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Geachte heer Lageweg, 

Bij besluit van 22 april 2011, met kenmerk ------------------------, (Boetebesluit) heeft de Autoriteit Financiële 

Markten (AFM) aan Dealer Totaal Concept B.V. (DTC) een bestuurlijke boete van € 50.000,- opgelegd. De boete 

is aan DTC opgelegd vanwege het overtreden van artikel 4:23, eerste lid, onderdelen a en b, van de Wet op het 

financieel toezicht (Wft). Tegen dit besluit heeft DTC bezwaar gemaakt.  

De AFM heeft besloten de bezwaren van DTC ongegrond te verklaren en het Boetebesluit in stand te laten. In 

deze beslissing op bezwaar wordt uitgelegd hoe de AFM tot haar oordeel is gekomen. 

De beslissing op bezwaar is als volgt opgebouwd. In paragraaf I beschrijft de AFM de procedure. Paragraaf II 

bevat de relevante feiten en omstandigheden. In paragraaf III beschrijft de AFM kort de gronden van bezwaar en 

geeft vervolgens een beoordeling van die gronden. In paragraaf IV staat een overweging ten aanzien van publicatie 

van het Boetebesluit. Paragraaf V geeft het besluit van de AFM weer. Tot slot bevat paragraaf VI de 

rechtsgangverwijzing. Het wettelijk kader is als bijlage 1 bij dit besluit gevoegd. Bijlage 2 bij dit besluit bevat de 

volledige tekst van de beslissing op bezwaar, geschoond van vertrouwelijke informatie, die op de website van de 

AFM openbaar zal worden gemaakt nadat het onherroepelijk is geworden. 

I. Procedure  

1. Bij het Boetebesluit legt de AFM aan DTC een bestuurlijke boete op als bedoeld in artikel 1:80, eerste lid, 

Wft. De AFM legt deze bestuurlijke boete aan DTC op vanwege het overtreden van artikel 4:23, eerste lid, 

onderdelen a en b, Wft.  

2. Bij brief van 30 mei 2011 maakt DTC pro forma bezwaar tegen het Boetebesluit. Bij brief van 8 juni 2011, 

met kenmerk ------------------------, bevestigt de AFM de ontvangst van het pro forma bezwaar. DTC krijgt 

tevens zes weken tijd om de gronden van bezwaar aan te vullen. 

3. Bij brief van 19 juli 2011 vult DTC de gronden van het bezwaar aan. 
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4. Op 2 augustus 2011 neemt de AFM contact op met de heer Renes, gemachtigde van DTC, met het verzoek 

om de beschikbaarheid van DTC voor een hoorzitting aan de AFM door te geven. De gemachtigde van 

DTC deelt de AFM mee dat DTC naar verwachting zal afzien van het recht om te worden gehoord. Hij 

geeft aan diezelfde week nog een e-mail te sturen om dit schriftelijk te bevestigen.  

5. Op 10 augustus 2011 stuurt de AFM een e-mail aan de gemachtigde van DTC om hem eraan te herinneren 

alsnog de beschikbaarheid van DTC voor een eventuele hoorzitting danwel de schriftelijke bevestiging dat 

DTC afziet van het recht om gehoord te worden, aan de AFM te sturen.  

6. Bij brief van 10 augustus 2011, met kenmerk ------------------------, bevestigt de AFM de ontvangst van het 

aanvullend bezwaarschrift van DTC en verzoekt DTC om uiterlijk op 15 augustus 2011 aan de AFM te 

laten weten of DTC haar bezwaren tijdens een hoorzitting wenst toe te lichten. 

7. Op 11 augustus 2011 deelt de gemachtigde van DTC de AFM per e-mail mee dat DTC afziet van het recht 

gehoord te worden.  

8. Bij brief van 25 augustus 2011, met kenmerk ------------------------, deelt de AFM DTC mee dat zij de 

beslissing op het bezwaarschrift met zes weken heeft verdaagd. 

II. Feiten en omstandigheden 

9. Deze beslissing op bezwaar is gebaseerd op de feiten, zoals die zijn opgenomen in het Boetebesluit. De 

feiten die zijn genoemd in het Boetebesluit moeten hier, voor zover zij niet reeds zijn herhaald, als herhaald 

en ingelast worden beschouwd. 

10. Op 5 maart 2010 heeft de AFM een informatieverzoek, met kenmerk ------------------------, verstuurd aan 

DTC. In deze brief heeft de AFM tevens het onderzoek dat ziet op de advisering en bemiddeling van 

consumptief krediet en betalingsbeschermers aangekondigd.  

11. Op 12 maart 2010 en 16 maart 2010 ontvangt de AFM van DTC de gevraagde informatie uit de brief van  

5 maart 2010. 

12. Het onderzoek ten kantore van DTC heeft plaatsgevonden op 19 maart 2010. Er is een managementgesprek 

gevoerd met de bestuurders van DTC, de heren --------------------- en ------------. 

13. Op 29 april 2010 heeft de AFM een aanvullend informatieverzoek, met kenmerk -----------------------------, 

verstuurd aan DTC. Op 10 mei 2010 ontvangt de AFM een reactie van DTC op het informatieverzoek.  

14. Op 4 juni 2010 heeft de AFM een aanvullend informatieverzoek, met kenmerk -------------------------, 

verstuurd aan DTC betreffende de leadovereenkomsten van DTC met autodealers. Per brief van 9 juni 2010 

en 11 juni 2010 heeft de AFM de gevraagde informatie ontvangen van DTC.  
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15. Op 25 juni 2010 heeft de AFM aan DTC een concept onderzoeksrapport, met kenmerk  

-------------------------, verstuurd. 

16. Op 29 juni 2010 neemt DTC telefonisch contact op met de AFM om uitstel te vragen voor het geven van 

een reactie op het concept onderzoeksrapport. Per e-mail van 29 juni 2010 heeft de AFM bevestigd dat 

uitstel is verleend tot en met 6 augustus 2010. 

17. Per e-mail van 30 juli 2010 verzoekt DTC om verder uitstel voor het geven van een reactie op het concept 

onderzoeksrapport. 

18. Per e-mail van 2 augustus 2010 bevestigt de AFM dat zij aan DTC nader uitstel verleent tot en met 13 

augustus 2010. Op 13 augustus 2010 ontvangt de AFM per brief de reactie van DTC op het concept 

onderzoeksrapport. 

19. Per brief van 3 december 2010, met kenmerk -----------------------, heeft de AFM een voornemen tot 

boeteoplegging aan DTC verstuurd. 

20. Per brief van 13 december 2010, met kenmerk ----------------------, heeft de AFM op telefonisch verzoek van 

de heer Renes, gemachtigde van DTC, uitstel verleend voor het indienen van de zienswijze. 

21. Op 11 januari 2011 heeft DTC haar mondelinge zienswijze gegeven ten aanzien van het voornemen tot 

boeteoplegging. Tevens heeft zij haar schriftelijke zienswijze overgelegd.  

22. De AFM heeft per e-mail van 22 februari 2011 de heer Renes geïnformeerd dat indien DTC alsnog het 

advies van ------------------------------------------------- ((--------)) als aanvullende zienswijze wil indienen zij 

dit advies binnen vijf werkdagen na verzending van de e-mail dient toe te sturen. 

23. De heer Renes heeft namens DTC per e-mail van 28 februari 2011 een aanvullende zienswijze ingediend 

ten aanzien van het ingewonnen advies bij ----------. 

24. Op 22 april 2011 legt de AFM aan DTC een bestuurlijke boete op als bedoeld in artikel 1:80, eerste lid, Wft 

vanwege het overtreden van artikel 4:23, eerste lid, onderdelen a en b, Wft. Op 3 mei 2011 is het 

Boetebesluit op grond van artikel 1:97, eerste lid, Wft openbaar gemaakt. DTC heeft geen voorlopige 

voorziening gevraagd strekkende tot schorsing van publicatie van het Boetebesluit. 

III. Bezwaren en beoordeling 

25. DTC verzoekt in bezwaar om alle eerder ingenomen stellingen en ingebrachte processtukken en producties 

als herhaald en ingelast te beschouwen, tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken in het bezwaarschrift. 

Ten aanzien van de gronden die in de zienswijze op het voornemen tot boeteoplegging naar voren zijn 

gebracht en reeds in het Boetebesluit gemotiveerd zijn weerlegd, volstaat de AFM hier met een verwijzing 

naar haar reactie zoals opgenomen in het Boetebesluit, tenzij na heroverweging van het Boetebesluit 

hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken. Dit geldt, waar van toepassing, ook voor de reactie van de AFM op 



 

  

 Datum  

Ons kenmerk ------------------------- 

Pagina 4 van 37 

 

  

  

 

 

 

 

 

de zienswijze van DTC op het concept onderzoeksrapport, welke reactie in het definitieve 

onderzoeksrapport is weergegeven. De bezwaargronden die in bezwaar zijn aangevoerd, zullen hierna – 

samengevat en zakelijk – worden weergegeven. Daarbij wordt onder elk bezwaar de beoordeling daarvan 

door de AFM gemotiveerd weergegeven. 

A. Consumptief krediet 

Doelstelling 

26. DTC stelt dat de uitleg die de AFM geeft aan de verplichting om voldoende relevante informatie in te 

winnen niet strookt met artikel 4:23, eerste lid, onderdeel a, Wft. Volgens DTC vraagt de AFM om een 

dermate uitgebreide onderbouwing van het advies dat die niet redelijkerwijs relevant is voor het te geven 

advies. Deze stelling ziet op de bevindingen van de AFM in dossier 11. DTC stelt dat zij haar cliënt mede 

op basis van de ingewonnen informatie heeft geadviseerd om de lening over te sluiten tegen een lagere 

rente en lagere maandlasten. Volgens DTC is het geadviseerde rentetarief ten opzichte van de bestaande 

leningen ruim 3 % lager. Dit is – volgens DTC – op zichzelf al een kwantitatieve onderbouwing. Het 

vereiste van een volledige kwantitatieve inventarisatie blijkt niet uit de bestaande regelgeving, aldus DTC. 

27. Wat betreft de dossiers 16 en 20, stelt DTC dat zij wel degelijk voldoende informatie heeft ingewonnen bij 

het oversluiten van de kredieten of het adviseren van een betalingsbeschermer. Volgens DTC zijn de 

adviezen ook op basis van die ingewonnen informatie gegeven. 

Beoordeling AFM: 

28. De AFM heeft in het Boetebesluit geoordeeld dat DTC in 3 van de 20 dossiers onvoldoende informatie 

heeft ingewonnen over de doelstellingen van de cliënt met betrekking tot het oversluiten van een 

consumptief krediet. Artikel 4:23, eerste lid, onderdeel a, Wft bepaalt dat DTC de doelstellingen van de 

consument dient te inventariseren.  

29. De AFM kan zich niet vinden in de stelling van DTC dat dossier 11 een voldoende kwantitatieve 

onderbouwing bevat van het advies om de lening over te sluiten. DTC vindt het geadviseerde rentetarief dat 

3% lager is ten opzichte van de rente op de bestaande leningen op zichzelf al een kwantitatieve 

onderbouwing van haar advies. Zoals ook in het Boetebesluit is aangegeven, kan DTC niet volstaan met het 

adviseren van een nieuwe lening met een lagere rente dan de rente op de bestaande leningen, ook niet in die 

gevallen waar de doelstelling van de cliënt het samenvoegen van de bestaande leningen is tot een nieuwe 

lening met een lagere maandlast. De doelstelling van de cliënt is in dit soort gevallen een voordeligere 

lening af te sluiten. Dit betekent dat DTC ook had moeten inventariseren of de totale lasten over de gehele 

looptijd van het nieuwe krediet daadwerkelijk lager zullen zijn dan de totale lasten over de gehele looptijd 

van de bestaande kredieten. Enkel een lagere rente op de nieuwe lening betekent niet per definitie dat cliënt 

voordeliger uit is. Het is namelijk goed denkbaar dat ondanks de lagere rente op de nieuwe lening de totale 

lasten over de gehele looptijd van de nieuwe lening hoger uitkomen dan wanneer cliënt de bestaande 

leningen zou (blijven) aflossen. Uit het dossier is niet gebleken dat DTC hiermee daadwerkelijk rekening 

heeft gehouden en haar bevindingen terzake ook aan de cliënt heeft gecommuniceerd.  
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30. De AFM bestrijdt verder de stelling van DTC dat de door de AFM verlangde uitgebreide onderbouwing niet 

redelijkerwijs relevant is voor het te geven advies. In de Wft en het BGfo is aangegeven welke informatie er 

ingewonnen moet worden, namelijk alle voor het te geven advies redelijkerwijs relevante informatie over 

de financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid van de consument. Indien uit de 

genoemde inventarisatie was gebleken dat het samenvoegen van de bestaande leningen – ondanks de lagere 

rente – op den duur geen besparing zou opleveren voor de cliënt, dan had DTC dat ook aan de cliënt moeten 

communiceren. Deze inventarisatie is daarom wel degelijk relevant voor het uiteindelijke advies van DTC 

aan de cliënt. Dit geeft voor de AFM voldoende aanleiding om te concluderen dat deze informatie wel 

relevante informatie is in de zin van artikel 4:23, eerste lid, onderdeel a, Wft.  

31. De AFM blijft - gezien het bovenstaande - van oordeel dat DTC niet heeft aangetoond dat zij heeft 

geïnventariseerd of de totale lasten van de nieuwe lening over de gehele looptijd van de nieuwe lening lager 

zullen zijn dan bij de bestaande leningen. Doordat DTC niet alle relevante informatie over de doelstellingen 

van de cliënt heeft ingewonnen, kan zij haar advies hierop ook niet mede hebben gebaseerd. De AFM ziet 

daarom geen aanleiding om terug te komen op haar primair oordeel dat DTC hiermee artikel 4:23, eerste 

lid, onderdelen a en b, Wft heeft overtreden.  

32. Wat betreft de bezwaren van DTC ten aanzien van de dossiers 16 en 20, voert DTC aan dat de relevante 

informatie wel degelijk is ingewonnen. Volgens DTC zijn de adviezen op basis van die ingewonnen 

informatie gegeven.  

