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Onderwerp 

Besluit tot het benoemen van een curator 

 

Geachte directie, 

 

De Nederlandsche Bank N.V. (“DNB”) heeft besloten om ten aanzien van het 

bestuur van MultiSafepay B.V. (“MSP”) een curator te benoemen zoals bedoeld in 

artikel 1:76, eerste lid en tweede lid, sub a van de Wet op het financieel toezicht 

(“Wft”). Met inachtneming van de zienswijze van MSP is DNB van oordeel dat MSP 

niet, althans niet volledig, binnen de gestelde termijn gevolg heeft gegeven aan de 

aanwijzing zoals bedoeld in artikel 1:75, eerste lid Wft die DNB op 2 juli 2015 aan 

MSP heeft gegeven (de “Aanwijzing”). Kort gezegd strekt dit besluit tot de 

benoeming van een curator die, conform de opdracht in paragraaf 4.1 hierna, 

ervoor moet zorgen dat MSP alsnog op de kortst mogelijke termijn volledig gaat 

voldoen aan de Aanwijzing. 

 

Deze brief is als volgt opgebouwd. In paragraaf 1 beschrijft DNB de achtergrond die 

aanleiding heeft gegeven tot het besluit. Paragraaf 2 bevat de zienswijze van MSP 

en de beoordeling daarvan door DNB. Paragraaf 3 gaat in op de overwegingen die 

DNB heeft betrokken bij de besluitvorming over de inzet van een zwaardere formele 

maatregel. In paragraaf 4 staan het besluit tot benoeming van de curator, inclusief 

de opdracht van de curator en het kostenbesluit. Paragraaf 5 staat omschreven op 

welke wijze en binnen welke termijn belanghebbenden bezwaar kunnen maken 

tegen deze besluiten. In paragraaf 6 volgen twee slotopmerkingen. Het relevante 

wettelijk kader staat in bijlage 1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

1. ACHTERGROND 

 

Sinds 20 september 2012 beschikt MSP (destijds genaamd: Teletik Services B.V.) 

over een vergunning voor het uitoefenen van het bedrijf van betaaldienstverlener 

zoals bedoeld in artikel 2:3b Wft en staat daarmee onder toezicht van DNB. Het 

toezicht van DNB richt zich onder meer op het waarborgen van een beheerste en 

integere uitoefening van het bedrijf en het veiligstellen van ontvangen middelen uit 

betaaldiensten. 
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1.1 Onderzoek in 2014 

In november 2014 heeft DNB in het kader van het themaonderzoek ‘Integere 

bedrijfsvoering betaalinstellingen’ een onderzoek uitgevoerd naar de bedrijfsvoering 

van MSP. Het onderzoek vond plaats op 27 en 28 november 2014 ten kantore van 

MSP. Tijdens het onderzoek hebben toezichthouders van DNB de opzet, het bestaan 

en de werking van het risicobeheersingsproces met betrekking tot de 

integriteitsrisico’s in de bedrijfsvoering van MSP beoordeeld. Zoals blijkt uit het 

rapport met bevindingen van 19 februari 2015 (kenmerk xxxxxxxxxxx) zijn in dit 

onderzoek verschillende overtredingen geconstateerd. Het betreft hier – kort 

gezegd - overtreding van: 

i. artikel 3:10, eerste lid Wft juncto artikel 10, eerste lid Besluit Prudentiële 

regels Wft (“Bpr”); 

ii. artikel 3:10, eerste lid Wft juncto artikel 10, tweede lid Bpr in combinatie 

met artikel 3 en 8, tweede en vierde lid Wwft; 

iii. artikel 3:15, eerste en tweede lid Wft; 

iv. artikel 3:17, eerste lid Wft juncto artikel 18 en 21 Bpr;  

v. artikel 3:10, eerste lid Wft juncto artikel 10, derde lid Bpr en artikel 35 

Wwft; 

vi. artikel 3 en artikel 8, tweede en vierde lid Wwft; en 

vii. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

1.2 Aanwijzing 2 juli 2015 

Vanwege de overtredingen van de Wft en het Bpr, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

MSP is al voorafgaand aan de Aanwijzing gestart met een traject van 

herstelmaatregelen om de door DNB geconstateerde overtredingen te beëindigen. 

MSP heeft die maatregelen toegelicht bij brief d.d. 6 maart 2015. In de mondelinge 

zienswijze van MSP op 15 juni 2015 heeft MSP de werking van haar proces van 

cliëntacceptatie aan de hand van een voorbeeld toegelicht. Op 16 juni 2015 heeft 

MSP haar zienswijze schriftelijk aangevuld en documentatie overgelegd. Bij het 

besluit om een Aanwijzing op te leggen aan MSP heeft DNB rekening gehouden met 

de gestarte herstelmaatregelen, de zienswijzen d.d. 15 en 16 juni 2015 en de 

tijdslijnen die MSP daarbij heeft voorgesteld in het plan van aanpak d.d. 12 maart 

2015. MSP heeft de uitvoering van deze herstelmaatregelen gecontinueerd na de 

Aanwijzing van 2 juli 2015.  
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MSP heeft op 13 augustus 2015 bezwaar gemaakt tegen de Aanwijzing; MSP heeft 

dit bezwaar ingetrokken bij e-mail d.d. 28 september 2015 van haar gemachtigde.  

 

1.3 Acties MSP n.a.v. de Aanwijzing 

Naar aanleiding van de Aanwijzing heeft DNB op verschillende data, te weten 31 

augustus 2015, 23 september 2015, 29 september 2015 en 30 oktober 2015, 

documenten en/of informatie van MSP ontvangen. Dit betreft met name 

beleidsdocumenten en voorbeelden. In bepaalde gevallen heeft DNB hierop 

gereageerd of was dit aanleiding tot het voeren van een (telefonische) bespreking. 

In de sub-paragrafen hierna volgt een samenvatting. 

 

In de brief van DNB d.d. 10 november 2015 met de voorlopige bevindingen ten 

aanzien van de opvolging van de Aanwijzing constateert DNB dat de 

beleidsdocumenten, die op 31 augustus 2015 aan DNB waren verstrekt, van een 

hoog abstractieniveau zijn, weinig samenhangend en nauwelijks werkinstructies en 

procedures bevatten. Daarnaast is het niet duidelijk hoe deze stukken zich 

verhouden tot de bestaande stukken die eerder aan DNB zijn verstrekt. Verder 

benadrukt DNB in haar brief de ernst van de situatie en spreekt zij haar zorg uit 

over de onvoldoende opvolging van de Aanwijzing door MSP. 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx DNB heeft xxxxxxxxxxxx 

geconstateerd dat MSP sinds de vergunningverlening in overtreding is geweest van 

verschillende vereisten en bepalingen. DNB acht het ernstig dat, ondanks de 

Aanwijzing, de overtredingen voortduren en er nieuwe overtredingen bijkomen. Xx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Ter schriftelijke vastlegging xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

heeft DNB xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx een bevestigingsbrief aan de leden van de 

Raad van Bestuur van MSP overhandigd (kenmerk xxxxxxxxxxx). In deze brief 

geeft DNB aan dat zij de geconstateerde overtredingen afzonderlijk en samen 

ernstig en verwijtbaar acht. Daarnaast beoordeelt DNB de compliance houding van 

MSP als laag, hetgeen onacceptabel is. 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx 

 

Op 28 januari 2016 heeft xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

verklaard dat “alle cliëntendossiers van MultiSafepay B.V. voldoen aan de 

toepasselijke wettelijke vereisten”. 
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1.4 Validatieonderzoek 2016 

Op 17 maart 2016 heeft DNB MSP geïnformeerd dat zij voornemens is om in april 

2016 een validatieonderzoek (het “Validatieonderzoek”) uit te voeren. Het doel 

hiervan was om te valideren of MSP adequaat opvolging heeft gegeven aan de 

Aanwijzing. Specifiek heeft DNB gekeken naar de opvolging van de openstaande 

punten uit de Aanwijzing, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx DNB heeft dit onderzoek op 12 en 

13 april 2016 uitgevoerd op het kantoor van MSP, waarbij de benodigde informatie 

vooraf bij MSP is opgevraagd. Aangezien de door MSP toegestuurde informatie niet 

compleet was, heeft MSP op verzoek van DNB aanvullende documenten opgestuurd. 

