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De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 30 augustus 2019 een last onder 
dwangsom opgelegd aan de heer S.E.M. Raedts, bestuurder van Vastgoedfonds 
Nederland B.V. (Vastgoedfonds Nederland). Raedts moet essentiële informatie 
verstrekken aan beleggers die hebben geïnvesteerd in obligaties van Expat Real 
Estate Fund IV B.V. (EREF IV). Als hij dit niet binnen de gestelde termijn doet, moet 
hij €5.000 betalen voor iedere dag dat de informatie niet wordt verstrekt, tot een 
maximum van €50.000. 

Vastgoedfonds Nederland biedt obligaties van EREF IV aan. Met de gelden van de 
obligaties wordt volgens het investeringsmemorandum geïnvesteerd in 
appartementen en studio’s in de Randstad en de exploitatie ervan. De AFM heeft 
waargenomen dat geen onroerend goed op naam van EREF IV of op naam van de 
Stichting Deelnemers Expat Real Estate Fund IV in het Kadaster is geregistreerd. 
Beleggers zijn hierover niet geïnformeerd door Vastgoedfonds Nederland. Ook is 
geen (duidelijk vindbare) informatie verstrekt over de besteding van de 
investeringsgelden. De AFM heeft daarom een last onder dwangsom opgelegd. 

Oneerlijke handelspraktijk 
Raedts is wettelijk verplicht om juiste en essentiële informatie te verstrekken aan 
(potentiële) beleggers. Als dat niet is gebeurd is er sprake van een oneerlijke 
handelspraktijk en dat is een overtreding van de Wet handhaving 
consumentenbescherming. 
Wat is een last onder dwangsom? 
Met een last onder dwangsom wordt een onderneming of een persoon opgedragen 
een gedraging te doen of te laten. Als binnen de gestelde termijn niet aan de 
opdracht is voldaan, dan moet er een geldsom worden betaald. In dit geval eist de 
AFM dat Raedts juiste en alle essentiële informatie verstrekt aan beleggers, zodat 
aan de toepasselijke regelgeving is voldaan. 
Consumenten met vragen kunnen contact opnemen met het Meldpunt Financiële 
Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis). 

https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/onderwerpen/whc-wet
https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/onderwerpen/whc-wet
https://www.afm.nl/nl-nl/over-afm/werkzaamheden/maatregelen/soorten-maatregelen


Journalisten kunnen contact opnemen met Nicole Reijnen, woordvoerder AFM, via 
020 - 797 2815 of nicole.reijnen@afm.nl. 
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