33. De AFM merkt in dit verband op dat het bepaalde in artikel 4:23, eerste lid, onderdeel a, Wft een plicht 

bevat voor DTC om alle relevante informatie in te winnen. DTC dient aan te kunnen tonen dat zij heeft 

voldaan aan het bepaalde in artikel 4:23, eerste lid, onderdeel a, Wft. In casu heeft de AFM ook in de 

dossiers 16 en 20 geen of onvoldoende informatie aangetroffen die erop wijst dat alle ex. artikel 4:23 Wft 

relevante informatie is ingewonnen. Gelet op het feit dat de AFM deze informatie niet heeft aangetroffen of 

van DTC heeft ontvangen, kan de AFM niet anders dan concluderen dat deze informatie niet is 

ingewonnen. Met betrekking tot dossier 16 verwijst de AFM naar hetgeen zij op pagina 4 van het 

Boetebesluit hierover heeft uiteengezet. Wat betreft dossier 20 blijft de AFM bij haar standpunt dat DTC 

niet heeft aangetoond dat daadwerkelijk informatie is ingewonnen over een reeds afgesloten 

betalingsbeschermer op het oude krediet. DTC heeft niet met schriftelijke stukken onderbouwd dat deze 

informatie daadwerkelijk is ingewonnen. De AFM gaat er daarom van uit dat deze informatie niet is 

ingewonnen. 

34. Nu DTC in beide dossiers
1
 niet voldoende relevante informatie omtrent de doelstellingen van de cliënten 

heeft ingewonnen, heeft DTC haar advies niet mede op alle relevante informatie kunnen baseren. In het 

Boetebesluit is naar het oordeel van de AFM dan ook voldoende gemotiveerd aangegeven hoe de AFM tot 

de conclusie is gekomen dat DTC artikel 4:23, eerste lid, onderdelen a en b, Wft heeft overtreden. 

 

                                                        
1
 Dossiers 16 en 20. 
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Risicobereidheid 

35. DTC bestrijdt het oordeel van de AFM dat in negen dossiers
2
 onvoldoende informatie is ingewonnen met 

betrekking tot de risicobereidheid van cliënten ten aanzien van stijgende rente. DTC geeft aan dit 

onderwerp bij advisering standaard met cliënten te bespreken. In dit verband refereert DTC naar haar oude 

klantprofiel waarin de volgende optie is opgenomen: “Invloed van renteverhoging op looptijd is besproken 

en akkoord” en geeft aan dat deze optie in een aantal dossiers is aangevinkt. DTC is het verder niet eens 

met de stelling van de AFM dat het aanvinken van een standaardantwoord op een standaardvraag niet 

voldoende is voor het inventariseren van de specifieke risicobereidheid van de cliënt ten aanzien van de 

stijging van de variabele rente. Volgens DTC houdt deze aantekening in dat de bedoelde informatie is 

ingewonnen. 

Beoordeling AFM: 

36. Uit de inventarisatie van de risicobereidheid dient duidelijk te worden of de cliënt een bepaald risico wil 

lopen en, zo ja, in hoeverre de cliënt in samenhang met zijn financiële positie nu en in de toekomst dit risico 

kan lopen. Een belangrijk risico bij consumptieve kredieten ligt in de renteschommelingen c.q. 

rentewijzigingen. Het is voor de financiëledienstverlener dan ook relevant te inventariseren of de cliënt het 

risico van rentestijging wil lopen. Daarnaast dient hij te inventariseren of de cliënt dit risico wel kan lopen 

en, zo ja, voor welk bedrag.  

37. In 10
3
 van de 20 dossiers is een doorlopend krediet afgesloten met een variabele rente. DTC betoogt dat de 

risicobereidheid van de cliënt met betrekking tot renteschommelingen bij advisering standaard wordt 

besproken. Op het oude klantprofiel is dit – volgens DTC – schriftelijk vastgelegd door de optie “Invloed 

van renteverhogingen op looptijd is besproken en akkoord” aan te vinken. De AFM merkt op dat deze optie 

in slechts 2 dossiers is aangevinkt.
4
 Los hiervan meent de AFM dat met het aanvinken van deze optie niet is 

aangetoond dat DTC voldoende informatie heeft ingewonnen over de risicobereidheid van de bestreffende 

cliënten met betrekking tot renteschommelingen gedurende de looptijd van het afgesloten krediet.  

38. De AFM blijft bij haar oordeel dat DTC in 9 van de 10 dossiers
5
 waarin een doorlopend krediet met een 

variabele rente is afgesloten, niet voldoende informatie heeft ingewonnen over de bereidheid van de cliënt 

om het risico te dragen dat bij stijging van de variabele rente de looptijd van het krediet langer wordt. DTC 

heeft gesteld, maar niet nader onderbouwd, dat de risicobereidheid als hier bedoeld standaard met cliënten 

wordt besproken. DTC heeft dit verder niet schriftelijk vastgelegd. De AFM kan daarom niet anders dan 

concluderen dat DTC ook in bezwaar niet heeft aangetoond dat zij voldoende informatie heeft ingewonnen 

om te kunnen beoordelen of cliënt bereid is om het risico op een langere looptijd van het krediet als gevolg 

van renteschommelingen te dragen.  

                                                        
2
 Dossiers 2, 3, 5, 7, 10, 12, 16, 17 en 18. 

3
 Dossiers 1, 2, 3, 5, 7, 10, 12, 16, 17 en 18. 

4
 Dossiers 12 en 16.  

5
 Dossiers 2, 3, 5, 7, 10, 17 en 18. 
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39. Het feit dat DTC er niet in geslaagd is een zodanige reconstructie van de dossiers te maken dat de 

toezichthouder kan bepalen of de betreffende informatie daadwerkelijk is ingewonnen, dient voor risico van 

DTC te komen. Op grond van het voorgaande is de AFM van oordeel dat zij terecht tot de conclusie is 

gekomen dat DTC artikel 4:23, eerste lid, onderdeel a, Wft heeft overtreden. 

40. Doordat DTC niet alle relevante informatie over de risicobereidheid heeft ingewonnen, heeft zij haar advies 

hierop ook niet mede kunnen baseren. De AFM ziet daarom geen aanleiding om terug te komen op haar 

primaire oordeel dat DTC artikel 4:23, eerste lid, onderdelen a en b, Wft heeft overtreden. 

Kennis en ervaring 

41. Met betrekking tot het oordeel van de AFM dat DTC in geen van de 20 onderzochte dossiers voldoende 

informatie heeft ingewonnen over de kennis en ervaring van cliënten ten aanzien van consumptief krediet, 

stelt DTC het volgende. Volgens DTC geldt er bij een consumptief krediet een “gemitigeerde 

informatievoorziening” omdat het niet als een complex product is aangewezen. DTC doet in dit verband een 

beroep op de Memorie van Toelichting van de Wet financiële dienstverlening
6
 waarin zou staan dat als de 

financiëledienstverlener op een eerder moment reeds de relevante informatie heeft verstrekt, hij niet 

gehouden is de informatie opnieuw te verstrekken omdat deze informatie niets toevoegt aan de beoordeling 

ervan door de cliënt. Volgens DTC geldt dit ook in de 13 dossiers waarin cliënten reeds eerder een 

consumptief krediet hebben afgesloten. Zij mocht in al deze dossiers ervan uitgaan dat de kennis omtrent 

het consumptief krediet genoegzaam bij de cliënt aanwezig was, aldus DTC. 

Beoordeling AFM: 

42. De AFM kan zich met deze stellingen van DTC niet verenigen. Uit de parlementaire geschiedenis
7
 van 

artikel 4:23, eerste lid, Wft blijkt dat DTC zich in de financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en 

risicobereidheid van de cliënt dient te verdiepen. De mate waarin informatie wordt ingewonnen is 

afhankelijk van de complexiteit van het product of de dienst waarover advies wordt gegeven. Volgens de 

parlementaire geschiedenis moet die informatie worden ingewonnen die redelijkerwijs relevant is voor dat 

product of die dienst. Zo dient verdergaande informatie over de financiële positie of kennis en ervaring van 

de cliënt te worden ingewonnen bij advisering over beleggingen terwijl bij adviseren over een eenvoudiger 

product met minder informatie over de cliënt kan worden volstaan. 

43. Hieruit volgt dat een financiëledienstverlener ook bij niet complexe producten, zoals een consumptief 

krediet, voldoende informatie dient in te winnen die redelijkerwijs relevant is voor dat product. De 

“gemitigeerde informatievoorziening” waar DTC in bezwaar op doelt, betekent niet dat DTC bij het 

adviseren over een consumptief krediet in het geheel geen informatie hoeft in te winnen over kennis en 

ervaring van cliënt met betrekking tot consumptief krediet (zoals dat het geval is in de dossiers 1, 2, 4 en 6). 

Deze gemitigeerde informatievoorziening heeft ook niet tot gevolg dat DTC bij advisering over een 

                                                        
6
 Deze wet is per 1 januari 2007 in de Wft opgenomen. 

7
 TK 29 708, nr. 19, p. 512. 
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consumptief krediet kan volstaan met het aanvinken van een standaardantwoord op een standaardvraag op 

het klantprofiel. De AFM licht dit hierna nader toe. 

44. In 13 van de 20 dossiers blijkt dat DTC de kennis en ervaring van cliënten ten aanzien van het consumptief 

krediet uitsluitend baseert op het feit dat cliënten reeds eerder een consumptief krediet hebben afgesloten, 

zonder zich verder te verdiepen in de kennis en ervaring van die cliënten ten aanzien van het product. Dat 

cliënten al eerder een consumptief krediet hebben afgesloten zegt namelijk niets over hun kennis en 

ervaring. DTC had naar aanleiding van de antwoorden op de standaardvraag “Heeft u al eerder ervaring 

opgedaan met een consumptief krediet (persoonlijke lening of doorlopend krediet)?” moeten doorvragen 

om te achterhalen wat deze ervaring is en of cliënten over voldoende kennis beschikken over consumptief 

krediet. De AFM is van oordeel dat DTC in het geheel niet heeft doorgevraagd en daarmee onvoldoende 

relevante informatie heeft opgevraagd.  

45. In 4 van de 20
8
 dossiers hebben cliënten de bovenstaande vraag met “Nee, ik heb geen ervaring met 

consumptief krediet” beantwoord. De AFM moet constateren dat DTC ook in deze dossiers niet heeft 

doorgevraagd om de kennis en ervaring van de desbetreffende cliënten te inventariseren. Hieruit volgt dat 

DTC in deze 4 dossiers zich in het geheel niet heeft verdiept in de kennis en ervaring van cliënten ten 

aanzien van consumptief krediet.  

46. In 4
9
 andere dossiers is er geen enkel antwoord aangevinkt bij de bovenstaande vraag met betrekking tot 

kennis en ervaring. Dit betekent dat in 4 van de 20 dossiers het überhaupt niet bekend is of cliënt al dan niet 

eerder een consumptief krediet heeft afgesloten. Reeds hierom kon DTC in ieder geval in die 4 dossiers niet 

ervan uitgaan dat cliënten over enige kennis of ervaring beschikken ten aanzien van consumptief krediet. 

47. Verder merkt de AFM nog op dat het betoog van DTC dat zij in 13 van de 20 dossiers ervan mocht uitgaan 

dat cliënt bekend was met het product in het geheel geen hout snijdt. DTC lijkt in dit verband een beroep te 

willen doen op de volgende passage uit de parlementaire geschiedenis bij de totstandkoming van de Wft: 

“Ten slotte wordt met «informatie relevant voor een adequate beoordeling tot uitdrukking gebracht dat 

indien relevante informatie al op een eerder moment is verstrekt, bijvoorbeeld in de vorm van een 

financiële bijsluiter, er geen verplichting bestaat deze informatie nogmaals te verstrekken omdat de 

informatie dan niets meer toevoegt aan de beoordeling.”
10

 

48. Voorop moet worden gesteld dat deze passage ziet op informatieverstrekking door een 

financiëledienstverlener welke verplichting in artikel 4:20, eerste lid, Wft is neergelegd. Hetgeen hier is 

overwogen heeft dan ook geen betrekking op de verplichting om voldoende relevante informatie in te 

winnen als neergelegd in artikel 4:23, eerste lid, onderdeel a, Wft. Het gaat hier om informatie die door een 

financiëledienstverlener voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst aan de consument/cliënt wordt 

                                                        
8
 Dossiers 14, 15, 17 en 19. 

9
 Dossiers 1, 2, 4 en 6. 

10
 TK 29 708, nr. 19, p. 510. 
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verstrekt die de consument/cliënt in staat stelt een adequate beoordeling van het financiële product of de 

financiële dienst uit te voeren. Deze passage uit de parlementaire geschiedenis is derhalve niet relevant bij 

de vraag of DTC voldoende informatie heeft ingewonnen bij cliënten. Reeds hierom is het beroep van DTC 

op de parlementaire geschiedenis ter onderbouwing van haar stelling niet op zijn plaats en kan haar daarom 

niet baten. 

49. Ten overvloede merkt de AFM nog op dat, in de bovengenoemde 13 dossiers geen sprake is van informatie 

die op een eerder moment door DTC aan de desbetreffende cliënten is verstrekt. Het blijkt immers nergens 

uit dat deze cliënten de eerder afgesloten consumptieve kredieten via DTC hebben afgesloten en dat DTC in 

dat kader al eerder informatie aan die cliënten zou hebben verstrekt. De AFM vindt deze stelling van DTC 

ook hierom onbegrijpelijk en bovendien niet steekhoudend. 

50. Op grond van het voorgaande blijft de AFM bij haar oordeel dat DTC artikel 4:23, eerste lid, onderdeel a, 

Wft heeft overtreden. Doordat DTC niet alle relevante informatie over de kennis en ervaring van cliënten 

heeft ingewonnen, kan zij haar advies hierop ook niet mede hebben gebaseerd. De AFM ziet daarom geen 

aanleiding om terug te komen op haar primaire oordeel dat DTC daarmee artikel 4:23, eerste lid, onderdelen 

a en b, Wft heeft overtreden. 

Lex certa 

51. De bezwaren van DTC op dit punt komen grotendeels overeen met hetgeen DTC in haar zienswijze op het 

concept onderzoeksrapport van de AFM heeft aangevoerd. De AFM stelt voorop dat zij in zowel het 

definitieve onderzoeksrapport als het Boetebesluit gemotiveerd op al deze bezwaren heeft gereageerd. Deze 

motivering dient daarom in deze beslissing op bezwaar als herhaald en ingelast te worden beschouwd. 

52. DTC voert – in de kern – de volgende bezwaren aan. DTC is van mening dat zij een klantprofiel gebruikt 

dat voldoet aan de eisen die daaraan worden gesteld. Dat klantprofiel is tenslotte een product van een door 

de Stichting Financiële Dienstverlening (StFD) aanbevolen organisatie, namelijk de ----------------------------

----------- (---------). Volgens DTC geeft de AFM hiermee, impliciet of expliciet, haar goedkeuring aan het 

klantprofiel van DTC. 