DNB heeft deze documentatie ontvangen op 13 en 19 april 2016. 

 

1.5 Voorlopige bevindingen 

Op basis van het Validatieonderzoek komt DNB tot de conclusie dat MSP 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de Aanwijzing niet (volledig) heeft 

opgevolgd. Daarnaast tonen de bevindingen van het Validatieonderzoek aan dat 

niet alle onderzochte cliëntendossiers voldoen aan de relevante wetgeving. Dat is in 

strijd met bovengenoemde verklaring xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

 

1.6 Hoor en wederhoor 

Op 14 juni 2016 heeft DNB haar bevindingen uit het Validatieonderzoek en de 

hiervoor beschreven conclusie schriftelijk per brief aan MSP teruggekoppeld (de 

“Voorlopige Bevindingenbrief”). Om de door DNB geconstateerde feiten te 

toetsen, is MSP gevraagd binnen twee weken te reageren op feitelijke onjuistheden. 

Op verzoek van MSP heeft DNB de reactietermijn verlengd tot en met 12 juli 2016. 

 

Op 12 juli 2016 heeft MSP haar reactie op de voorlopige bevindingen uit het 

Validatieonderzoek aan DNB toegestuurd (ontvangen op 14 juli 2016). In algemene 

zin stelt MSP dat de Voorlopige Bevindingenbrief geen recht doet aan de bestaande 

compliance awareness en de maatregelen die MSP heeft genomen. Tegelijkertijd 

stelt zij dat op de onderwerpen waarop de Voorlopige Bevindingenbrief ziet verdere 

verbeteringen doorgevoerd kunnen worden, hetgeen de volle aandacht van MSP 

heeft. MSP geeft in haar reactie aan dat zij uiterlijk 15 augustus 2016 een nieuw 

plan van aanpak (het ”Nieuwe Plan van Aanpak”) aan DNB zal toesturen (zie 

paragraaf 1.8 hieronder).  

 

DNB heeft de reactie van MSP beoordeeld en naar aanleiding hiervan enkele 

tekstuele aanpassingen gemaakt in de Voorlopige Bevindingenbrief. Voor het 

overige zijn de bevindingen uit het Validatieonderzoek ongewijzigd gebleven. DNB 

heeft het rapport met definitieve bevindingen (de “Definitieve Bevindingenbrief”) 

op 22 juli 2016 aan MSP toegezonden. Voor een overzicht van de definitieve 

bevindingen verwijst DNB naar de inhoud van de Definitieve Bevindingenbrief 

(kenmerk xxxxxxxxxxx). 
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1.7 Definitieve bevindingen 

Zoals uiteengezet in de Definitieve Bevindingenbrief DNB stelt vast dat: 

- het in de systematische integriteitsrisicoanalyse (“SIRA”) van MSP ontbreekt 

aan een heldere beschrijving van de inherente risico’s, de scenario’s 

onvoldoende zijn uitgewerkt, de beheersmaatregelen alsmede de effectiviteit 

ervan niet duidelijk zijn beschreven en het beleidsstuk en de informatiesessie 

die genoemd worden in de SIRA nog niet zijn afgerond (xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxx de Aanwijzing); 

- MSP nog geen systeem heeft geïmplementeerd voor de indeling van cliënten in 

risicocategorieën (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx); 

- MSP nog geen systeem heeft geïmplementeerd om de afweging met betrekking 

tot de vaststelling van een risicoprofiel van een cliënt te borgen in het 

cliëntdossier (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx); 

- MSP geen maatregelen en procedures heeft opgesteld die waarborgen dat 

zichtbaar en verifieerbaar controle op het cliëntonderzoek plaatsvindt door 

Compliance (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx); 

- MSP geen maatregelen en procedures heeft opgesteld voor het monitoren van 

het doel en de aard van de uit te voeren transacties met inachtneming van de 

dienstverlening en risicoprofiel van de cliënt (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxx); 

- MSP geen verscherpte maatregelen heeft getroffen bij online cliëntacceptatie 

van cliënten die niet fysiek aanwezig zijn voor de verificatie van de identiteit 

(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx); 

- MSP de dienstverlening ook bij niet laag-risico cliënten (de medium risk 

cliënten) start voorafgaand aan de afronding van het cliëntonderzoek 

(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx); 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

- MSP haar medewerkers niet à tempo in kennis heeft gesteld van alle 

aangepaste of (nieuw) opgestelde beleidsdocumenten, procedures en 

maatregelen (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx); 

- MSP geen uittreksel uit het handelsregister heeft toegestuurd, waaruit blijkt 

dat MSP over tenminste twee uitvoerende bestuurders/natuurlijke personen 

beschikt die in Nederland woonachtig zijn. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

- MSP geen volledige uitoefening van de compliance-functie heeft gewaarborgd, 

zodanig dat de compliance-functie op onafhankelijke en effectieve wijze wordt 

uitgeoefend (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx); 

- In de onderzochte dossiers een adequate vastlegging over welke afweging(en) 

door MSP is/zijn gemaakt om een cliënt te accepteren ontbreekt. Er tevens 

geen verwacht transactieprofiel is opgenomen op basis waarvan monitoring 

van transacties tegen de achtergrond van het risicoprofiel kan plaatsvinden. De 

aanvullende maatregelen die gelden ten aanzien van de verificatie van niet 

fysiek aanwezige cliënten ontbreken (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). 
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Op basis van deze bevindingen in het Validatieonderzoek concludeert DNB dat MSP 

niet (volledig) heeft voldaan aan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Xxxxxxxxxxxxxx de Aanwijzing. MSP is dan ook nog steeds in overtreding van: 

- artikel 3:10 Wft juncto artikel 10, eerste lid Bpr;  

- artikel 3:10, eerste lid Wft juncto artikel 10, tweede lid Bpr in combinatie 

met artikel 3 en 8, tweede en vierde lid Wwft; 

- artikel 3:15, eerste en tweede lid Wft; 

- artikel 3:17, eerste lid Wft juncto artikel 18 en 21 Bpr;  

- artikel 3 en artikel 8, tweede en vierde lid Wwft; en 

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

1.8 Nieuw Plan van Aanpak 

Op 15 augustus 2016 heeft MSP het Nieuwe Plan van Aanpak aan DNB toegestuurd. 

Hoewel MSP in dit Nieuwe Plan van Aanpak erkent dat aanpassingen nodig zijn op 

het gebied van integriteit, governance en cliëntonderzoek, worden niet alle 

bevindingen uit de Definitieve Bevindingenbrief geadresseerd in het Nieuwe Plan 

van Aanpak. Daarnaast is het Nieuwe Plan van Aanpak summier. Er ontbreekt een 

planning voor de review van de 8.000 cliëntdossiers van MSP die noodzakelijk is om 

de overtredingen van artikel 3 en artikel 8, tweede en vierde lid Wwft te beëindigen. 

