bepaald:
1. Een toezichthouder is bevoegd inzage te vorderen van zakefi/ke gegevens en bescheiden.

(...)

In artikel 5:20 Awb is het volgende bepaald:
1. Een ieder is verplicht aan een toezichthouder binnen de door hem gestelde redefi/ke termUn alle

medewerking te verlenen die deze redelUkerwUs kan vorderen bU de uitoefening van 4/n bevoegdheden.
2. Z die uit hoofde van ambt, beroep ofwettefljk voorschrfl verplicht 4/n tot geheimhouding, kunnen het

verlenen van medewericing weigeren, voor zover dit uit hun geheimhoudingsplicht voortvloeit.

In artikel 8:81 Awb is het volgende bepaald:
1. Indien tegen een besluit bU de rechtbank beroep is ingesteld dan wel, voorafgaand aan een mogefl/k

beroep bU de rechtbank, bezwaar is gemaakt ofadministratiefberoep is ingesteld, kan de
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voorzieningenrechter van de rechtbank die bevoegd is ofkan worden in de hoofdzaak, op verzoek een
voorlopige voorziening treffen indien onvervvUlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

2. Indien bU de rechtbank beroep is ingesteld, kan een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan
door een partU in de hoofdzaak.

3. Indien voorafgaand aan een mogelk beroep bU de rechtbank bezwaar is gemaakt ofadministratief
beroep is ingesteld, kan een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan door de indiener van het
bezwaarschrfI, onderscheidenlUk door de indiener van het beroepschrfi ofdoor de belanghebbende die
geen recht heeft tot het instellen van administratiefberoep.

4. De artikelen 6:4, derde lid, 6:5, 6.6, 6.14, 6:15, 6.17 en 6:2] zUn van overeenkomstige toepassing. De
indiener van het verzoekschrfl die bezwaar heeft gemaakt dan wel beroep heeft ingesteld, legt daarbU een
afschrift van het bezwaar- ofberoepschrfl over.

5. Indien een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan nadat bezwaar is gemaakt ofadministratief
beroep is ingesteld en op dit bezwaar ofberoep wordt beslist voordat de zitting heeftplaatsgevonden,
wordt de verzoeker in de gelegenheid gesteld beroep bU de rechtbank in te stellen. Het verzoek om
voorlopige voorziening wordt gelkgesteld met een verzoek dat wordt gedaan hangende het beroep bU de
rechtbank.