53. Voorts stelt DTC dat de AFM in het Boetebesluit strengere normen hanteert die niet (vooraf) kenbaar zijn 

gemaakt aan de markt en dat die strengere normen DTC niet kunnen worden tegengeworpen. Hiermee 

handelt de AFM volgens DTC in strijd met het lex certa-beginsel. Volgens DTC gaat de AFM tevens uit 

van een schuldpresumptie terwijl zij in het kader van de boeteoplegging van een onschuldpresumptie moet 

uitgaan en dient aan te tonen dat DTC de bedoelde informatie daadwerkelijk niet heeft ingewonnen. De 

norm die de AFM hanteert, volgt volgens DTC uit de wet noch de wetsgeschiedenis. 

Beoordeling AFM: 

54. Kort samengevat stelt DTC dat (i) de AFM, impliciet of expliciet, haar goedkeuring heeft gegeven aan het 

klantprofiel van DTC, (ii) de AFM strengere normen hanteert die niet (vooraf) kenbaar zijn gemaakt aan de 
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markt en (iii) de AFM van een schuldpresumptie uitgaat terwijl zij dient aan te tonen dat DTC de bedoelde 

informatie daadwerkelijk niet heeft ingewonnen.  

Ad i) 

55. DTC stelt zich – ten onrechte – op het standpunt dat, omdat het door haar gebruikte klantprofiel een product 

is van een door de StFD aanbevolen kwaliteitsorganisatie (lees: --------)), dat klantprofiel aan de daaraan 

gestelde eisen voldoet. DTC gaat nog verder en neemt aan dat de AFM haar goedkeuring aan dat 

klantprofiel heeft gegeven. Deze aanname is gebaseerd op de volgende tekst op de website van de StFD: 

“De AFM oordeelt zeer positief over intermediairs die gebruik maken van deze vorm van dienstverlening en 

houdt daar in positieve zin rekening mee bij de uitoefening van haar controletaken.”  

56. De AFM stelt voorop dat zij op geen enkele wijze haar goedkeuring heeft gegeven aan het door DTC 

gebruikte klantprofiel. De aanname van DTC dat de AFM haar goedkeuring, impliciet of expliciet, zou 

hebben gegeven aan het klantprofiel van DTC is onjuist en heeft geen feitelijke grondslag. De bovenstaande 

tekst op de website van de StFD kan immers geen grondslag vormen voor een dergelijke aanname. 

57. Voorts wenst de AFM te benadrukken dat van DTC als een professionele marktpartij verwacht mag worden 

dat zij in staat is om aan de hand van kenmerken van haar producten te bepalen welke informatie moet 

worden ingewonnen om de klant een passend advies te kunnen geven. Ook mag naar het oordeel van de 

AFM van DTC worden verwacht dat zij in staat is te bepalen of met het door haar gebruikte klantprofiel de 

relevante informatie op een adequate wijze kan worden ingewonnen.  

58. De AFM voegt hieraan toe dat het in gebruik nemen van een klantprofiel dat door DTC wordt ingevuld niet 

voldoende is. Immers, de wijze waarop het klantprofiel wordt gebruikt is bepalend voor de kwaliteit van het 

adviesproces. Het klantprofiel moet niet gebruikt worden om uitsluitend bepaalde gegevens van de klant 

vast te leggen en die vervolgens naast zich neer te leggen. Een financiëledienstverlener dient namelijk 

rekening te houden met alle antwoorden die de klant geeft op de vragen uit het klantprofiel en naar 

aanleiding daarvan, waar nodig, nadere vragen te stellen, zodat hij een juist beeld krijgt van de 

risicobereidheid, financiële positie, kennis, ervaring en doelstelling(en) van die klant.
11

 Er dient een 

deugdelijke inventarisatie te zijn van de relevante informatie waarbij het klantprofiel als een hulpmiddel 

kan worden gebruikt. In geval van tegenstrijdigheden of onduidelijkheden in de beantwoording door de 

klant van de standaardvragen zal DTC moeten doorvragen en de uitkomst hiervan schriftelijk moeten 

vastleggen.  

59. De AFM wijst er verder op dat het de eigen verantwoordelijkheid van DTC als een professionele 

marktpartij is om te voldoen aan de wet- en regelgeving en een zodanig klantprofiel te hanteren dat een 

passend advies aan de klant wordt gegeven. Het feit dat DTC bij het opstellen van het klantprofiel gebruik 

heeft gemaakt van de deskundigheid van ------------- ontslaat haar niet van deze verantwoordelijkheid. Zie 

                                                        
11

 Zie ook Rechtbank Rotterdam 14 juni 2011, LJN: BQ8039, r.o. 2.3.2. 
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bijvoorbeeld de volgende overweging van het College van Beroep voor het bedrijfsleven in een uitspraak 

van 30 januari 2009: 

“5.8 […] Het is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de pensioenfondsen om zich aan de 

wet te houden. Het College acht het niet nodig te onderzoeken of DNB als toezichthouder 

mogelijkerwijs al eerder had kunnen ingrijpen of dat zij door een meer gerichte voorlichting A voor 

een wetsovertreding had kunnen behoeden, aangezien dat, ook als dat zo mocht zijn, aan de eigen 

verantwoordelijkheid van A niets afdoet.”
12

 

60. Gezien het bovenstaande is de AFM van oordeel dat DTC ten onrechte tot de conclusie komt dat de AFM 

het door haar gebruikte klantprofiel, impliciet of expliciet, zou hebben goedgekeurd omdat het klantprofiel 

een product is van een door de StFD aanbevolen kwaliteitsorganisatie.  

Ad ii) 

61. Volgens DTC is de boeteoplegging in het onderhavige geval in strijd met het lex certa-beginsel nu de 

invulling door de AFM van de open norm in artikel 4:23, eerste lid, onderdelen a en b, Wft niet kenbaar is 

gemaakt aan de markt. De AFM kan deze stelling van DTC om de volgende redenen niet volgen.  

62. De AFM meent dat DTC ten onrechte stelt dat de AFM strengere normen hanteert en dat zij de invulling 

van de norm van artikel 4:23 Wft niet (vooraf) aan de markt kenbaar heeft gemaakt. De AFM stelt voorop 

dat de norm van artikel 4:23 Wft duidelijk is: DTC heeft er voor te zorgen dat de voor haar advies relevante 

informatie wordt ingewonnen en dat haar advies daarop gebaseerd wordt. Als de informatie die in eerste 

instantie is ingewonnen niet voldoende is om haar advies op te baseren, bijvoorbeeld omdat de informatie 

innerlijk tegenstrijdig is, dan dient door DTC nadere uitvraag te worden gedaan. Het is niet aan de AFM om 

DTC te begeleiden in de interpretatie van artikel 4:23 Wft. DTC is een vergunninghoudende en onder 

toezichtstaande instelling waarbij professionaliteit en deskundigheid voorop dient te staan. Uit de in acht te 

nemen zorgplicht vloeit voort dat de deskundige dienstverlener de nodige zorg dient te betrachten zonder 

enig voorbehoud en ongeacht of wet- en regelgeving op dat moment expliciete invulling daaraan geeft 

(goed huisvaderschap). Dit houdt in dat een goed onderbouwd - op de cliënt toegesneden advies - onderdeel 

uitmaakt van de dienstverlening en het dossier. In de aan de onderhavige boete ten grondslag liggende 

dossiers is door DTC steeds niet voldoende informatie ingewonnen die relevant is voor haar advies.  

63. Bovendien deelt de AFM de stelling van DTC niet dat de AFM aan de markt niet (vooraf) kenbaar heeft 

gemaakt hoe de norm van artikel 4:23 Wft ingevuld dient te worden. De AFM meent dat thans geen 

onzekerheid bestaat over de invulling van de open norm van artikel 4:23 Wft. De AFM heeft sinds de 

invoering van deze norm voldoende guidance gegeven aan de markt. De AFM verwijst hiervoor naar de 

gepubliceerde rapporten
13

 inzake zorgplicht bij hypotheekadvisering en beleggingsverzekeringen en de 

                                                        
12 CBb 30 januari 2009, AWB 08/233, LJN BH3320, AB 2010, 144. 

13
 Zie bijvoorbeeld „Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw‟, „Rapport Beleggingsverzekeringen - 

Kwaliteit advies bij beleggingsverzekeringen‟ en „Rapport Kwaliteit advies en transparantie bij hypotheken - 
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boetes die de AFM in de afgelopen jaren aan marktpartijen heeft opgelegd, welke boetes ook steeds 

openbaar zijn gemaakt door de AFM. De AFM wijst erop dat in het Boetebesluit op dezelfde wijze 

invulling is gegeven aan de norm van artikel 4:23 Wft als in voorgaande boetedossiers. Verwezen wordt 

naar de boetes opgelegd aan -------,---------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------. Al deze boetes zijn gepubliceerd vóór de onderhavige onderzoeksperiode en DTC 

had daarom op de hoogte moeten (of in elk geval kunnen) zijn van de wijze waarop artikel 4:23 Wft dient te 

worden ingevuld. Dit is ook al eerder bevestigd in de rechtspraak
14

. Reeds hierom kan het verweer van 

DTC dat de boeteoplegging aan DTC in strijd is met het lex certa-beginsel niet slagen.  

Ad iii) 

64. Volgens DTC gaat de AFM uit van een schuldpresumptie terwijl de AFM van een onschuldpresumptie 

moet uitgaan en dient aan te tonen dat DTC niet voldoende informatie heeft ingewonnen. Uit de structuur 

van de Wft vloeit voort dat naast de verplichting tot het verstrekken van adequate informatie, de 

financiëledienstverlener ook een verplichting heeft tot het inwinnen van voldoende relevante informatie en 

het aan de hand van die informatie uitbrengen van een passend advies. De AFM heeft in haar bevindingen 

in het definitieve onderzoeksrapport op dossierniveau aangegeven waarom zij van oordeel is dat DTC niet 

voldoende informatie heeft ingewonnen die redelijkerwijs relevant is voor het gegeven advies. DTC heeft in 

de betreffende dossiers niet met schriftelijke stukken kunnen aantonen dat zij die informatie wel heeft 

ingewonnen en dat de door haar gegeven adviezen mede op die informatie zijn gebaseerd. 

65. Dat de bewijslast op dit punt bij DTC ligt, is ook reeds bevestigd door de Rechtbank Rotterdam in een 

uitspraak van 14 juni 2011 waarin het volgende is overwogen: 

“Een redelijke bewijslastverdeling brengt verder met zich dat op AFM de bewijslast rust aan te tonen dat 

niet is voldaan aan de in artikel 4:23, eerste lid, onderdeel b, van de Wft neergelegde zorgplicht en dat op 

Inhout de bewijslast rust aan te tonen dat zij de nodige informatie heeft ingewonnen als bedoeld in 

onderdeel a van dat artikellid, met dien verstande dat, indien Inhout aantoonbaar informatie heeft 

ingewonnen, het op de weg van AFM ligt om aannemelijk te maken dat de beschikbare informatie niet 

toereikend is om een zorgvuldig advies te kunnen geven.”
15

 

66. Ten aanzien van de overtredingen die aan het Boetebesluit ten grondslag zijn gelegd, heeft DTC bij het 

geven van haar zienswijze op het voornemen tot boeteoplegging niet aangetoond dat de ontbrekende 

informatie wel is ingewonnen. DTC heeft ook thans in bezwaar niet aangetoond dat de bedoelde informatie 

is ingewonnen. De AFM kan daarom niet anders dan concluderen dat DTC nog steeds niet heeft aangetoond 

dat zij alle relevante informatie heeft ingewonnen.  

                                                                                                                                                                                         

Oriëntatiepunt voor een goede adviespraktijk‟, waarin de AFM is ingegaan op passende advisering ex artikel 4:23 Wft. 

In deze publicaties heeft de AFM onder meer aan de hand van voorbeelden aangegeven hoe er passend geadviseerd kan 

worden. 
14

 Vergelijk Voorzieningenrechter Rechtbank Rotterdam, 21 juni 2011, Reg.nr.: AWB 11/1444.  
15

 Rechtbank Rotterdam 14 juni 2011, LJN: BQ8039, r.o. 2.3.1. 
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67. Bij het beoordelen of DTC artikel 4:23, eerste lid, Wft heeft nageleefd, gaat de AFM uit van de informatie 

aanwezig in het dossier. De informatie in het dossier dient dus zodanig te zijn dat het voor de AFM 

herleidbaar is waarom en op basis van welke informatie een bepaald product is geadviseerd en dat 

aangetoond kan worden dat het product past bij de cliënt. Wanneer deze informatie in het dossier ontbreekt, 

mag de AFM er terecht van uitgaan dat deze informatie niet is ingewonnen. Dit is ook al door de 

Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam bevestigd: 

“De stelling van verzoekster dat zij wel voldoende inlichtingen inwint, maar dat dit niet altijd in het dossier 

naar voren komt, kan niet slagen, omdat het, mede gelet op artikel 32 van het Besluit Gedragstoezicht 

financiële ondernemingen Wft, op haar weg had gelegen zich genoegzaam te documenteren. Voor zover zij 

dit heeft nagelaten, dient dit, ook afgezien van laatstgenoemd artikel, voor haar risico te komen.”
16

 

[onderstreping door de AFM]. 

68. Gelet op het bovenstaande leidt heroverweging ten aanzien van dit onderdeel niet tot een ander oordeel. 

B. Betalingsbeschermers 

69. DTC stelt met betrekking tot de inventarisatie van de financiële positie van cliënten bij het adviseren van 

betalingsbeschermers dat zij voldoende informatie heeft ingewonnen omtrent het advies bij consumptief 

krediet inclusief betalingsbeschermers. Ter onderbouwing hiervan geeft DTC aan dat de AFM geen 

bevindingen heeft ter zake van het inwinnen van informatie over de financiële positie bij het afsluiten van 

een consumptief krediet. Volgens DTC is het zo dat als de AFM vaststelt dat bij het advies ter zake het 

consumptief krediet wel voldoende informatie is ingewonnen, automatisch voldoende informatie is 

ingewonnen omtrent het advies bij consumptief krediet inclusief de betalingsbeschermers. DTC verwijst in 

dit verband naar de aard van de betalingsbeschermer en geeft aan dat een betalingsbeschermer binnen de 

adviespraktijk van DTC (meestal) een product is waarbij, in het geval zich het verzekerde voorval voordoet, 

de restschuld wordt kwijtgescholden. De betalingsbeschermer verzekert dan geen (extra) inkomen in geval 

van arbeidsongeschiktheid of werkloosheid en ook geen hoger bedrag dan het krediet in geval van 

overlijden. 