Ook bevat het Nieuwe Plan van Aanpak geen uiteenzetting van de benodigde en 

beschikbare middelen voor de uitvoering van het Nieuwe Plan van Aanpak. Verder 

zijn de rol en verantwoordelijkheden van het bestuur bij de uitvoering van het 

Nieuwe Plan van Aanpak onduidelijk. Ook de volgtijdelijkheid van de onderdelen van 

het Nieuwe Plan van Aanpak roept vragen op. Zo dienen de SIRA en het beleid voor 

cliëntenonderzoek (client due diligence, “CDD”) beide op 15 september 2016 

aangepast te zijn, terwijl het beleid gebaseerd moet worden op de SIRA, zoals 

bedoeld in artikel 10, tweede lid Bpr. De deadline voor het testen van het xxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxx is ook 15 september 2016, maar daarin zouden de risicocategorieën 

geïmplementeerd moeten zijn die op basis van de SIRA en CDD-beleid worden 

vastgesteld. Verder is er geen plan van aanpak met beoogde tijdslijnen voor 

werving van een of meerdere nieuwe compliance officers en de kwaliteitseisen die 

aan een compliance officer worden gesteld, terwijl de huidige compliance officer 

tijdelijk, xxxxxxxxxxx, in dienst is. Er kan dan ook niet vastgesteld worden aan de 

hand van het Nieuwe Plan van Aanpak of en zo ja wanneer de compliance functie 

effectief wordt ingevuld. Het Nieuwe Plan van Aanpak is dan ook niet van een 

dusdanige kwaliteit dat DNB daar vertrouwen aan kan ontlenen dat MSP de 

overtredingen ditmaal wel op afzienbare termijn zal beëindigen en de Aanwijzing 

alsnog zal naleven.  

 

Eveneens op 15 augustus 2015 heeft MSP aan DNB de documenten voor de toetsing 

van een nieuwe bestuurder toegestuurd, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Uit dit 

gesprek is niet gebleken van nieuwe feiten ten aanzien van het Nieuwe Plan van 

Aanpak.  

 

Op 6 september 2016 heeft xxxxxxxxxxxxxx van MSP een nieuwe versie van het 

Nieuwe Plan van Aanpak toegestuurd aan DNB; dit betreft een update met 

bijgewerkte tijdslijnen; inhoudelijk betreft dit geen wijziging van het Nieuwe Plan 

van Aanpak. Er ontbreekt nog steeds een planning voor de review van de 8.000 

cliëntendossiers; dat moet xxxxxxxxxxxxxxxxx nog opgesteld worden.  
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MSP heeft het DNB op 30 september 2016 een bijgewerkte versie van het Nieuwe 

Plan van Aanpak, tevens statusupdate aan DNB gezonden. De daarin aangepaste 

tijdslijnen leiden tot onduidelijkheid: de SIRA zou oorspronkelijk op 15 september 

2016 gereed zijn, maar in de nieuwe versie is niet meer duidelijk wanneer de SIRA 

gefinaliseerd wordt, alleen dat die nog niet gereed is. De SIRA is de basis voor het 

CDD beleid, zodat de timing daarvan ook niet duidelijk is. Het CDD beleid is de 

basis voor de xxxxxxx, die op 1 oktober 2016 operationeel zou moeten zijn, maar 

dat lijkt niet mogelijk als de SIRA nog niet gereed is. xxxxxxxxxx is weer nodig voor 

de review van bestaande cliënten. Een concrete uitwerking van 

verantwoordelijkheden en activiteiten ontbreekt nog steeds. De tijdslijnen voor het 

aanstellen van een nieuwe compliance officer (1 november 2016) lijken niet 

realistisch omdat MSP pas recent gestart is met het wervingsproces. 

 

MSP heeft op 30 september 2016 tevens een plan van aanpak voor de review van 

de cliëntdossiers (“Plan Client Review”) aan DNB toegezonden. DNB constateert 

dat dit plan concreter is voor wat betreft planning en benodigde middelen en 

medewerkers dan het Nieuwe Plan van Aanpak. 

 

1.9 Twee bestuurders in Nederland 

Zoals in de vorige paragraaf vermeld, heeft MSP op 15 augustus 2015 een nieuwe 

kandidaat voorgedragen bij DNB voor de positie van xxxxxx. Deze kandidaat is door 

DNB getoetst op geschiktheid en betrouwbaarheid. Bij brief van 26 oktober 2016 

heeft DNB aan MSP en aan de kandidaat laten weten deze kandidaat geschikt te 

vinden xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Zodra xxxxxxxxx ook door MSP benoemd is als 

bestuurder, heeft MSP een tweede dagelijks beleidsbepaler die woonachtig is in 

Nederland. Daarmee zal MSP dan voldoen aan onderdeel xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  

 

1.10 Raad van Commissarissen 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  
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Op 14 juli 2016 heeft DNB telefonisch gesproken met xxxxxxxxx beoogde leden van 

de RvC van MSP om kennis te maken en om de ernst van de overtredingen van MSP 

bij hen onder de aandacht te brengen. In dit gesprek bleek dat – ondanks de op 11 

april 2016 afgeronde toetsingen – de RvC leden nog niet geïnstalleerd waren. Ook 

bleek dat de statuten van MSP nog niet gewijzigd waren om te voorzien in een RvC. 

Op 5 september 2016 heeft DNB een tweede gesprek gevoerd met de beoogde xxxx 

leden van de RvC. Ook op dat moment waren de statuten van MSP nog steeds niet 

gewijzigd om te voorzien in een RvC en was de RvC nog niet geïnstalleerd. Pas op 8 

september 2016, derhalve bijna drie jaar nadat MSP had moeten voldoen aan het 

voorschrift m.b.t. de RvC en bijna vijf maanden na afronding van de toetsing door 

DNB, heeft MSP de RvC bij statutenwijziging geïnstalleerd en heeft DNB daarvan 

bevestiging ontvangen.  

 

In het gesprek van 5 september 2016 hebben de beoogde leden van de RvC 

desgevraagd geen duidelijkheid gegeven over hoe de door DNB geconstateerde 

overtredingen worden beëindigd, de concrete uitwerking van het Nieuwe Plan van 

Aanpak, de mogelijke knelpunten, de mate waarin de voorgestelde tijdslijnen 

realistisch zijn en de rol en verantwoordelijkheden van het bestuur.  

 

2. ZIENSWIJZE 

 

2.1 Proces  

Op 26 september 2016 heeft DNB het voorgenomen besluit tot benoeming van een 

curator (het “Voornemen”) aan MSP toegestuurd (kenmerk xxxxxxxxxxx). De raad 

van bestuur (“RvB”) en de RvC van MSP hebben ieder bij brief van 6 oktober 2016 

hun schriftelijke zienswijze op dit Voornemen aan DNB gestuurd. Op 10 oktober 

2016 heeft de RvB MSP haar zienswijze op dit Voornemen mondeling aan DNB 

toegelicht.  

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

2.2 Zienswijze RvB MSP 

De RvB van MSP heeft in haar schriftelijke en mondelinge zienswijze het volgende 

aangevoerd. 

 

Standpunten uit het verleden 

MSP verwijst naar haar standpunten in het verleden zoals blijkt uit gevoerde 

correspondentie, zonder aan te geven welk standpunt in het kader van het 

Voornemen relevant is en waarom dat standpunt in casu relevant is. DNB is dan ook 

niet in staat om deze standpunten te betrekken bij het nemen van dit besluit. 