Beoordeling AFM: 

70. DTC maakt een algemeen bezwaar tegen het oordeel van de AFM dat DTC niet voldoende informatie over 

de financiële positie van de cliënten heeft ingewonnen bij het afsluiten van de betalingsbeschermers. DTC 

stelt zich – kort samengevat – op het standpunt dat nu de AFM geen bevindingen heeft ter zake van het 

inwinnen van informatie over de financiële positie bij het afsluiten van een consumptief krediet, DTC 

automatisch voldoende informatie heeft ingewonnen omtrent het advies bij het consumptief krediet 

inclusief de betalingsbeschermers. De AFM deelt dit standpunt van DTC niet en merkt in dit verband het 

volgende op.  

                                                        
16

 Voorzieningenrechter Rechtbank Rotterdam, 19 december 2008, LJN: BG8136. Vergelijk ook de recente uitspraak 

van de Voorzieningenrechter van 21 juni 2011, Reg. nr.: AWB 11/1444 (AFM/DFD). 
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71. In het kader van de inventarisatie van de financiële positie van de cliënt bij het afsluiten van een 

consumptief krediet dient de financiëledienstverlener na te gaan of het gewenste krediet – gelet op onder 

andere de financiële positie van de cliënt – al dan niet passend is. Dit is alleen mogelijk indien de 

financiëledienstverlener op de hoogte is van de financiële positie van de cliënt. Een overzicht van 

inkomsten en uitgaven, waaruit blijkt welke inkomstenbronnen en financiële verplichtingen een cliënt heeft, 

is daarom relevant voor een passend advies omtrent het consumptief krediet.  

72. Of DTC voldoende relevante informatie over de financiële positie van de cliënt heeft ingewonnen om een 

passend advies te kunnen geven bij het afsluiten van het consumptief krediet, staat los van de vraag of DTC 

ook voldoende informatie heeft ingewonnen bij het afsluiten van de betalingsbeschermers. Immers, bij het 

inventariseren van de financiële positie van de cliënt bij het afsluiten van een betalingsbeschermer dient 

DTC aanvullende informatie in te winnen die redelijkerwijs relevant is om te kunnen beoordelen of het 

noodzakelijk is om een betalingsbeschermer af te sluiten. DTC geeft aldus twee adviezen omtrent twee 

verschillende producten (lees: een consumptief krediet en een betalingsbeschermer).  

73. Dat het in casu om het inwinnen van informatie van dezelfde cliënten gaat en beide producten (lees: het 

consumptief krediet en de betalingsbeschermer) op hetzelfde moment zijn geadviseerd en de adviezen op 

dezelfde informatie zijn gebaseerd, laat onverlet dat DTC de voor beide producten redelijkerwijs relevante 

informatie had moeten inwinnen. Een advies over het afsluiten van een betalingsbeschermer kan niet 

gebaseerd worden op slechts de informatie die relevant is bij het adviseren van het consumptief krediet. Ter 

illustratie: een inventarisatie van de gevolgen van werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of overlijden is 

noodzakelijk om inzicht te krijgen in de vermogenspositie van de cliënt bij werkloosheid, 

arbeidsongeschiktheid of overlijden. Dit betreft informatie die DTC niet heeft ingewonnen bij het adviseren 

van het consumptief krediet. Maar ook niet bij het afsluiten van de betreffende betalingsbeschermers. Het is 

de AFM dan ook volstrekt niet duidelijk waar het bovengenoemd standpunt van DTC op gebaseerd is.  

74. Volledigheidshalve verwijst de AFM in dit verband naar haar bevindingen in het definitieve 

onderzoeksrapport en hetgeen zij in het Boetebesluit heeft uiteengezet over de informatie die DTC niet 

heeft ingewonnen bij het afsluiten van betalingsbeschermers (welke informatie zij dus wel had moeten 

inwinnen). Zo is in het Boetebesluit geoordeeld dat in de dossiers waar een 

arbeidsongeschiktheidsverzekering is afgesloten onvoldoende is te herleiden of DTC informatie heeft 

ingewonnen over de mogelijke voorzieningen die de werkgever heeft getroffen voor het geval de cliënt 

arbeidsongeschikt wordt en wat hiervan het gevolg is voor het (maand)inkomen van de cliënt bij 

arbeidsongeschiktheid. 

75. Gelet op het bovenstaande kan de AFM niet anders dan concluderen dat de stelling van DTC dat zij wel 

voldoende informatie over de financiële positie heeft ingewonnen ter zake van het afsluiten van 

betalingsbeschermers niet steekhoudend is en daarom niet kan slagen. 
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Financiële positie 

76. Ten aanzien van werkloosheidsverzekering en arbeidsongeschiktheidsverzekering stelt DTC dat het een feit 

van algemene bekendheid is wat het effect van werkloosheid en arbeidsongeschiktheid is op het inkomen 

van de cliënt. DTC geeft verder aan dat de cliënten meestal op basis van de relatief lage premie ten opzichte 

van het geleende bedrag voor een betalingsbeschermer kiezen. Het inkomen dat cliënten in geval van 

werkloosheid of arbeidsongeschiktheid genieten, is daarbij zelden de leidraad, aldus DTC. Volgens DTC 

geldt voor beide vormen van verzekering dat de beslissing met name wordt genomen op basis van de 

relatief geringe premie van de verzekering. DTC benadrukt in dit verband dat de benodigde informatie over 

de inkomenspositie van cliënten in geval van werkloosheid en/of arbeidsongeschiktheid wel ingewonnen is. 

77. Voor wat betreft de overlijdensrisicoverzekering geldt volgens DTC min of meer hetzelfde als voor de 

bovengenoemde verzekeringen. DTC voegt hieraan toe dat bij inventarisatie van verzekeringen bij 

overlijden vaak geldt dat deze zijn gekoppeld aan de hypothecaire financiering en dat de meeste cliënten 

geen verzekering hebben die (ook) dekking biedt bij een consumptief krediet in geval van overlijden. 

78. DTC stelt verder naar aanleiding van de algemene bevindingen van de AFM ten aanzien van de financiële 

positie dat de AFM in het Boetebesluit heeft gesteld dat uit geen van de 13 dossiers waarin een of meer 

betalingsbeschermers zijn afgesloten, is af te leiden of DTC informatie heeft ingewonnen of (en zo ja) hoe 

de looptijd van de betalingsbeschermer aansluit op de financiële positie van de cliënt. DTC stelt in reactie 

hierop dat de looptijd van de verzekering in bijna alle gevallen synchroon loopt met de looptijd van het 

krediet. Volgens DTC is er dus rekening gehouden met de (financiële) positie van de cliënt in samenhang 

met de economische levensduur van het roerend goed. In de dossiers waarin de looptijden niet aan elkaar 

gelijk zijn, heeft DTC dit in overleg met de cliënt gedaan na inventarisatie van de wensen en behoeften van 

de desbetreffende cliënt. DTC geeft aan dat hieruit blijkt dat de aspecten van betalingsbeschermers goed 

besproken zijn met cliënten.  

79. Wat betreft het punt van de gewenste levensstijl merkt DTC op dat dit een vergaande informatieverplichting 

is die niet uit de wet of de wetsgeschiedenis volgt. DTC vraagt zich af of een uitgebreide inventarisatie van 

de gewenste levensstijl naast werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, pensioen en overlijden nodig is. 

Volgens DTC is in de bedoelde 13 dossiers
17

 voldoende informatie ingewonnen om daar het advies op te 

baseren. Tot slot geeft DTC aan dat de cliënt van DTC (gemiddeld) ongeveer 30% van zijn Verantwoord 

Krediet Maximum (VKM) leent en dat er dus nog ruimte is binnen het (maximaal) te besteden budget van 

de cliënt zodat er geld overblijft voor andere bestedingen. 

Beoordeling AFM 

80. DTC stelt in bezwaar dat zij wel degelijk informatie heeft ingewonnen omtrent de inkomenspositie van 

cliënten in geval van werkloosheid en/of arbeidsongeschiktheid. Volgens DTC geldt voor beide 

                                                        
17

 Dossiers 2, 6, 10 tot en met 20. 
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verzekeringen dat de beslissing met name wordt genomen op basis van de relatief geringe premie van de 

desbetreffende verzekering.  

81. De AFM kan de stelling van DTC dat zij de benodigde informatie wel heeft ingewonnen om de volgende 

redenen niet volgen. Uit de betreffende dossiers (zie pagina 6 van het Boetebesluit) is niet af te leiden dat de 

benodigde informatie is ingewonnen. In het definitieve onderzoeksrapport en het Boetebesluit is duidelijk 

aangegeven welke relevante informatie DTC niet heeft ingewonnen. Zo heeft DTC onvoldoende informatie 

ingewonnen over de maatregelen die de cliënt reeds heeft getroffen ter bescherming van zijn financiële 

positie in geval van werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Verder blijkt uit geen van de betreffende 

dossiers dat DTC het effect van werkloosheid en arbeidsongeschiktheid, met en zonder een werkloosheids- 

of arbeidsongeschiktheidsverzekering, op het inkomen daadwerkelijk heeft geïnventariseerd. DTC heeft 

ook in bezwaar geen kwantitatieve onderbouwing gegeven van het genoemd effect op het inkomen van de 

cliënt. Nu deze informatie niet in de klantdossiers is opgenomen, moet worden geconcludeerd dat DTC niet 

heeft aangetoond dat zij de benodigde informatie daadwerkelijk heeft ingewonnen. Zoals hiervoor is 

uiteengezet (zie randnummers 66 tot en met 68), dient DTC aan te tonen dat zij alle relevante informatie op 

grond van artikel 4:23, eerste lid, onderdeel a, Wft heeft ingewonnen.  

82. Wat betreft de stelling van DTC dat cliënten de relatief lage premie ten opzichte van het geleende bedrag 

doorslaggevend vinden bij het kiezen voor een betalingsbeschermer, merkt de AFM het volgende op. Dat 

cliënten hun keuzen op de relatief lage premie baseren, laat onverlet dat DTC op grond van artikel 4:23, 

eerste lid, onderdeel a, Wft gehouden is om alle informatie in te winnen die redelijkerwijs relevant is om 

een volledig beeld te krijgen van de financiële positie van de cliënt. Zoals uit het vorenstaande blijkt, rust 

op DTC de verplichting om informatie in te winnen over onder andere de inkomenspositie van de cliënten 

voor en na het onzekere voorval. Alleen dan kan DTC een reële inschatting maken van het financiële risico 

dat de cliënt loopt. De volgens DTC relatief lage premie bij een betalingsbeschermer is in beginsel niet 

relevant voor het oordeel of DTC voldoende informatie heeft ingewonnen van haar cliënten.  

83. DTC dient als tussenpersoon op basis van ingewonnen informatie in staat te zijn om de noodzaak van een 

betalingsbeschermer te bepalen. In het bijzonder daar waar de kosten voor het afsluiten van een 

betalingsbeschermer niet gering zijn te noemen. Zo blijkt in casu dat DTC voor het advies over 

betalingsbeschermers een provisie van de cliënt ontvangt van € -----,- of € -----,- afhankelijk van de hoogte 

van het krediet. Dit betekent dat ook wanneer de maandelijkse kosten van de betalingsbeschermers laag 

zijn, cliënten echter wel bovenop de maandelijkse premie de vereiste provisie betalen voor het afsluiten van 

een betalingsbeschermer. Bij een relatief lage lening zal de cliënt dus naast de maandelijkse kosten aan 

premie en aflossing ook nog altijd een vast provisiebedrag moeten betalen. Dat de kosten voor het afsluiten 

van betalingsbeschermers relatief laag zijn, is naar het oordeel van de AFM dus niet helemaal juist. DTC 

dient bij de berekening van de kosten ook rekening te houden met het provisiebedrag dat de cliënt verplicht 

is te betalen als een betalingsbeschermer wordt afgesloten. 

84. Met betrekking tot de looptijd van de betalingsbeschermer en de hoogte van het verzekerde (maand)bedrag 

merkt de AFM, in aanvulling op de motivering op pagina 7 van het Boetebesluit, nog het volgende op. De 

AFM meent dat het enkele feit dat in bijna alle gevallen de looptijd van de verzekering synchroon loopt met 
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de looptijd van het krediet, niet betekent dat die looptijd ook daarom goed aansluit op de financiële positie 

van de cliënt. Het is de AFM niet duidelijk waar deze conclusie op gebaseerd is. Verder moet de AFM 

constateren dat DTC niet schriftelijk heeft vastgesteld wat de wensen en behoeften van de cliënten zijn wat 

betreft de looptijd van de betalingsbeschermers en de hoogte van het verzekerde bedrag. De AFM kan 

derhalve uit de dossiers niet herleiden hoe de looptijd van de verzekering zich verhoudt tot de financiële 

positie van de cliënt.  

85. Voorts stelt DTC in bezwaar dat in de dossiers 6 en 20 de looptijd van de betalingsbeschermer korter is dan 

de looptijd van het krediet omdat de cliënt gebruik wenst te maken van de mogelijkheid van vervroegde 

aflossing. Volgens DTC blijkt hieruit dat de aspecten van betalingsbeschermers goed zijn besproken met de 

desbetreffende cliënten.  

86. De AFM volgt deze redenering van DTC niet en merkt op dat uit het feit dat in een aantal dossiers de 

looptijd van de verzekering korter is dan de looptijd van het krediet onmogelijk kan worden geconcludeerd 

dat DTC – zoals door DTC gesteld – alle aspecten van de betalingsbeschermers goed heeft doorgenomen. 

Naar het oordeel van de AFM heeft DTC nog steeds niet aangetoond dat alle aspecten van 

betalingsbeschermers daadwerkelijk zijn besproken met cliënten en dat de looptijd van de verzekeringen en 

de hoogte van het verzekerde (maand)bedrag goed aansluiten op de financiële positie van de cliënten. 

Bovendien bevestigt deze stelling van DTC dat een looptijd die synchroon loopt met de looptijd van het 

krediet niet per definitie en dus ook niet in alle gevallen bij de financiële positie van de cliënt hoeft aan te 

sluiten. Naar het oordeel van de AFM is het daarom ook noodzakelijk dat de financiëledienstverlener 

voldoende informatie bij de cliënten inwint omtrent hun wensen en behoeften wat betreft de looptijd en de 

hoogte van het verzekerde bedrag. 

87. De AFM blijft verder van oordeel dat de voornoemde inventarisatie de basis dient te vormen voor het 

vaststellen van de noodzaak van de betalingsbeschermer. Pas indien tot de conclusie wordt gekomen dat een 

dergelijke verzekering noodzakelijk is, kan een passend advies met betrekking tot de looptijd en de 

verzekerde maandbedragen van de betalingsbeschermers worden gegeven. 

88. Wat betreft het inventariseren van de gewenste levensstijl van de cliënt, wenst de AFM het volgende op te 

merken. De AFM stelt in dit verband voorop dat DTC op grond van artikel 4:23, eerste lid, onderdeel a, Wft 

gehouden is om voldoende informatie in te winnen die redelijkerwijs relevant is voor het te geven advies. 

Informatie over de gewenste levensstijl en inzicht in het daadwerkelijk uitgavenpatroon van de cliënt is 

noodzakelijk om een volledig beeld te krijgen van de financiële positie van de cliënt na het afsluiten van 

een financieel product. Dit geldt ook wanneer een betalingsbeschermer wordt geadviseerd. Om een goed 

beeld te krijgen van het daadwerkelijk uitgavenpatroon van de cliënt dient ook de gewenste levensstijl voor 

en na het onzekere voorval in kaart te worden gebracht. Op basis van deze inventarisatie kan worden 

beoordeeld of een betalingsbeschermer noodzakelijk is. De cliënt kan namelijk op basis van deze informatie 

beoordelen of hij bescherming wil voor het geval zijn inkomen onverhoopt te laag is om zijn gewenste 

uitgavenpatroon in het kader van zijn levensstijl te bekostigen. In geen van de dossiers waar een 

betalingsbeschermer is afgesloten is dergelijke informatie aangetroffen. DTC heeft ook niet anderszins 

aangetoond dat zij deze informatie tijdens het adviestraject voldoende heeft geïnventariseerd.  
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89. Volgens DTC is dit (lees: het inwinnen van informatie over de gewenste levensstijl) een vergaande 

informatieverplichting die niet uit de wet of de wetsgeschiedenis blijkt. De AFM meent dat DTC deze 

informatie had moeten inwinnen om de financiële positie van de cliënten in kaart te brengen. De stelling dat 

het hier om een vergaande informatieverplichting gaat, is daarom niet steekhoudend. Verder vraagt DTC 

zich af of naast de inventarisatie van de financiële positie bij werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, 

pensioen en overlijden ook een uitgebreide inventarisatie van gewenste levensstijl nodig is. Zoals uit het 

vorenstaande blijkt, is de AFM van oordeel dat een inventarisatie van de gewenste levensstijl wel nodig is 

om de financiële positie van de cliënt in kaart te brengen. Overigens heeft DTC – zoals uit het Boetebesluit 

blijkt – ook niet voldoende relevante informatie ingewonnen omtrent werkloosheid, arbeidsongeschiktheid 

en overlijden. Dit, terwijl DTC zelf kennelijk ook van mening is dat zij deze informatie had moeten 

inwinnen. 

90. Tot slot merkt de AFM nog op dat het feit dat cliënten nog niet hun VKM hebben bereikt niet wil zeggen 

dat zij hun gewenste levensstijl kunnen blijven bekostigen. Het VKM wordt namelijk berekend aan de hand 

van normbedragen en houdt geen rekening met de werkelijke uitgaven van de cliënt. 

91. Gelet op het bovenstaande blijft de AFM bij haar oordeel dat DTC bij het afsluiten van een of meer 

betalingsbeschermers in de betreffende dossiers
18

 niet heeft aangetoond (door middel van een kwantitatieve 

onderbouwing) dat zij voldoende informatie heeft ingewonnen omtrent de financiële positie van de cliënten. 

De AFM gaat er daarom ook van uit dat DTC haar advies niet mede heeft kunnen baseren op alle informatie 

die ingewonnen had moeten worden. De AFM heeft derhalve terecht geconcludeerd dat DTC in al deze 

dossiers artikel 4:23, eerste lid, onderdelen a en b, Wft heeft overtreden. 

Doelstellingen 

92. Ten aanzien van de inventarisatie van doelstellingen van cliënten stelt DTC dat de aard van de bedoelde 

verzekeringen met zich mee brengt dat de looptijd van de verzekering en de looptijd van het krediet op 

elkaar zijn afgestemd. Volgens DTC betekent dit dat de verzekering alleen dekking geeft tijdens de looptijd 

van het krediet en maximaal voor het geleende bedrag. Gezien het relatief lage maandbedrag kiezen veel 

cliënten voor deze constructie ook als het conform sommige normen niet noodzakelijk is, aldus DTC. 

Beoordeling AFM: 

93. De AFM volgt de mening van DTC niet dat de aard van de hierboven genoemde verzekeringen die DTC 

adviseert met zich zouden brengen dat de looptijd van de verzekering en de looptijd van het krediet op 

elkaar zijn afgestemd. DTC stelt in dit verband dat gezien het relatief lage maandbedrag veel cliënten voor 

de constructie kiezen waarbij de verzekering dekking geeft tijdens de looptijd en maximaal voor het 

geleende bedrag, ook als het conform sommige normen niet noodzakelijk is. De AFM merkt op dat los van 

de beslissing die de cliënt neemt het de verantwoordelijkheid is van DTC om de doelstellingen van de 

cliënten ten aanzien van de betalingsbeschermers te inventariseren.  
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94. Uit hetgeen DTC naar voren brengt, begrijpt de AFM dat DTC er in het algemeen geen moeite mee heeft 

een betalingsbeschermer te adviseren zodra de cliënt aan haar kenbaar maakt een volledige dekking te 

wensen, zonder eerst de noodzaak van een dergelijke betalingsbeschermer te bepalen. De AFM benadrukt 

in dit verband dat wanneer bij een betalingsbeschermer een looptijd wordt geadviseerd die gelijk is aan de 

looptijd van het krediet niet per definitie sprake is van een passend advies. De passendheid van het advies is 

tenslotte afhankelijk van het profiel van de cliënt. In de dossiers die op pagina 8 van het Boetebesluit 

worden genoemd is geen informatie ingewonnen over de looptijd van de betalingsbeschermers en/of het 

verzekerde (maand)bedrag. Deze informatie is per definitie relevant en noodzakelijk om de cliënt zijn of 

haar doelstellingen voor een betalingsbeschermer te kunnen laten bepalen.  

95. Het gaat bij het afsluiten van een betalingsbeschermer niet alleen om de wens verzekerd te zijn, maar ook 

om een goede verhouding tussen de gewenste betalingsbeschermer (volledige bescherming, gedeeltelijke 

bescherming, looptijd van de bescherming) en de daaraan gerelateerde kosten. Pas wanneer al deze 

elementen worden geïnventariseerd, kan DTC naar het oordeel van de AFM beoordelen of een looptijd van 

een betalingsbeschermer en het verzekerde (maand)bedrag passen bij de doelstelling van de cliënt. Zonder 

dit eerst te inventariseren is het voor DTC ook niet mogelijk om verschillende opties aan de cliënt voor te 

leggen.  

96. De AFM moet constateren dat zij in de betreffende klantdossiers geen informatie heeft aangetroffen omtrent 

de algemene doelstelling van de cliënten bij het afsluiten van de betalingsbeschermers en of, en zo ja, hoe, 

de geadviseerde looptijd van de betalingsbeschermer en het verzekerde maandbedrag aansluiten op de 

doelstellingen van de cliënt. Zij blijft daardoor bij haar oordeel dat DTC niet voldoende relevante 

informatie heeft ingewonnen omtrent de doelstelling van de cliënten bij het afsluiten van de 

betalingsbeschermers.  

Risicobereidheid 

97. Ten aanzien van de risicobereidheid van cliënten bij het afsluiten van een betalingsbeschermer geeft DTC 

in bezwaar aan dat in grote lijnen hetzelfde geldt als voor de overige elementen in het Boetebesluit (lees: 

financiële positie en doelstellingen). In dit verband stelt DTC dat zij navraag heeft gedaan naar de 

risicobereidheid van cliënten en dat de AFM geen genoegen neemt met het aanvinken van een 

standaardvraag. Volgens DTC is het klantprofiel (ook) een middel om er zeker van te zijn dat alle 

belangrijke elementen aan bod komen in het adviesgesprek en is het enkel afvinken van die 

standaardvragen dus meer dan alleen een pennenstreek. Dit geeft volgens DTC aan dat het onderwerp met 

de cliënt is besproken. 

Beoordeling AFM: 

98. De AFM verwijst in reactie op deze bezwaargrond van DTC naar hetgeen zij hiervoor heeft uiteengezet ten 

aanzien van de verplichting om informatie in te winnen omtrent de financiële positie en doelstellingen van 

de cliënten. De AFM verwijst tevens wat betreft de wijze waarop het klantprofiel wordt gebruikt (lees: het 

aanvinken van een standaardvraag) naar de motivering onder de randnummers 44 tot en met 46 en 58 van 
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dit besluit. Dat een bepaald onderwerp met de cliënt is besproken of bepaalde informatie van die cliënt is 

ingewonnen, dient schriftelijk te worden vastgelegd zodat de AFM in staat is om te beoordelen of DTC al 

dan niet voldoende informatie heeft ingewonnen.  

99. Zoals hiervoor meerdere malen is aangegeven, dient DTC namelijk aan te tonen dat zij artikel 4:23, eerste 

lid, onderdeel a, Wft heeft nageleefd. Nu DTC ook thans in bezwaar niet heeft aangetoond dat zij de 

risicobereidheid van de cliënten bij het afsluiten van de betalingsbeschermers wel in voldoende mate heeft 

geïnventariseerd, kan de AFM niet anders dan concluderen dat zij in het Boetebesluit terecht heeft 

geoordeeld dat DTC ook op dit punt artikel 4:23, eerste lid, onderdeel a, Wft heeft overtreden. Verder blijft 

de AFM bij haar oordeel dat uit de dossiers niet te herleiden is hoe de antwoorden in het klantprofiel op de 

vraag of de cliënten bereid zijn het risico te nemen dat bij een lager inkomen vanwege het onzekere voorval 

zij toch de kosten van de financiering moeten blijven opbrengen, aansluiten op de afgesloten 

betalingsbeschermers. 

Kennis en ervaring 

100. DTC stelt in bezwaar dat een betalingsbeschermer (naar de AFM begrijpt: in combinatie met een 

consumptief krediet) een relatief eenvoudig product is waarbij het openstaande kredietbedrag wordt 

kwijtgescholden als het verzekerde voorval zich voordoet. DTC voegt hieraan toe dat de bijbehorende 

maandpremie vooraf bekend is voor de gehele looptijd en dat dit goed is uit te leggen aan cliënten met 

beperkte kennis van en ervaring met financiële producten. 

Beoordeling AFM: 

101. Wat betreft de inventarisatie van de kennis en ervaring van cliënten bij het afsluiten van een 

betalingsbeschermer merkt de AFM in reactie op de bezwaren van DTC het volgende op. Dat – zoals DTC 

stelt – een betalingsbeschermer in combinatie met een consumptief krediet een relatief eenvoudig product is 

en de bijbehorende maandpremie voor de gehele looptijd vooraf bekend is, laat onverlet dat DTC gehouden 

is om informatie van cliënt in te winnen omtrent zijn/haar kennis en ervaring met betalingsbeschermers. De 

AFM benadrukt, mede onder verwijzing naar hetgeen zij hiervoor onder de randnummers 42 en 43 heeft 

uiteengezet, dat DTC ook bij een minder complex product voldoende informatie dient in te winnen die 

redelijkerwijs relevant is voor dat product.  

102. In casu staat naar het oordeel van de AFM vast dat DTC niet voldoende relevante informatie van cliënten 

heeft ingewonnen omtrent hun kennis en ervaring met betalingsbeschermers. Overigens wordt dit ook niet 

betwist door DTC. Volgens DTC is het in dat soort gevallen niet nodig om informatie over kennis en 

ervaring in te winnen. Dit standpunt strookt echter niet met hetgeen in artikel 4:23, eerste lid, onderdeel a, 

Wft is neergelegd. Nu DTC niet voldoende informatie heeft ingewonnen over kennis en ervaring van de 

cliënten, heeft DTC haar adviezen om een of meer betalingsbeschermers af te sluiten ook niet mede kunnen 

baseren op informatie die ingewonnen had moeten worden. 
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Overige bevindingen 

103. Ten aanzien van dossier 17 geeft DTC aan dat cliënten een uitkering hebben op basis van de WAO 

respectievelijk de WAJONG en dat zij naast deze uitkeringen nog een baan hebben van meer dan 16 uur per 

week, wat een voorwaarde is voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering en een 

werkloosheidsverzekering. DTC stelt dat cliënten hebben aangegeven in alle situaties te streven naar 

zekerheid en daarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering is afgesloten. 

104. Wat betreft dossier 1, stelt DTC dat er geen klantprofiel aanwezig is in het dossier omdat de cliënt dat nooit 

(getekend) heeft geretourneerd en dat de aanbieder tot betaling is overgegaan en cliënt nooit gehoor heeft 

gegeven aan de rappels van DTC. 

Beoordeling AFM: 

105. De AFM verwijst wat betreft dossier 17 naar de motivering op pagina 11 van het Boetebesluit en meent dat 

DTC ook in bezwaar niet heeft aangetoond dat zij voor de desbetreffende cliënten heeft uitgezocht of het 

zinvol is om een betalingsbeschermer af te sluiten. Naar het oordeel van de AFM heeft DTC niet 

vastgesteld of een betalingsbeschermer noodzakelijk is en of er tot uitkering zal worden overgegaan mocht 

er sprake zijn van het onzekere voorval. Dat cliënten naar zekerheid streven betekent niet per definitie dat 

het afsluiten van een betalingsbeschermer ook daarom noodzakelijk en wenselijk is. Cliënten hebben 

immers geen belang bij het afsluiten van een betalingsbeschermer, waarbij er niet tot uitkering zal worden 

overgegaan. DTC heeft ook in bezwaar niet aannemelijk gemaakt dat zij zich wel in de bijzondere situatie 

van de cliënten in dossier 17 heeft verdiept en haar advies heeft gebaseerd op informatie die ingewonnen 

had moeten worden. Hiermee staat naar het oordeel van de AFM vast dat DTC artikel 4:23, eerste lid, 

onderdelen a en b, Wft heeft overtreden. 

106. Wat betreft dossier 1, merkt de AFM het volgende op. Nu de AFM het klantprofiel niet in het dossier heeft 

aangetroffen, kan zij niet anders dan concluderen dat DTC niet heeft aangetoond dat zij voldoende 

informatie heeft ingewonnen als bedoeld in artikel 4:23, eerste lid, onderdeel a, Wft. De AFM blijft daarom 

bij haar oordeel dat DTC ook in dit dossier artikel 4:23, eerste lid, onderdelen a en b, Wft heeft overtreden. 