 

Organisatorische veranderingen 

MSP is - kort gezegd - van oordeel dat benoeming van een curator niet nodig is 

omdat DNB tot de slotsom kan komen dat DNB gerechtvaardigd kan vertrouwen op 

MSP om de tekortkomingen op te heffen. MSP voert daartoe aan dat er 

organisatorische verbeteringen zijn doorgevoerd, te weten het aantrekken van een 

nieuwe, ervaren full time xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na geslaagde toetsing en een 

full time xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, alsmede recente installatie van 

de RvC.  
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DNB constateert dat MSP een goede maatregel heeft genomen door een full time 

xxxxx aan te trekken, die inmiddels ook door DNB geschikt is bevonden als 

beleidsbepaler in die functie. Ook het aantrekken van een full time xxxxx kan een 

goede maatregel zijn; DNB heeft nog niet kunnen vaststellen of diens functioneren 

bijdraagt aan het alsnog opvolgen van xxxxxxxxxxxxxxx de Aanwijzing. MSP heeft 

terecht, maar wel bijna drie jaar na de in de vergunning gestelde termijn, een RvC 

geïnstalleerd. Over het functioneren van de RvC in het kader van het opvolgen van 

de Aanwijzing kan DNB nog niet oordelen. DNB merkt overigens op de dat xxxxx 

niet voor alle onderdelen van het Nieuwe Plan van Aanpak is aangewezen door MSP 

als “verantwoordelijke”. Het is ook niet alleen de xxxxx die verantwoordelijk is voor 

het uitvoeren van het Nieuwe Plan van Aanpak; de overige bestuurders dragen daar 

ook verantwoordelijkheid voor. 

 

Hoewel deze organisatorische maatregelen er aan kunnen bijdragen dat MSP de 

Aanwijzing alsnog zal naleven, is dat niet het enige element dat relevant is voor het 

besluit om al dan niet een curator te benoemen. In paragraaf 3 worden alle 

overwegingen voor dit besluit vermeld. 

 

Plan van aanpak 

MSP wijst verder op het Nieuwe Plan van Aanpak, de update daarvan op 30 

september 2016, het Plan Client Review dat MSP op 30 september aan DNB heeft 

gestuurd en de bijna afgeronde SIRA en het aangepaste CDD/KYC beleid.  

 

Ten aanzien van de SIRA heeft MSP in de mondelinge zienswijze toegelicht dat die 

gereed is, maar dat de externe adviseur voor dit document, xxxxxxxxxxxxx, de 

SIRA nog eenmaal zal doorlichten en dat de SIRA binnenkort door de RvC 

besproken zal worden. Naar verwachting zal dit niet tot wijzigingen van de SIRA 

meer leiden.  

 

Ten aanzien van het aangepaste CDD/KYC beleid zoals neergelegd in het CDD 

Handboek van MSP, heeft MSP toegelicht dat MSP bezig is om de aansluiting tussen 

SIRA, het beleid en de maatregelen zichtbaar te maken. Het CDD Handboek is 

volgens MSP af, maar MSP is pas tevreden als die aansluiting zichtbaar is. MSP 

verwacht binnen twee weken het CDD Handboek afgerond te hebben, dus uiterlijk 

eind oktober 2016. Volgens het Nieuwe Plan van Aanpak zou het CDD Handboek op 

oorspronkelijk op 15 september 2016 gereed zijn en in een geüpdatete versie van 

het Nieuwe Plan van Aanpak zou het CDD Handboek op 29 september 2016 gereed 

zijn.  

 

DNB heeft in de mondelinge zienswijze opgemerkt dat in het Voornemen 

gemotiveerd is aangegeven waarom DNB er geen vertrouwen meer in heeft dat MSP 

de gedragslijn in de Aanwijzing alsnog zal naleven. Nu MSP stelt dat dit onjuist is en 

dat MSP wel degelijk op de goede weg is met het naleven van de Aanwijzing, 

overtuigt dat DNB alleen als MSP die stelling ook onderbouwt, bijvoorbeeld door die 

documenten aan DNB toe te sturen die volgens het Nieuwe Plan van Aanpak al (zo 

goed als) gereed zijn, zoals een nieuwe deugdelijke SIRA en CDD Handboek. DNB 

heeft MSP daarom bij hoge uitzondering gelegenheid gegeven alsnog te 

onderbouwen dat MSP wel degelijk op de goede weg is met het naleven van de 

Aanwijzing. MSP heeft van die gelegenheid gebruikt gemaakt door o.a. de SIRA en 

het CDD Handboek op 14 oktober 2016 aan DNB toe te sturen.  
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Na beoordeling van de SIRA en het CDD Handboek constateert DNB wel een 

verbetering in de SIRA, maar het CDD Handboek is zeker niet van dusdanige 

kwaliteit dat DNB daaraan het vertrouwen kan ontlenen dat MSP op de goede weg 

is. DNB is van oordeel dat in het CDD Handboek een aantal essentiële onderwerpen 

ontbreken. In het CDD Handboek ontbreekt dan ook niet alleen de zichtbare 

aansluiting op de SIRA, zoals MSP in de mondelinge zienswijze heeft gesteld.  

 

De SIRA is verbeterd ten opzichte van de voorgaande SIRA, omdat er een 

systematische aanpak is gehanteerd en er verschillende risico’s zijn uitgewerkt. 

Deze SIRA beoordeelt DNB daarom als voldoende. DNB heeft echter nog wel de 

volgende opmerkingen:  

a) MSP biedt xx soorten betaalproducten aan. In de SIRA zijn de risico’s niet per 

betaalproduct in kaart gebracht; 

b) de koppeling tussen de SIRA en het CDD Handboek wordt niet altijd duidelijk 

gemaakt; en 

c) de scenario’s met betrekking tot de Wwft zijn vrij abstract en niet altijd even 

duidelijk. Hier moet MSP nog een verbeterslag maken.  

DNB constateert dat MSP met deze SIRA heeft voldaan aan onderdeel xxx van de 

xxxxxxxxxxx de Aanwijzing, maar DNB verwacht nog wel dat bovenstaande drie 

opmerkingen door MSP in de SIRA worden verwerkt. 

 

Het CDD Handboek bevat een aantal belangrijke tekortkomingen, waaronder: 

a) er ontbreekt een duidelijke functiescheiding. Bij de diverse processen wordt 

niet duidelijk wat de verantwoordelijkheden zijn van de 1e, 2e (compliance) 

en 3e (interne controle) lijn; 

b) het proces van monitoring van transacties schiet tekort. Dagelijks worden 

alle transacties groter dan xxxxxxxxx bekeken. Niet duidelijk is hoe het 

geheel aan transacties wordt gemonitord en/of geanalyseerd. Overzichten 

van red flags en scenario’s ten behoeve van het detecteren van witwassen 

en/of terrorismefinanciering ontbreken. Er worden uitsluitend voorbeelden 

gegeven van objectieve en subjectieve indicatoren (zie ook punt d);  

c) het meldproces voor het melden van ongebruikelijke transacties is volstrekt 

onvoldoende. Het CDD Handboek beschrijft dat de compliance officer 

verantwoordelijk is en geeft naast een algemene beschrijving van de 

objectieve en subjectieve indicatoren, enkele voorbeelden daarvan. Er zijn 

geen (voorbeelden van) indicatoren genoemd t.b.v. het detecteren van 

terrorismefinanciering;  

d) er is geen proces opgenomen voor het afhandelen van alerts in het kader van 

transactiemonitoring; 

e) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;  

f) bij de review van de cliënt dienen afwijkingen in transactiepatronen en omzet 

te worden meegenomen in de beoordeling van de cliënt. Uit het CDD 

Handboek blijkt echter niet dat er transactieprofielen voor cliënten zijn; 

g) er is inconsistentie tussen de hoog-risico factoren in de SIRA, het CDD 

Handboek, de bijlagen en het RRM model; 
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Daarnaast merkt DNB op dat het CDD Handboek veel taalfouten en inconsistenties 

bevat; hieruit blijkt niet dat dit document zorgvuldig tot stand is gekomen of dat er 

sprake is geweest van kwaliteitsborging bij het opstellen daarvan. DNB vraagt zich 

af hoeveel tijd MSP hier aan besteed heeft en of MSP zonder externe hulp in staat is 

een goed beleidsdocument op te stellen. MSP heeft ook een offerte d.d. 13 oktober 