Lex certa 

107. De bezwaren van DTC op dit punt komen in de kern overeen met hetgeen hierboven onder de randnummers 

52 en 53 is aangegeven. DTC voert – kort samengevat – aan dat het aan de AFM is om aan te tonen dat de 

bedoelde informatie niet is ingewonnen en DTC haar advies niet heeft gebaseerd op deze informatie. DTC 

geeft aan dat zij –volgens de AFM – moet bewijzen dat het onderwerp van een aangevinkt hokje ook 

daadwerkelijk ter sprake is geweest. Volgens DTC is het bij boeteoplegging evenwel aan de AFM om aan 

te tonen dat DTC de bedoelde informatie niet heeft ingewonnen. 

108. Verder is volgens DTC sprake van strijd met het lex certa-beginsel nu de AFM deze norm niet, althans niet 

op de vereiste wijze, vooraf aan de markt kenbaar heeft gemaakt. 
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Beoordeling AFM 

109. De AFM verwijst in reactie op deze bezwaargrond naar hetgeen zij hierboven onder de randnummers 55 tot 

en met 68 gemotiveerd heeft uiteengezet. Om herhaling te voorkomen, dient deze motivering als hier 

herhaald en ingelast te worden beschouwd. Op basis van die motivering is de AFM van oordeel dat de 

stelling dat in casu sprake is van strijd met het lex certa-beginsel geen hout snijdt en daarom niet kan 

slagen.  

110. Gelet op het bovenstaande leidt heroverweging ten aanzien van dit onderdeel niet tot een ander oordeel. 

C. Ontwikkelingen bij DTC 

111. DTC stelt in bezwaar dat zij naar aanleiding van de onderzoeksrapportage van de AFM van 25 juni 2010 

verscheidene acties heeft getroffen om de bevindingen van de AFM in haar bedrijfsvoering te mitigeren. 

DTC heeft onder meer haar klantprofiel aangepast waarin de bevindingen van de AFM zijn verwerkt.  

112. DTC geeft verder aan haar medewerkers tevens trainingen te hebben gegeven om adequaat om te gaan met 

het bepaalde in artikel 4:23, eerste lid, onderdelen a en b, Wft. Het feit dat DTC zo spoedig de bevindingen 

van de AFM adopteert binnen haar organisatie dient volgens DTC mee te wegen in de heroverweging door 

de AFM van het Boetebesluit. 

Beoordeling AFM: 

113. De AFM stelt voorop dat iedere verbetering die DTC in haar adviesproces heeft geïmplementeerd eerst 

plaats heeft gevonden nadat de AFM haar bevindingen terzake aan DTC kenbaar heeft gemaakt. DTC heeft 

dus haar procedures niet uit eigen beweging aangepast zodat overtreding van artikel 4:23, eerste lid, Wft 

wordt voorkomen. Het aanpassen van het adviesproces kan in casu naar het oordeel van de AFM niet 

doorslaggevend zijn bij de heroverweging van het oordeel van de AFM in het Boetebesluit. De AFM heeft 

immers ten tijde van de oplegging van de onderhavige boete al beoordeeld in hoeverre deze ontwikkelingen 

bij DTC een rol kunnen spelen bij de beslissing al dan niet over te gaan tot boeteoplegging. Normconform 

gedrag van DTC dient het uitgangspunt te zijn en DTC dient er zorg voor te dragen dat in de toekomst niet 

in strijd met de wet- en regelgeving zal worden geadviseerd. De genoemde ontwikkelingen binnen DTC 

doen daarom niets af aan het feit dat in het verleden overtredingen hebben plaatsgevonden waarvoor naar 

het oordeel van de AFM een bestuurlijke boete moest worden opgelegd. Na heroverweging van het 

Boetebesluit is de AFM van oordeel dat deze ontwikkelingen niet tot een ander oordeel van de AFM 

kunnen leiden.  

114. Gelet op het bovenstaande leidt heroverweging ten aanzien van dit onderdeel niet tot een ander oordeel. 

D. Matiging 

115. DTC voert in bezwaar aan dat, indien de AFM van mening blijft dat DTC artikel 4:23, eerste lid, 

onderdelen a en b, Wft heeft overtreden, de boete naar haar mening gematigd dient te worden tot nihil, dan 
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wel tot een bedrag dat (beduidend) lager is dan de boete van € 50.000,-. DTC beroept zich in dit verband op 

de volgende gronden: 

a. Haar gebrek aan verwijtbaarheid; 

b. De ernst van de overtreding; 

c. Het gebrek aan schade in de markt; 

d. Invulling van het gelijkheidsbeginsel 

e. Het nieuwe boetestelsel. 

a. Verwijtbaarheid 

116. DTC geeft aan dat een boete gematigd dient te worden als er sprake is van een gebrek aan verwijtbaarheid 

met betrekking tot de overtreding. DTC doet in dit verband een beroep op de invulling van de norm in 

artikel 4:23, eerste lid, onderdeel a, Wft door aanbevolen kwaliteitsorganisaties die voldoen aan door de 

StFD opgestelde criteria. DTC verwijst tevens naar de website van de StFD en --------- waarop is vermeld 

dat de AFM zeer positief oordeelt over intermediairs die gebruik maken van de door de StFD aanbevolen 

kwaliteitsorganisaties en dat de AFM daar in positieve zin rekening mee houdt bij de uitoefening van haar 

controletaken. Dit maakt – volgens DTC – dat zij mag afgaan op de kwaliteiten van de aangeleverde 

producten door een aanbevolen kwaliteitsorganisatie en de AFM dient daar in positieve zin rekening mee te 

houden.  

117. DTC voert aan dat zij heeft mogen uitgaan van de juistheid van het klantprofiel van ---------- dat zij als 

klantprofiel heeft gebruikt. Volgens DTC is haar daarom geen verwijt te maken bij de overtreding van 

artikel 4:23, eerste lid, onderdelen a en b, Wft. 

Beoordeling AFM: 

118. De AFM kan deze stelling van DTC niet volgen en verwijst hiervoor naar de motivering op pagina 16 van 

het Boetebesluit (welke motivering als hier herhaald en ingelast dient te worden beschouwd). Uit het 

Boetebesluit blijkt dat de AFM bij de boeteoplegging uitdrukkelijk rekening heeft gehouden met de mate 

van verwijtbaarheid van DTC. DTC heeft in het Boetebesluit gemotiveerd uiteengezet waarom zij van 

oordeel is dat in casu geen sprake is van verminderde verwijtbaarheid. DTC heeft in bezwaar geen nieuwe 

gronden aangevoerd ter onderbouwing van haar stelling dat in dit geval sprake is van gebrek aan 

verwijtbaarheid.  

119. In aanvulling op hetgeen in het Boetebesluit is overwogen, verwijst de AFM in dit verband naar hetgeen zij 

hiervoor onder de randnummers 57 tot en met 64 (onder het kopje „lex certa‟) heeft opgemerkt ten aanzien 

van onder andere de eigen verantwoordelijkheid van DTC om er zorg voor te dragen voldoende informatie 

in te winnen die redelijkerwijs relevant is voor haar advies aan de cliënt. In dit verband verwijst de AFM 

tevens naar hetgeen de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam recentelijk heeft overwogen: 



 

  

 Datum  

Ons kenmerk ------------------------- 

Pagina 24 van 37 

 

  

  

 

 

 

 

 

“Dat sprake zou zijn van het ontbreken van verwijtbaarheid of van sterk verminderde verwijtbaarheid is de 

voorzieningenrechter niet gebleken. De voorzieningenrechter is namelijk van oordeel dat het voor DFD 

duidelijk had moeten zijn dat van haar mag worden verwacht dat zij zich op de hoogte stelt van de 

toepasselijke wet- en regelgeving. Ook uit eerdere handhavingsbesluiten van AFM – onder meer aan haar 

concurrent – had zij lering kunnen trekken.”
19

 

Ook hieruit blijkt dat DTC geen beroep toekomt op verminderde verwijtbaarheid omdat zij gebruik heeft 

gemaakt van de diensten van een door de StFD aanbevolen kwaliteitsorganisatie. 

120. Volledigheidshalve wordt hierbij opgemerkt dat in onderhavig geval DTC financiële producten heeft 

geadviseerd zonder zich eerst een volledig beeld van de cliënten te vormen. De geschonden norm strekt tot 

zorgvuldige behandeling van consumenten en behoort daarmee tot de kernbepalingen van het financieel 

recht. Bovendien wordt ook het vertrouwen in de financiële markten geschaad indien 

financiëledienstverleners die in strijd handelen met kernbepalingen van de Wft, wegkomen met geen of een 

lichte maatregel.  

121. Gelet op het bovenstaande komt de AFM tot het oordeel dat hetgeen door DTC is aangevoerd niet 

voldoende is om van een verminderde dan wel een gebrek aan verwijtbaarheid te spreken. De AFM blijft 

daarom bij haar oordeel dat in casu geen sprake is van verminderde verwijtbaarheid op basis waarvan het 

boetebedrag gematigd zou moeten worden. 

b. Ernst van de overtreding 

122. Ten aanzien van de ernst van de overtreding stelt DTC dat zij al eerder heeft opgemerkt de nodige 

informatie te hebben ingewonnen om te voldoen aan de zorgvuldigheidsvereisten bij het geven van een 

advies en dat zij haar advies op deze informatie heeft gebaseerd. Volgens DTC legt de AFM de norm van 

artikel 4:23, eerste lid, onderdeel a, Wft veel ruimer uit dan uit de wetgeving of de toelichting daarop blijkt. 

Verder heeft de AFM – volgens DTC – alleen vastgesteld dat DTC niet zou voldoen aan deze ruimere 

uitleg. DTC stelt dat zij meent dat de ernst van de overtreding niet zwaar kan tellen, omdat DTC de basis 

van de normen juist heeft nageleefd. Zij zou namelijk hebben voldaan aan de eisen die binnen het 

maatschappelijk verkeer aan deze norm zijn gesteld. 

123. DTC wijst verder in dit verband op het feit dat de AFM haar geen verwijt maakt met betrekking tot 

overkreditering of dat DTC onjuiste adviezen heeft verleend met betrekking tot het consumptief krediet en 

dat er ook geen verwijt is gemaakt dat DTC geen informatie zou hebben ingewonnen over de financiële 

positie bij het adviseren van consumptief krediet. Volgens DTC heeft zij dus – ook volgens de AFM – 

voldaan aan zeer wezenlijke punten van haar zorgplicht en is dit in ieder geval een grond om de boete te 

matigen. 

 

                                                        
19

 Voorzieningenrechter Rechtbank Rotterdam, 21 juni 2011, Reg.nr.: AWB 11/1444. 



 

  

 Datum  

Ons kenmerk ------------------------- 

Pagina 25 van 37 

 

  

  

 

 

 

 

 

Beoordeling AFM: 

124. De AFM kan de stelling van DTC niet volgen dat in casu geen sprake is van een ernstige overtreding omdat 

zij de basis van de betreffende normen juist zou hebben nageleefd. Dat de AFM haar geen verwijt heeft 

gemaakt met betrekking tot overkreditering en dat DTC ook geen verwijt is gemaakt dat zij geen informatie 

heeft ingewonnen over de financiële positie bij het adviseren van een consumptief krediet, betekent naar de 

mening van de AFM niet dat in casu daarom ook geen sprake kan zijn van een ernstige overtreding. De 

AFM verwijst naar haar motivering op pagina 16 van het Boetebesluit met betrekking tot de ernst van de 

overtreding (welke motivering als hier herhaald en ingelast dient te worden beschouwd), waarin de AFM 

duidelijk heeft uiteengezet waarom zij van oordeel is dat in casu geen sprake is van beperkte ernst van de 

overtreding.  

125. De AFM blijft bij haar mening dat de overtredingen in onderhavig geval – om de in het Boetebesluit 

genoemde redenen – ernstig zijn. Dit blijkt ook uit hetgeen in dit besluit is overwogen bij de bespreking van 

de overtredingen op dossierniveau. Verder getuigt het door DTC gehanteerde klantprofiel en de wijze 

waarop DTC dit middel heeft gebruikt om te voldoen aan de wettelijke verplichting informatie in te winnen, 

naar het oordeel van de AFM niet van een juist en volledig begrip van het doel van het inwinnen van alle 

relevante informatie over de cliënt. Hierboven is (randnummer 55 e.v.) uitvoerig ingegaan op de wijze 

waarop DTC met het klantprofiel dient om te gaan.  

126. DTC merkt verder in bezwaar op dat de AFM haar ook geen verwijt heeft gemaakt dat zij onjuiste adviezen 

heeft verleend met betrekking tot het consumptief krediet. De AFM deelt deze mening niet. Zoals uit het 

Boetebesluit, maar ook uit het bovenstaande blijkt, heeft de AFM DTC verweten niet voldoende relevante 

informatie met betrekking tot de doelstellingen, risicobereidheid, kennis en ervaring van de cliënten te 

hebben ingewonnen. Vervolgens heeft de AFM in het Boetebesluit geoordeeld dat nu niet is aangetoond is 

dat voldoende informatie als bedoeld in artikel 4:23, eerste lid, onderdeel a, Wft is ingewonnen, moet 

worden geconcludeerd dat DTC haar adviezen niet mede op die informatie heeft gebaseerd (overtreding van 

artikel 4:23, eerste lid, onderdeel b, Wft). Hieruit volgt naar het oordeel van de AFM ook duidelijk dat de 

AFM van oordeel is dat DTC de adviesregels heeft overtreden en derhalve de cliënten niet passend kan 

hebben geadviseerd. De stelling dat de AFM DTC geen verwijt heeft gemaakt dat zij onjuiste adviezen 

heeft verleend met betrekking tot het consumptief krediet is naar het oordeel van de AFM niet juist en kan 

DTC daarom niet baten. 

127. Volledigheidshalve zij opgemerkt dat de AFM in het Boetebesluit met een percentage van 90% in 

neerwaartse lijn heeft afgeweken van het basisbedrag van € 500.000,- vanwege de beperkte draagkracht van 

DTC. De AFM heeft verder geen aanleiding gezien om het basisbedrag op grond van artikel 2 van het 

Besluit bestuurlijke boetes financiële sector te verlagen, nu naar haar oordeel geen sprake is van een 

beperkte verwijtbaarheid of een beperkte ernst van de onderhavige overtredingen.  
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c. Schade in de markt 

128. Als aanvullende grond voor matiging voert DTC aan dat er in casu geen sprake is van schade in de markt 

als gevolg van de overtredingen die DTC zou hebben begaan. Volgens DTC hoeven partijen niet aan te 

tonen dat er schade is opgetreden, maar de AFM kijkt of er signalen zijn ontvangen dat er schade is 

opgetreden in de markt. DTC stelt in dit verband dat de AFM in casu geen signalen heeft ontvangen dat er 

schade is opgetreden, althans de AFM maakt daar volgens DTC geen gewag van. Verder geeft DTC aan dat 

zij – voor zover zij weet – alleen tevreden cliënten/consumenten kent.  

Beoordeling AFM: 

129. Volgens DTC zijn er in casu geen signalen dat er schade in de markt zou zijn opgetreden en dat de boete 

daarom gematigd dient te worden. In het Boetebesluit heeft de AFM immers overwogen dat het gegeven dat 

er geen signalen zijn ontvangen met betrekking tot schade aan de financiële markten geen reden tot 

matiging biedt. In aanvulling op de motivering van de AFM op pagina 16 van het Boetebesluit merkt de 

AFM nog het volgende op. 

130. Het feit dat er geen signalen zijn ontvangen dat schade is opgetreden in de markt betekent niet dat de 

cliënten ook daarom niet zijn benadeeld. Zoals uit het bovenstaande blijkt, is het zeer aannemelijk dat DTC 

haar cliënten producten heeft geadviseerd die niet passend zijn, maar waarvoor cliënten wel provisie hebben 

moeten betalen. Op het moment dat DTC een betalingsbeschermer aan een cliënt adviseert terwijl diezelfde 

cliënt heeft aangegeven het risico te willen lopen bij het onzekere voorval toch de lasten van het krediet te 

blijven opbrengen (lees: cliënt geen behoefte heeft aan een betalingsbeschermer) is wel degelijk sprake van 

benadeling van die cliënt. Immers, de cliënt betaalt in dat geval de maandelijkse kosten van de 

betalingsbeschermer plus een vast provisiebedrag van € -----,- of € -----,-. Het moge duidelijk zijn dat een 

dergelijk advies slechts in het belang van DTC zelf kan zijn (lees: het verdienen van provisie bij het 

afsluiten van betalingsbeschermers) en niet passend is voor de desbetreffende cliënt. Gelet hierop blijft de 

AFM van oordeel dat zij hierin geen grond ziet voor verdere matiging van het boetebedrag. 

131. Wat betreft de jurisprudentie die DTC in bezwaar noemt, wenst de AFM het volgende op te merken. Uit de 

uitspraak van de Rechtbank Rotterdam van 15 juli 2010 (AWB 09/2147) waar DTC –volgens de AFM – op 

doelt, kan worden afgeleid dat de omstandigheid dat er geen negatieve signalen van schade zijn ontvangen 

door de Rechtbank in aanmerking wordt genomen bij het toetsen van de hoogte van de boete. In die zaak 

heeft de AFM het vaste boetebedrag in het geheel niet gematigd en stond het boetebedrag niet in 

verhouding tot de verdiende provisies. In casu staat echter vast dat de AFM in het Boetebesluit reeds 

gemotiveerd heeft uiteengezet waarom zij het verweer van DTC dat er geen signalen zijn ontvangen 

omtrent schade in de markt geen goede reden vindt om het boetebedrag te matigen. Overigens is de AFM in 

het Boetebesluit ook steeds gemotiveerd ingegaan op de overige matigingsgronden die door DTC zijn 

aangevoerd. Tot slot heeft de AFM het basisbedrag waarmee de onderhavige overtredingen worden beboet 

reeds op basis van de draagkracht van DTC aanzienlijk verlaagd.  
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d. Gelijkheidsbeginsel  

132. DTC voert in bezwaar aan dat de AFM geen andere maatstaf mag aanleggen bij het aanbieden van 

consumptief krediet dan bij het bemiddelen/adviseren in consumptief krediet. Zo verwijst DTC in dit 

verband naar de gedragscode van Thuiswinkel.org waaruit zou volgen dat bij het verlenen van een 

goederenkrediet tot € 5000,- een vereenvoudigde inkomens- en lastentoets volstaat. DTC geeft aan dat 

partijen die aangesloten zijn bij Thuiswinkel.org een vereenvoudigde inkomens- en lastentoets mogen doen. 

Volgens DTC kan de AFM richting partijen als DTC niet volhouden dat zij bij goederenkrediet onder het 

bedrag van € 5.000,- een volledige inkomens- en lastentoets moeten doen.  

133. Verder beroept DTC zich op een advertentie van ------------- waarin is vermeld dat zij geen loonstroken of 

bankafschriften nodig heeft in geval van financieringsaanvragen tot € 5.000,- en voert daarbij het volgende 

aan: “Als kredietaanbieders klaarblijkelijk dergelijke vereenvoudigde inkomens- en lastentoetsen mogen 

doen, of zelfs helemaal geen inkomens- en lastentoetsen hoeven te doen, dan kan de AFM dit ook niet aan 

DTC tegenwerpen.” Volgens DTC is dit in ieder geval een grond om de hoogte van de boete te matigen. 

134. DTC stelt zich op het standpunt dat als dit onderdeel al geen reden zou zijn voor de AFM om te constateren 

dat DTC geen overtreding heeft begaan van artikel 4:23, eerste lid, onderdelen a en b, Wft, het dan in ieder 

geval een grond is om de hoogte van de boete te matigen. 

Beoordeling AFM: 

135. De AFM vindt het beroep van DTC op het gelijkheidsbeginsel om de volgende redenen onbegrijpelijk en 

bovendien niet steekhoudend. De AFM stelt voorop dat een beroep op het gelijkheidsbeginsel alleen kan 

slagen wanneer er sprake is van gelijke gevallen. In casu kan naar het oordeel van de AFM niet worden 

gesproken van gelijke gevallen, nu DTC in dit verband een beroep doet op een gedragscode van 

Thuiswinkel.org (lees: aanbieder van consumptief krediet), terwijl DTC zelf geen aanbieder is van 

kredieten. Uit de wetsystematiek volgt dat ook een aanbieder van krediet die de cliënt adviseert over het 

afsluiten van een krediet gehouden is om voldoende relevante informatie in te winnen en haar advies mede 

op die ingewonnen informatie te baseren (artikel 4:23, eerste lid, Wft). Naast deze verplichting – die 

overigens voor ieder financiële onderneming geldt die adviseert in de zin van de Wft – is een aanbieder van 

krediet tevens verplicht om geen onverantwoorde kredieten aan consumenten te verstrekken (artikel 4:34 

Wft). Bij de naleving van artikel 4:34 Wft kan een aanbieder van consumptief krediet onder andere normen 

die door de branche zelf zijn vastgesteld, volgen. Deze normen worden gezien als minimale invulling van 

de open norm van artikel 4:34 Wft (voorkoming van overkreditering). Wat betreft Thuiswinkel.org, is door 

de branche van de thuiswinkelorganisaties een gedragscode tot stand gekomen waarin is bepaald hoe de 

aanbieder een kredietaanvraag in behandeling dient te nemen. 

136. In de gedragscode van Thuiswinkel.org is bepaald dat voor kredieten boven € 250,- naast een opt-in 

verklaring ook een inkomens- en lastentoets dient te worden uitgevoerd op basis van informatie die door de 

klant wordt opgegeven. Voor de inkomens- en lastentoets dient de kredietverstrekker de volgende 

informatie op te vragen over: 
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 Gezinssamenstelling; 

 Netto maandinkomen 

 Maandelijkse woonlasten; 

 Opgave van overige maandelijkse betalingsverplichtingen die voortvloeien uit leningen. 

Betalingenverplichtingen voor een hypotheek vallen onder de maandelijkse woonlasten. 

137. Op basis van deze informatie kan worden vastgesteld of er voldoende kredietruimte bestaat om het 

gevraagde krediet te kunnen dragen. Volgens de AFM blijkt hieruit dat aanbieders van consumptief krediet 

bij kredieten boven € 250,- informatie moeten opvragen waaruit de financiële positie van de cliënt blijkt. 

Dus, ook een aanbieder van consumptieve kredieten van boven € 250,- is verplicht om informatie over de 

financiële positie van de klant in te winnen. 

138. DTC merkt in bezwaar onder andere het volgende op: „In de gedragscode, die via de website van de AFM 

beschikbaar is gesteld, staat dat bij het verlenen van een goederenkrediet tot EUR 5.000,- een 

vereenvoudigde inkomens- en lastentoets volstaat‟. De AFM merkt in de eerste plaats op dat DTC niet 

nader heeft onderbouwd waar deze stelling op gebaseerd is (lees: wat wordt bedoeld met een 

„vereenvoudigde inkomens- en lastentoets’?). In de tweede plaats is de AFM van oordeel dat in casu niet 

relevant is welke informatie een aanbieder van consumptief krediet dient op te vragen om artikel 4:34 Wft 

te kunnen naleven. Immers, het gaat in onderhavig geval erom of DTC als adviseur voldoende informatie 

heeft ingewonnen als bedoeld in artikel 4:23, eerste lid, onderdeel a, Wft. De inhoud van de gedragscode 

van de Thuiswinkel.org is naar het oordeel van de AFM daarom op geen enkele wijze relevant bij de vraag 

of DTC artikel 4:23 Wft heeft nageleefd. De AFM merkt ten overvloede op dat een aanbieder van krediet te 

allen tijde (dus ongeacht of een kredietaanvraag al dan niet met de tussenkomst van DTC bij haar wordt 

ingediend) dient te toetsen of de verstrekking van de aangevraagde lening al dan niet verantwoord is. 

139. Voorts merkt de AFM op dat dit bezwaar van DTC in ieder geval geen hout snijdt omdat de AFM in 

onderhavig geval niet heeft geoordeeld dat DTC niet voldoende informatie heeft ingewonnen omtrent de 

financiële positie van de cliënten bij het afsluiten van het consumptief krediet. De bevindingen van de AFM 

ten aanzien van het inwinnen van informatie over de financiële positie van de cliënten hebben alle 

betrekking op het afsluiten van de betalingsbeschermers.  

140. De AFM wenst verder ten aanzien van de advertentie van ------------ op te merken dat de werkwijze van ----

------------- zoals die uit de advertentie blijkt, op geen enkele wijze relevant kan zijn voor de onderhavige 

overtredingen door DTC van artikel 4:23, eerste lid, Wft. Deze stelling kan haar reeds hierom niet baten. 

141. Gelet op het bovenstaande kan de AFM niet anders dan concluderen dat het beroep van DTC op het 

gelijkheidsbeginsel niet kan slagen. 

e. Nieuw boetestelsel 

142. DTC kan zich niet vinden in het feit dat de AFM haar een boete heeft opgelegd onder het nieuwe 

boetestelsel. In dit verband stelt DTC dat andere financiëledienstverleners die vergelijkbare overtredingen 

hebben begaan, maar enkele maanden eerder door de AFM zijn gecontroleerd, een boete tot maximaal  
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€ 6.000,- hebben gekregen. DTC meent dat de boete gematigd dient te worden om de verhoudingen tussen 

de aan haar opgelegde boete en de boetes van € 6.000,- die aan andere (grotere) marktpartijen zijn opgelegd 

enigszins te herstellen. 

Beoordeling AFM: 

143. De AFM kan deze stelling van DTC om de volgende reden in het geheel niet volgen. De AFM stelt voorop 

dat het feit dat DTC een hogere boete heeft gekregen dan de „andere financiële dienstverleners‟ waar DTC 

naar verwijst, een direct gevolg is van de keuze van de wetgever om het boetestelsel te wijzigen en de 

boetemaxima en boetetarieven te verhogen.
20

 Reeds hierom kan de stelling van DTC dat de boete dient te 

worden gematigd puur omdat aan andere partijen onder het oude boeteregime lagere boetes zijn opgelegd, 

niet slagen.  

144. Het moge duidelijk zijn dat de wetgever bij het wijzigen van het boetestelsel een dergelijke gang van zaken 

niet kan hebben beoogd. De wetgever heeft bij de totstandkoming van het nieuwe stelsel wel steeds 

benadrukt dat bij het vaststellen van de hoogte van een boete rekening dient te worden gehouden met de 

omvang van de onderneming aan wie een boete wordt opgelegd. Zie ook de volgende passage uit de 

parlementaire geschiedenis: 

“De hoogte van de bestuurlijke boete moet naar oordeel van de regering zijn afgestemd op de doelgroep. 

Een bestuurlijke boete is een punitieve sanctie en het is wenselijk dat de boete ook als zodanig wordt 

ervaren door degene die een overtreding heeft begaan. In het wetsvoorstel is met dat gegeven zorgvuldig 

omgesprongen en is ook voorzien in de mogelijkheid om een boete op maat te maken. De doelgroep die te 

maken krijgt met het herziene bestuursrechtelijke sanctiestelsel volgens dit wetsvoorstel is weliswaar 

eenvoudig te identificeren, maar ook zeer divers. Binnen de doelgroep kunnen kleine zelfstandigen vallen, 

maar ook de wereldwijde financiële conglomeraten waar dagelijks miljarden aan geldstromen in omgaan. 