2016 van Ernst & Young aan DNB toegestuurd op 14 oktober 2016 m.b.t. de review 

en het begeleiden van de uitvoering van het Nieuwe Plan van Aanpak. DNB kan op 

voorhand niet beoordelen of de geoffreerde werkzaamheden van deze externe 

adviseur voldoende zullen zijn om MSP te ondersteunen bij het naleven van de 

Aanwijzing.  

 

Proportionaliteit en passendheid 

MSP heeft in de schriftelijke zienswijze betoogd dat gezien het plan van aanpak en 

de organisatorische verbeteringen de benoeming van een curator disproportioneel 

en niet passend is. In de voorgaande subparagrafen is al aangegeven waarom DNB 

van oordeel is dat het plan van aanpak en de organisatorische wijzigingen deels een 

verbetering zijn, maar onvoldoende aantonen dat MSP de Aanwijzing alsnog op 

afzienbare termijn zal uitvoeren.  

 

MSP heeft verder gesteld dat een curator vertragend zal werken in het 

verbetertraject en zal leiden tot additionele inspanningen op het punt van 

afstemming en communicatie die niet bijdraagt aan een beter resultaat. Zoals in de 

voorgaande subparagrafen geconstateerd, is MSP er weliswaar in geslaagd om met 

hulp van de externe adviseur xxxxxxxxxxxx een voldoende SIRA te maken, maar is 

zij er nog niet in geslaagd een voldoende beleid te maken dat daarop gebaseerd is. 

Nu MSP er al geruime tijd aantoonbaar niet in is geslaagd de nog steeds 

voortdurende overtredingen te beëindigen, acht DNB het wel degelijk 

gerechtvaardigd een curator te benoemen. DNB onderkent dat dit mogelijk extra 

inspanningen zal kosten; die ziet DNB echter als noodzakelijk om die overtredingen 

te beëindigen.  

 

MSP heeft verder gesteld dat een curator volgens de wetsgeschiedenis alleen 

bedoeld is voor bijzondere omstandigheden, met name die waarin de infrastructuur 

van een instelling ernstig gevaar loopt of sprake is van een integriteitscrisis. 

Daarvan is volgens MSP geen sprake. In paragraaf 3.4 hieronder heeft DNB nader 

toegelicht wanneer DNB een curator op grond van de wet en de wetsgeschiedenis 

kan benoemen en waarom dat in dit geval proportioneel is.  

 

MSP heeft ook aangevoerd dat de voorgenomen maatregel onevenredige schade zal 

veroorzaken voor de huidige beleidsbepalers en onevenredige kosten met zich zal 

meebrengen voor de onderneming. MSP heeft niet toegelicht wat de schade zal zijn 

voor de beleidsbepalers en waarom die onevenredig is. Alleen daarom al kan DNB 

dit argument niet meewegen bij het nemen van dit besluit. Voor zover MSP mocht 

bedoelen dat de curatorbenoeming voor de huidige beleidsbepalers een 

toezichtantecedent met zich meebrengt, overweegt DNB dat het aan diezelfde 

beleidsbepalers te wijten is dat MSP onderdelen van de Wft, het Bpr, de Wwft en de 

xx overtreedt en dat de Aanwijzing niet is nageleefd. De overtredingen en de 

Aanwijzing kwalificeren ook zonder dit besluit reeds als een toezichtantecedent. 
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In geval van een eventuele aanvangs- of hertoetsing van een huidige beleidsbepaler 

zal DNB bij de beoordeling van het antecedent rekening houden met de 

omstandigheden en de zwaarte van het antecedent en de mate van betrokkenheid 

van de betreffende kandidaat ten tijde van het opleggen van de maatregel1. 

 

MSP heeft aangevoerd dat het benoemen van een curator schade aan haar 

reputatie kan veroorzaken. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Paragraaf 4.3 van dit besluit gaat in op een nog separaat 

door DNB te nemen besluit t.a.v. publicatie van dit besluit. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx 

 

Tot slot heeft MSP gevraagd om dit besluit aan te houden tot 31 december 2016 

zodat MSP in staat is verder aan te tonen dat de benoeming van een curator niet 

vereist. Gezien het oordeel van de DNB over het CDD Handboek, ziet DNB geen 

aanleiding om het benoemen van een curator tot die datum uit te stellen. 

  

                                                 
1 Zie ook de informatiepagina van DNB over onder meer toetsing van beleidsbepalers op 

www.toezicht.dnb.nl 
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2.3 Zienswijze RvC MSP 

De RvC heeft in de schriftelijke zienswijze aangevoerd dat DNB haar rol te summier 

in het Voornemen heeft beschreven. De RvC is immers veelvuldig in gesprek met de 

RvB van MSP om er voor te zorgen dat op adequate wijze de tekortkomingen 

worden geadresseerd. Zoals al eerder in dit besluit vermeld, kan DNB het 

functioneren van de RvC in het kader van het opvolgen van de Aanwijzing nog niet 

beoordelen. 

 

De RvC wijst verder op het aantrekken van xxxxxxxxxxxxxx en het inschakelen van 

xxxxxxxxxxxxx voor de SIRA. Zoals al eerder in dit besluit vermeld, constateert 

DNB dat MSP een goede maatregel heeft genomen door xxxxxxxxxxxxxxx aan te 

trekken, die inmiddels ook door DNB geschikt is bevonden als beleidsbepaler in die 

functie. Het is overigens niet xxxxxxxxxxxx die verantwoordelijk is voor het 

uitvoeren van het Nieuwe Plan van Aanpak; de overige bestuurders dragen daar ook 

verantwoordelijkheid voor. Zoals ook al eerder in dit besluit vermeld, heeft MSP met 

de nieuwe SIRA voldaan aan onderdeel xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de Aanwijzing, 

maar DNB verwacht nog wel dat de opmerkingen van DNB daarop door MSP in de 

SIRA worden verwerkt. 

 

De RvC heeft in haar schriftelijke zienswijze verder toegelicht welke maatregelen er 

voor en na het gesprek van DNB met de RvC zijn genomen om de cliëntdossiers te 

reviewen. DNB heeft daar nota van genomen. DNB verwijst naar paragraaf 3 voor 

de overwegingen die tot dit besluit hebben geleid.  

 

De RvC vraagt tot slot om te bezien of MSP eind november 2016 de tekortkomingen 

grotendeels heeft weggewerkt. De RvC hanteert kennelijk een andere termijn dan 

de RvB die gevraagd heeft dit besluit aan te houden tot 31 december 2016. Gezien 

het oordeel van DNB over het CDD Handboek, waarmee MSP had willen aantonen 

alsnog goede stappen in de naleving van de Aanwijzing te zetten, ziet DNB geen 

aanleiding om het benoemen van een curator tot eind november of eind december 

2016 uit te stellen. 