De regering vindt het belangrijk dat in het nieuwe stelsel elke soort financiële instelling kan worden 

geconfronteerd met een bestuurlijke boete die voor die instelling adequaat en toepasbaar is. De 

toezichthouders krijgen dan ook veel ruimte om een bestuurlijke boete op maat te maken, er wordt een 

ruime bevoegdheid geïntroduceerd die voorziet in het in aanmerking nemen van de bijzondere 

omstandigheden van het geval. De toezichthouder houdt rekening met de ernst van de gedraging, het 

gedrag dat daarop volgt (bijvoorbeeld: beëindigen ze op eigen initiatief de overtreding), de duur van de 

overtreding, de inzet van de overtreder om zelf de overtreding te beëindigen. Tevens kijkt de toezichthouder 

naar de draagkracht van de overtreder. Als het gaat om een kleine zelfstandige of een natuurlijk persoon 

dan zal in veel gevallen draagkracht de reden zijn om een lagere bestuurlijke boete op te leggen dan een 

financieel conglomeraat ontvangt voor een soortgelijke overtreding. Dat de boetemaxima fors hoger liggen 

dan thans het geval is en ook hoger zullen zijn dan bijvoorbeeld de boetes die ingevolge de Wet op de 

economische delicten kunnen worden opgelegd is goed te verklaren als naar de aard van de financiële 

sector wordt gekeken. Een bestuurlijke boete moet in alle gevallen en voor allerlei soorten instellingen en 

personen een daadwerkelijke punitieve sanctie zijn en ook zo aanvoelen, een hoog boetemaximum, een 
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 Zie ook de uitspraak van de Voorzieningenrechter Rechtbank Rotterdam van 21 juni 2011, LJN: BQ8872. 
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mogelijkheid om recidive extra te beboeten en vooral veel flexibiliteit maakt de bestuurlijke boete in de 

financieeltoezichtwetgeving een effectief instrument.”
21

 

145. Zoals ook in het Boetebesluit is aangegeven, heeft de AFM, gelet op de omvang en het eigen vermogen van 

DTC, besloten om het basisbedrag van € 500.000,- met 90% te verlagen. Hiermee heeft de AFM ook 

voldaan aan de verplichting om bij het vaststellen van het boetebedrag onder andere rekening te houden met 

de financiële draagkracht van DTC. DTC heeft in bezwaar geen aanvullende gegevens of feiten met 

betrekking tot haar financiële draagkracht naar voren gebracht die verdere matiging op grond van haar 

financiële draagkracht zouden kunnen rechtvaardigen. De AFM blijft daarom bij haar oordeel dat de 

(huidige) vermogenspositie van DTC geen reden vormt om aan te nemen dat DTC een boete van 10% van 

het basisbedrag niet kan dragen. De AFM ziet verder geen andere redenen om de aan DTC opgelegde boete 

verder te matigen. 

146. Gelet op het bovenstaande leidt heroverweging ten aanzien van dit onderdeel niet tot een ander oordeel. 

Vergoeding proceskosten 

147. DTC verzoekt de AFM om aan haar alle kosten te vergoeden die zij redelijkerwijs in verband met de 

behandeling van het onderhavig bezwaarschrift heeft moeten maken. Een dergelijk verzoek wordt 

uitsluitend toegewezen indien het bestreden besluit (lees: het Boetebesluit) wordt herroepen wegens aan het 

bestuursorgaan (lees: de AFM) te wijten onrechtmatigheid. De AFM heeft besloten het Boetebesluit in 

stand te laten. Het Boetebesluit wordt dus niet herroepen, zodat aan de voorwaarden van artikel 7:15, 

tweede lid, Awb niet is voldaan. De AFM gaat dan ook niet over tot vergoeding van de door DTC in het 

kader van het bezwaarschrift gemaakte kosten. 

IV. Publicatie 

148. Van openbaarmaking van het Boetebesluit (en de beslissing op bezwaar) nadat het Boetebesluit 

onherroepelijk is geworden, kan de AFM slechts afzien als die publicatie in strijd is of zou kunnen komen 

met het doel van het door de AFM uit te oefenen toezicht op de naleving van de Wft. Van dat laatste is naar 

het oordeel van de AFM geen sprake. Van openbaarmaking na het onherroepelijk worden van het 

Boetebesluit kan daarom niet worden afgezien. Het individuele belang van DTC kan in dit verband niet tot 

een andere uitkomst leiden. Dit argument heeft geen betrekking op de vraag of de openbaarmaking in strijd 

is of zou kunnen komen met het doel van het door de AFM uit te oefenen toezicht op de naleving van de 

Wft 

149. De AFM zal na het definitief worden van het Boetebesluit, aan haar verplichting tot publicatie op grond van 

artikel 1:98 Wft uitvoering geven door aan het eerdere persbericht de volgende update toe te voegen: 

“Update [datum waarop de update op de site verschijnt]: Het besluit van de AFM is inmiddels definitief 

geworden en kan door belanghebbenden niet meer ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.” 
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150. Bijlage 2 bij dit besluit bevat de volledige tekst van deze beslissing op bezwaar die op de website van de 

AFM openbaar zal worden gemaakt, geschoond van vertrouwelijke informatie. Mocht u van mening zijn 

dat er desondanks vertrouwelijke tekst in staat die geschoond zou moeten worden, dan verneemt de AFM 

dat graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 3 werkdagen nadat dit besluit definitief is geworden. 

Nadat dit besluit definitief is geworden, zal geen nadere aankondiging plaatsvinden alvorens tot de tweede 

publicatie zal worden overgegaan. 

V. Besluit 

151. De AFM heeft besloten de bezwaren van DTC ongegrond te verklaren en het Boetebesluit in stand te laten. 

De motivering van het Boetebesluit wordt aangevuld met de motivering die in deze beslissing op bezwaar is 

opgenomen. De AFM gaat voorts niet over tot het vergoeden van de door DTC gemaakte kosten in het 

kader van de onderhavige bezwaarprocedure. 

VI. Rechtsgangverwijzing 

Iedere belanghebbende kan tegen deze beslissing op bezwaar beroep instellen door binnen zes weken na 

bekendmaking ervan een beroepschrift in te dienen bij de rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, 

Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Natuurlijke personen kunnen ook digitaal beroep instellen bij genoemde 

rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische 

handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het instellen van beroep 

wordt een griffierecht geheven. 

Hoogachtend, 

Autoriteit Financiële Markten 

 

 

 

Was getekend 

 

 

 

Was getekend 

 

------------------- 

Plaatsvervangend Hoofd 

Juridische Zaken 

-------------------------------- 

Directeur 
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1. Wettelijk kader 

2. Geschoonde versie beslissing op bezwaar 
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Bijlage 1: Wettelijk kader 

 

Wet op het financieel toezicht (Wft)  

 

In artikel 1:80 Wft is bepaald: 

1. De toezichthouder kan een bestuurlijke boete opleggen terzake van overtreding van voorschriften, gesteld 

ingevolge de in de bijlage bij dit artikel genoemde artikelen en de prospectusverordening alsmede terzake van 

overtreding van artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht.  

2. De bestuurlijke boete komt toe aan de toezichthouder die de boete heeft opgelegd.  

3. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de uitoefening van de bevoegdheid, 

bedoeld in het eerste lid.  

 

In de Bijlage bij artikel 1:80 Wft is bepaald: 

Overtreding van voorschriften, gesteld bij of krachtens artikel 

(…) 

Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen 

Boetecategorie 

4:23, eerste t/m derde lid           3  

 

In artikel 1:81 Wft is bepaald: 

1. Het bedrag van de bestuurlijke boete wordt bepaald bij algemene maatregel van bestuur, met dien verstande 

dat de boete voor een afzonderlijke overtreding ten hoogste € 900.000 bedraagt.  

2. De algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het eerste lid, bepaalt bij elke daarin omschreven overtreding 

het bedrag van de deswege op te leggen bestuurlijke boete.  

3. De toezichthouder kan het bedrag van de bestuurlijke boete lager stellen dan in de algemene maatregel van 

bestuur is bepaald, indien het bedrag van de boete in een bepaald geval onevenredig hoog is.   

 

In artikel 1:85 Wft is bepaald: 

1. De bestuurlijke boete wordt betaald binnen zes weken na de inwerkingtreding van de beschikking waarbij zij is 

opgelegd.  

2. Indien tegen het besluit tot het opleggen van een bestuurlijke boete bezwaar of beroep wordt aangetekend, 

schorst dit de verplichting tot betaling van de boete totdat de beroepstermijn is verstreken of, indien beroep is 

ingesteld, op het beroep is beslist.  

3. Indien de bestuurlijke boete niet is betaald binnen de in het eerste lid bedoelde termijn, wordt zij vermeerderd 

met de wettelijke rente. De wettelijke rente wordt berekend vanaf de dag na het verstrijken van de in het eerste lid 

bedoelde termijn.  

4. Indien de bestuurlijke boete niet tijdig is betaald, stuurt de toezichthouder schriftelijk een aanmaning om binnen 

twee weken de boete, verhoogd met de kosten van de aanmaning, alsnog te betalen. De aanmaning bevat de 

aanzegging dat de boete, voorzover deze niet binnen de gestelde termijn wordt betaald, overeenkomstig het vijfde 

lid zal worden ingevorderd.  

5. Bij gebreke van tijdige betaling kan de toezichthouder de bestuurlijke boete, verhoogd met de kosten van de 

aanmaning en van de invordering, bij dwangbevel invorderen.  
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6. Het dwangbevel wordt op kosten van de overtreder bij deurwaardersexploit betekend en levert een executoriale 

titel op in de zin van het Tweede Boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.  

7. Gedurende zes weken na de dag van betekening staat verzet tegen het dwangbevel open door dagvaarding van 

de toezichthouder die de bestuurlijke boete heeft opgelegd.  

8. Het verzet schorst de tenuitvoerlegging niet, tenzij de voorzieningenrechter van de rechtbank in kort geding 

desgevraagd anders beslist.  

9. Het verzet kan niet worden gegrond op de stelling dat de bestuurlijke boete ten onrechte of op een te hoog 

bedrag is vastgesteld.  

 

In artikel 1:97 Wft is bepaald: 

1. De toezichthouder maakt een besluit tot het opleggen van een bestuurlijke boete ingevolge deze wet na 

bekendmaking openbaar, indien de bestuurlijke boete is opgelegd terzake overtreding van:  

a. een verbodsbepaling uit deze wet of van artikel 1:58, tweede lid, 1:59, tweede lid, 1:67, eerste lid, of 4:4, eerste 

lid;  

b. een overige bepaling die in de algemene maatregel van bestuur op basis van artikel 1:81, eerste lid, beboetbaar 

is gesteld met tariefnummer 4 of 5; of  

c. artikel 4:19, 4:20, 4:22, 4:23, 4:24, 4:42 of 4:87.   

2. De openbaarmaking van het besluit tot het opleggen van een bestuurlijke boete geschiedt niet eerder dan nadat 

vijf werkdagen zijn verstreken na de dag waarop het besluit aan de betrokken persoon bekend is gemaakt.  

3. 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.  

4. Indien de openbaarmaking van het besluit in strijd is of zou kunnen komen met het doel van het door de 

toezichthouder uit te oefenen toezicht op de naleving van deze wet blijft deze achterwege.  

 

In artikel 1:98 Wft is bepaald:  

Onverminderd artikel 1:97 maakt de toezichthouder een besluit tot het opleggen van een bestuurlijke boete 

ingevolge deze wet openbaar, nadat het rechtens onaantastbaar is geworden, tenzij de openbaarmaking van het 

besluit in strijd is of zou kunnen komen met het doel van het door de toezichthouder uit te oefenen toezicht op de 

naleving van deze wet.  

 

In artikel 4:23 Wft is -voor zover relevant- het volgende bepaald: 

1. Indien een financiële onderneming een consument of, indien het een financieel instrument of verzekering betreft, 

cliënt adviseert of een individueel vermogen beheert:  

a. wint zij in het belang van de consument onderscheidenlijk de cliënt informatie in over diens financiële positie, 

kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid, voorzover dit redelijkerwijs relevant is voor haar advies of 

het beheren van het individuele vermogen;  

b. draagt zij er zorg voor dat haar advies of de wijze van het beheer van het individueel vermogen, voorzover 

redelijkerwijs mogelijk, mede is gebaseerd op de in onderdeel a bedoelde informatie; en 

c. licht zij, indien het advisering betreft met betrekking tot financiële producten die geen financiële instrumenten 

zijn, de overwegingen toe die ten grondslag liggen aan haar advies voorzover dit nodig is voor een goed begrip 
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van haar advies. (…)  

  

Besluit bestuurlijke boetes financiële sector (Bbbfs)  

 

In artikel 2 Bbbfs is – voor zover relevant –  bepaald:  

2. De toezichthouder verlaagt of verhoogt het basisbedrag met ten hoogste 50 procent indien de ernst of duur van 

de overtreding een dergelijke verlaging of verhoging rechtvaardigt. 

3. De toezichthouder verlaagt of verhoogt het basisbedrag met ten hoogste 50 procent indien de mate van 

verwijtbaarheid van de overtreder een dergelijke verlaging of verhoging rechtvaardigt. 

  

In artikel 4 Bbbfs is – voor zover relevant – bepaald:  

1. De toezichthouder houdt bij het vaststellen van een bestuurlijke boete rekening met de draagkracht van de 

overtreder.  

 

Algemene wet bestuursrecht (Awb) 

 

In artikel 7:2 Awb is bepaald: 

1. Voordat een bestuursorgaan op het bezwaar beslist, stelt het belanghebbenden in de gelegenheid te worden 

gehoord. 

2. Het bestuursorgaan stelt daarvan in ieder geval de indiener van het bezwaarschrift op de hoogte alsmede 

belanghebbende die bij de voorbereiding van het besluit hun zienswijze naar voren hebben gebracht. 

 

In artikel 7:3 aanhef en onderdeel c, Awb is bepaald: 

Van het horen van belanghebbenden kan worden aangezien indien: 

[…] 

c. de belanghebbenden hebben verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord, of 

[…] 

 

In artikel 7:10, Awb is bepaald: 

1. Het bestuursorgaan beslist binnen zes weken of- indien een commissie als bedoeld in artikel 7:13 is ingesteld - 

binnen twaalf weken, gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is 

verstreken. 

2. De termijn wordt opgeschort gerekend vanaf de dag na die waarop de indiener is verzocht een verzuim als 

bedoeld in artikel 6:6 te herstellen, tot de dag waarop het verzuim is hersteld of de daarvoor gestelde termijn 

ongebruikt is verstreken. 

3. Het bestuursorgaan kan de beslissing voor ten hoogste zes weken verdagen. 

4. Verder uitstel is mogelijk voor zover: 

a. alle belanghebbenden daarmee instemmen, 

b. de indiener van het bezwaarschrift daarmee instemt en andere belanghebbenden daardoor niet in hun belangen 

kunnen worden geschaad, of 

c. dit nodig is in verband met de naleving van wettelijke procedurevoorschriften. 
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5. Indien toepassing is gegeven aan het tweede, derde of vierde lid, doet het bestuursorgaan hiervan schriftelijk 

mededeling aan belanghebbenden. 
 

In artikel 7:11, Awb is bepaald: 

1. Indien het bezwaar ontvankelijk is, vindt op grondslag daarvan een heroverweging van het bestreden besluit 

plaats. 

2. Voor zover de heroverweging daartoe aanleidinggeeft, herroept het bestuursorgaan het bestreden besluit en 

neemt het voorzover nodig in de plaats daarvan een nieuw besluit. 

 

Artikel 8:1, eerste lid, Awb 

1. Een belanghebbende kan tegen een besluit beroep instellen bij de rechtbank. 
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Bijlage 2: Geschoonde versie beslissing op bezwaar 

 

[Was bijgevoegd] 