 

2.4 Zienswijze AFM 

De AFM heeft geen bezwaar tegen het Voornemen om ten aanzien van het bestuur 

van MSP een curator te benoemen en aan deze curator de in het voornemen 

opgenomen opdrachten te geven. 

 

3. OVERWEGINGEN 

 

3.1 Constatering overtredingen 

Op basis van het feitencomplex zoals weergegeven in paragraaf 1.4 t/m 1.9 

constateert DNB dat MSP haar bedrijfsvoering nog steeds niet zodanig heeft 

ingericht dat zij een beheerste en integere bedrijfsvoering kan waarborgen; de 

overtredingen van de artikelen 3:10 en 3:17 Wft jo. artikelen 10 en 21 Bpr in 

samenhang met artikelen 3 en 8 Wwft en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, die 

xxxx ten grondslag liggen aan de Aanwijzing, duren immers nog voort nu MSP nog 

steeds niet aan de xxxxxxxxxxxxxxx Aanwijzing heeft voldaan, met uitzondering 

van onderdelen xxx (SIRA), xxx (indien xxxxxxx formeel als bestuurder wordt 

benoemd) en xxxxx (doorlopende training); aan deze onderdelen xxxxxxxxxxxxx 

heeft MSP ruim na de in de Aanwijzing gestelde termijnen voldaan. 
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Het besluit om een curator te benoemen is dan ook gebaseerd op de vaststelling dat 

aan xxxxxxxxxxxxxxxx in de Aanwijzing niet, althans niet volledig, binnen de 

gestelde termijn is voldaan en dat MSP door het voortduren van de overtredingen 

niet voldoet aan hetgeen ingevolgde de Wft is bepaald. Hiermee is voldaan aan de 

grondslag uit artikel 1:76, eerste en tweede lid sub a Wft. MSP heeft ook niet 

betwist dat de overtredingen nog voortduren. Integendeel, MSP heeft in het Nieuwe 

Plan van Aanpak uiteengezet dat zij de overtredingen zal gaan beëindigen op de 

wijze zoals gespecificeerd in het Nieuwe Plan van Aanpak. 

 

DNB merkt verder op dat alle overtredingen die geleid hebben tot de Aanwijzing 

met elkaar verweven zijn; de SIRA, het CDD beleid, de compliance functie, het 

cliëntenonderzoek en transactiemonitoring kunnen niet los van elkaar gezien 

worden. Als MSP, bijvoorbeeld, het CDD beleid niet aansluit op de SIRA, dan is een 

deugdelijk cliëntenonderzoek en daarmee de integere uitoefening van het bedrijf 

van MSP niet gewaarborgd. Als MSP, bijvoorbeeld, het cliëntenonderzoek niet 

deugdelijk uitvoert, dan is adequate monitoring van transacties van deze cliënten 

niet goed mogelijk. Ook zal een niet effectief functionerende compliance functie 

haar weerslag hebben op de wijze waarop het cliëntenonderzoek wordt uitgevoerd 

en transacties worden gemonitord. Om te bevorderen dat MSP alle overtredingen 

die ten grondslag liggen aan dit besluit beëindigt en op afzienbare termijn volledig 

gaat voldoen aan xxxxxxxxxxxxxx de Aanwijzing, moeten deze overtredingen in 

onderlinge samenhang worden aangepakt. DNB acht dan ook van belang dat een te 

benoemen curator toeziet op alle herstelacties die MSP uitvoert naar aanleiding van 

de Aanwijzing. Daarom acht DNB het aangewezen om het cliëntenonderzoek en 

transactiemonitoring te betrekken in de opdracht van de curator. 

 

3.2 Mogelijke zwaardere maatregel 

Op grond van artikel 1:76, eerste lid en tweede lid, sub a Wft kan DNB een curator 

benoemen ten aanzien van alle of bepaalde organen van een financiële 

onderneming indien die financiële onderneming niet voldoet aan hetgeen ingevolge 

deze wet is bepaald en de financiële onderneming niet of niet volledig binnen de 

gestelde termijn aan een aanwijzing gevolg heeft gegeven.  

 

Effectiviteit  

DNB stelt vast dat zij reeds in november 2014 bij MSP tekortkomingen heeft 

geconstateerd op het gebied van beheerste en integere bedrijfsvoering, waaronder 

naleving van de wettelijke eisen ten aanzien van een systematische 

integriteitsrisicoanalyse, de compliance functie, governance en cliëntenonderzoek. 

DNB heeft xxxxxxxxxxx een formele maatregel (de Aanwijzing) genomen met als 

doel dat dat de geconstateerde overtredingen worden beëindigd. Ondanks de door 

MSP genomen (herstel)maatregelen heeft DNB in april 2016 tijdens het 

Validatieonderzoek geconstateerd dat de overtredingen nog steeds voortduren en 

dat MSP niet (volledig) heeft voldaan aan de xxxxxxxxxxxxxx Aanwijzing. DNB 

constateert dan ook dat MSP tot op heden niet in staat is gebleken dusdanige 

maatregelen te treffen dat de geconstateerde overtredingen (volledig) zijn 

beëindigd.  
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DNB is dan ook van mening dat een tweede aanwijzing of een last onder dwangsom 

- waarin MSP opnieuw zou worden opgedragen om voor een bepaalde datum de 

overtredingen te beëindigen - in dit geval geen effectief instrument vormt. Omdat 

het lichtere instrument van de Aanwijzing onvoldoende resultaat heeft opgeleverd, 

acht DNB het geboden een zwaarder instrument in te zetten waarmee meer sturend 

kan worden opgetreden om op zo kort mogelijke termijn alsnog de overtredingen 

structureel te beëindigen en te bewerkstelligen dat een beheerste en integere 

bedrijfsvoering gewaarborgd is. DNB acht het benoemen van een curator een 

effectief middel om een dergelijke sturende rol te vervullen.  

 

Ernst van de overtredingen 

Overtreding van regels die zien op beheerste en integere bedrijfsvoering zoals 

bedoeld in artikel 3:10 en 3:17 Wft beschouwt DNB als ernstig. Ook de wetgever 

beschouwt het onvoldoende waarborgen van deze regels als een ernstige 

overtreding; overtreding van de artikelen 3:10, eerste lid en 3:17, eerste lid Wft 

zijn beboetbaar in de derde categorie. Dit klemt te meer nu de bedrijfsvoering van 

MSP al meerdere jaren onvoldoende is ingericht op het uitvoeren van voldoende 

cliëntenonderzoek ter naleving van de Wwft xxxxxxx, waarmee MSP een verhoogd 

risico loopt betrokken te raken bij witwassen en terrorismefinanciering. Ook het 

overtreden van de regels voor het voorkomen van witwassen en bestrijden van 

terrorismefinanciering beschouwt DNB als ernstig.  

 

Duur van de overtredingen en zicht op beëindiging  

De in paragraaf 2.1 vastgestelde overtredingen duren inmiddels in ieder geval sinds 

november 2014, toen DNB het eerste onderzoek verrichtte. Het Validatieonderzoek 

heeft uitgewezen dat MSP de Aanwijzing onvoldoende heeft nageleefd: DNB heeft 

geconstateerd dat MSP slechts één onderdeel van xxxxxxxxxxxxxx de Aanwijzing 

heeft uitgevoerd. Nadien heeft MSP in ieder geval een voldoende SIRA 

geproduceerd en xxxxxxxx aangetrokken die DNB geschikt heeft bevonden. Alle 

overige overtredingen duren dan ook al bijna twee jaar voort. MSP heeft met de 

laatstelijk aan DNB gestuurde versie van het CDD Handboek ook niet aangetoond 

dat zij binnen afzienbare termijn aan de Aanwijzing kan voldoen; dit handboek 

vertoont nog gebreken, die verder gaan dan alleen de aansluiting op de SIRA, zoals 

MSP in de zienswijze naar voren heeft gebracht.  

 

Hoewel MSP in de afgelopen periode de urgentie van herstelacties heeft benadrukt, 

is er onvoldoende concreet zicht op structurele en feitelijke beëindiging van de 

overtredingen. Zoals hierboven uiteengezet, is het Nieuwe Plan van Aanpak 

onvoldoende concreet om daaruit af te kunnen leiden dat MSP hiermee 

daadwerkelijk de overtredingen binnen de daarin gestelde termijn kan en zal 

beëindigen. De organisatorische veranderingen die MSP heeft doorgevoerd, kunnen 

er weliswaar aan bijdragen dat MSP de Aanwijzing alsnog gaat naleven, waarbij 

DNB aantekent dat het niet alleen xxxxxx is op wie daarvoor een 

verantwoordelijkheid rust. Dat laat echter onverlet dat ook in de nieuwe organisatie 

o.a. een adequaat plan van aanpak nodig is om de overtredingen te kunnen 

beëindigen. Daarbij neemt DNB mede in overweging dat xxxxxxxxxxxx betrokken is 

geweest bij dit Nieuwe Plan van Aanpak.  
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx Verder is uit het Validatieonderzoek gebleken dat op 28 januari 2016 xx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx van MSP ten onrechte heeft verklaard dat “alle 

cliëntendossiers van MultiSafepay B.V. voldoen aan de toepasselijke wettelijke 

vereisten”. 

 

DNB heeft dan ook het vertrouwen verloren dat MSP bereid en/of in staat is om de 

Aanwijzing na te leven en de overtredingen adequaat en op afzienbare termijn te 

beëindigen.  

 

3.3 Gevolgen voor MSP 

DNB heeft zich vergewist van de mogelijke gevolgen van het benoemen van een 

curator voor MSP, te weten een toezichtantecedent voor de beleidsbepalers en extra 

financiële lasten als gevolg van het kostenbesluit (zie hieronder paragraaf 3.2). xxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

 

Naar het oordeel van DNB kunnen deze gevolgen niet opwegen tegen het 

zwaarwegend belang bij handhaving van de wet- en regelgeving op het gebied van 

het voorkomen van witwassen en het bestrijden van terrorismefinanciering. Daarbij 

weegt mee dat de curatele in beginsel een intern werkende maatregel is. Deze 

reparatoire maatregel zal worden ingetrokken zodra DNB heeft vastgesteld dat de 

overtredingen - met hulp van de curator - zijn beëindigd. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

3.4 Opportuniteit en proportionaliteit 

Artikel 1:76, tweede lid, sub a Wft, zoals toegelicht in de Memorie van Toelichting 

daarop, geeft DNB de bevoegdheid om een curator te benoemen als het lichtere 

instrument van een aanwijzing niet tot het gewenste resultaat heeft geleid. Een 

curator is, aldus de parlementaire geschiedenis bij de Wft, bedoeld om bij financiële 

ondernemingen verdergaande greep te krijgen op de bedrijfsvoering indien gestelde 

regels (dreigen te) worden overtreden. DNB acht het benoemen van een curator in 

dit geval mede gerechtvaardigd omdat de Aanwijzing voor het grootste deel niet is 

nageleefd en omdat het door MSP voorgelegde Nieuwe Plan van Aanpak en de 

uitvoering daarvan tot nu toe ontoereikend is.  

 

Voorts is volgens de parlementaire geschiedenis de benoeming van een curator 

geëigend als bij een instelling meerdere overtredingen in een relatief kort 

tijdsbestek zijn begaan en waarbij de inrichting van de bedrijfsvoering zodanig is 

dat deze daar debet aan is. Ten aanzien van MSP is sprake geweest van meerdere 

overtredingen, zoals in de aan MSP opgelegde Aanwijzing uiteen is gezet. De 

inrichting van de bedrijfsvoering is naar de overtuiging van DNB daar debet aan. 

Diezelfde bedrijfsvoering is er ook debet aan dat de overtredingen niet volledig en 

voortvarend worden beëindigd. In dit verband kan er mede op worden gewezen dat 

het Nieuwe Plan van Aanpak niet overtuigt dat de overtredingen adequaat en op 

afzienbare termijn worden beëindigd. 
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Volgens de parlementaire geschiedenis is benoeming van een curator passend 

indien sprake is van ernstige normovertredingen. De overtredingen bij MSP kunnen 

als ernstige overtredingen worden gekwalificeerd. Het betreft hier geen 

overtredingen die (afgaande op de boetecategorie) als licht gelden, maar als 

ernstig. In casu betreft het de artikelen 3:10 en 3:17 Wft (integere en beheerste 

bedrijfsvoering), in combinatie met diverse bepalingen uit het Bpr, de Wwft xxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx. Dit zijn mede overtredingen van de hoogste boetecategorie. 

 

Met inachtneming van bovenstaande factoren en het zwaarwegend belang bij 

naleving van de wettelijke eisen op het gebied van een beheerste en integere 

bedrijfsuitvoering, acht DNB de inzet van een verdergaande formele maatregel 

opportuun. DNB is van mening dat de voorgenomen benoeming van een curator een 

geschikte en proportionele maatregel is om de vastgestelde overtredingen op 

afzienbare termijn structureel te laten beëindigen. 

 

4. BESLUIT 

 

4.1 Besluit ten aanzien van benoeming curator 

DNB benoemt hierbij een curator ten aanzien van het bestuur van MSP op grond 

van artikel 1:76, eerste lid en tweede lid, sub a Wft voor de periode tot en met 31 

april 2017, met de mogelijkheid deze termijn te verlengen. 

 

DNB geeft aan de curator de volgende opdracht:  

a) de curator dient er voor te zorgen dat MSP zo spoedig mogelijk, maar in 

ieder geval voor 31 april 2017, volledig voldoet aan xxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de Aanwijzing; en 

b) de curator dient tweewekelijks, of zoveel vaker indien concrete 

ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, aan DNB te rapporteren over de 

relevante ontwikkelingen. 

 

Indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven, past DNB deze opdracht aan 

en/of trekt DNB het benoemingsbesluit in.  

 

DNB wijst met nadruk op de gevolgen die de benoeming van een curator voor het 

bestuur van MSP heeft, en verwijst in dit verband met name naar het vijfde en 

zesde lid van artikel 1:76 Wft. 

 

4.2 Kostenbesluit 

DNB zal de kosten die zij maakt voor de toepassing van artikel 1:76 Wft periodiek in 

rekening brengen bij MSP op grond van artikel 16 Wet bekostiging financieel 

toezicht. Hiertoe zal MSP te zijner tijd afzonderlijke facturen ontvangen van DNB. 

 

DNB wijst erop dat de benoemingsduur in de tijd beperkt is, DNB met de curator 

een redelijk uurtarief is overeengekomen en dat de curator maandelijks aan DNB 

factureert om controle te houden op de omvang van de uiteindelijke kosten. 
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5. BEZWAAR 

 

Tegen dit besluit kan door iedere belanghebbende binnen zes weken na de dag van 

bekendmaking van dit besluit bezwaar worden gemaakt. U kunt uw bezwaarschrift 

elektronisch indienen via: www.dnb.nl/bezwaarmaken. U kunt uw bezwaarschrift 

ook per post indienen bij: 

 

De Nederlandsche Bank N.V. 

Divisie Juridische zaken 

Afdeling Toezicht en wetgeving 

Postbus 98 

1000 AB Amsterdam 
 

6. SLOTOPMERKINGEN 

 

Op grond van artikel 1:97, eerste lid, van de Wft dient DNB o.a. een besluit tot het 

benoemen van een curator ingevolge artikel 1: 76 van de Wft openbaar te maken, 

nadat dit besluit onherroepelijk is geworden. Op grond van artikel 1:98, eerste lid 

Wft kan DNB deze openbaarmaking uitstellen of zodanig doen geschieden dat de 

openbaar te maken gegevens niet herleidbaar zijn tot – in dit geval – MSP, in de in 

dat artikellid bedoelde gevallen (zie bijlage 1). Te zijner tijd zal DNB hierover nog 

een afzonderlijk besluit nemen waarover u zult worden geïnformeerd. 

 

Wij verzoeken u een afschrift van deze brief ter beschikking te stellen aan de raad 

van commissarissen van MSP. 

 

 

Hoogachtend, 

De Nederlandsche Bank N.V. 

 

 

 

 

 

 

 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Divisiedirecteur Toezicht    Divisiedirecteur Toezicht   

Horizontale Functies en Integriteit  Nationale Instellingen 
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Bijlage 1: wettelijk kader 

 

Artikel 1:76 Wft bepaalt: 

1. De toezichthouder kan besluiten een of meer personen te benoemen als curator 

ten aanzien van alle of bepaalde organen of vertegenwoordigers van een financiële 

onderneming indien die financiële onderneming niet voldoet aan hetgeen ingevolge 

deze wet is bepaald. 

2. Het besluit ingevolge het eerste lid wordt slechts genomen: 

a. nadat door de financiële onderneming niet of niet volledig binnen de gestelde 

termijn aan een aanwijzing als bedoeld in artikel 1:75, eerste lid, gevolg is 

gegeven; of 

b. indien de in het eerste lid bedoelde overtreding een adequate functionering van 

de financiële onderneming ernstig in gevaar brengt en die financiële onderneming 

voorafgaand in de gelegenheid is gesteld haar zienswijze naar voren te brengen 

over het voorgenomen besluit; of 

c. indien de in het eerste lid bedoelde overtreding de belangen van consumenten of, 

indien het financiële instrumenten of verzekeringen betreft, de belangen van 

cliënten met uitzondering van professionele beleggers ernstig in gevaar brengt en 

die financiële onderneming voorafgaand in de gelegenheid is gesteld haar zienswijze 

naar voren te brengen over het voorgenomen besluit. 

[….] 

5. Het benoemingsbesluit bevat onder meer een beschrijving van de belangen 

waardoor de curator zich dient te laten leiden. De toezichthouder benoemt de 

curator voor ten hoogste twee jaren, met de mogelijkheid om deze termijn telkens 

voor ten hoogste een jaar te verlengen; de verlenging wordt terstond van kracht. 

Met ingang van het tijdstip waarop het besluit tot benoeming van de curator aan de 

financiële onderneming is bekendgemaakt mogen de desbetreffende organen of 

vertegenwoordigers hun bevoegdheden slechts uitoefenen na goedkeuring door de 

curator en met inachtneming van de opdrachten van de curator. 

6. Na de benoeming van een curator: 

a. verlenen de organen en de vertegenwoordigers van de financiële onderneming de 

curator alle medewerking; 

b. kan de toezichthouder de betrokken organen of vertegenwoordigers van de 

financiële onderneming toestaan bepaalde rechtshandelingen zonder goedkeuring te 

verrichten; 

c. kan de toezichthouder te allen tijde de door hem aangewezen curator vervangen; 

d. is voor schade ten gevolge van handelingen, die zijn verricht in strijd met een 

besluit als bedoeld in het eerste of derde lid, elke persoon die deel uitmaakt van het 

orgaan van de financiële onderneming dat deze handelingen verrichtte, hoofdelijk 

aansprakelijk tegenover de financiële onderneming, tenzij het verrichten van deze 

handelingen niet aan hem is te verwijten en hij niet nalatig is geweest in het treffen 

van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden; 

e. zijn de handelingen, bedoeld in onderdeel d, voorzover deze rechtshandelingen 

zijn, vernietigbaar, indien de wederpartij wist of behoorde te weten dat de vereiste 

goedkeuring ontbrak. 

7. Zodra de omstandigheid, bedoeld in het eerste of derde lid niet langer aanwezig 

is, trekt de toezichthouder het besluit tot benoeming van de curator in. De 

toezichthouder maakt het besluit tot intrekking onverwijld bekend aan de financiële 

onderneming. 

[…] 
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Artikel 1:47 Wft bepaalt: 

1 De toezichthouder neemt geen besluit tot het treffen van een in het tweede lid 

genoemde maatregel dan nadat hij aan de andere toezichthouder een redelijke 

termijn heeft geboden om daarover zijn zienswijze naar voren te brengen. De 

eerste volzin is niet van toepassing indien de andere toezichthouder geen toezicht 

uitoefent op de naleving van deze wet door de desbetreffende persoon of 

onderneming.     

2 De maatregelen zijn: 

a. de benoeming van een curator op grond van artikel 1:76 of een bijzondere 

bewindvoerder op grond van artikel 1:76a; 

[…] 

3 De zienswijze wordt schriftelijk naar voren gebracht, tenzij onverwijlde spoed, 

gelet op de betrokken belangen, zich daartegen verzet. In dat geval kan worden 

volstaan met een mondeling naar voren gebrachte zienswijze, met dien verstande 

dat deze zo spoedig mogelijk schriftelijk wordt bevestigd. Indien de toezichthouder 

een besluit als bedoeld in het eerste lid neemt dat afwijkt van de door de andere 

toezichthouder naar voren gebrachte zienswijze, wordt zulks met de redenen voor 

de afwijking in de motivering van het besluit vermeld. De zienswijze of de 

schriftelijke bevestiging van een mondeling gegeven zienswijze vormt een integraal 

onderdeel van het besluit tot het treffen van een toezichtmaatregel. 

[…] 

 

Artikel 1:98 Wft bepaalt: 

1 Openbaarmaking op grond van artikel 1:97 wordt uitgesteld of geschiedt in 

zodanige vorm dat de openbaar te maken gegevens niet herleidbaar zijn tot 

afzonderlijke personen, voor zover: 

a. die gegevens herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon en bekendmaking van 

zijn persoonsgegevens onevenredig zou zijn; 

b. betrokken partijen in onevenredige mate schade zou worden berokkend; 

c. een lopend strafrechtelijk onderzoek of een lopend onderzoek door de 

toezichthouder naar mogelijke overtredingen zou worden ondermijnd; of 

d. de stabiliteit van het financiële stelsel in gevaar zou worden gebracht. 

2 Openbaarmaking op grond van artikel 1:97 blijft achterwege, indien 

openbaarmaking overeenkomstig het eerste lid: 

a. onevenredig zou zijn gezien de geringe ernst van de overtreding, tenzij het een 

besluit tot het opleggen van een bestuurlijke boete betreft; of 

b. de stabiliteit van het financiële stelsel in gevaar zou brengen. 
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Bijlage 2: gedragslijn uit de aanwijzing 

 

 

▪ Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxx:  

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

 

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

 

- Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx 

- Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

- Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx 

- Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

- Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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▪ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx  

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx   

 

 

▪ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx: 

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx 

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 

▪ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx 

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxx 

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   
 
 

▪ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx 
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- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.   

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.   

 

 

▪ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

 

 

▪ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx  

 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxx 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx  

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 


