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Geachte heer Elsenburg, 

 

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. 

 

1.  Inleiding 

 

Onderhavig besluit wijzigt het besluit van 19 maart 2010, met inachtneming van artikel 6:18 Algemene wet 

bestuursrecht (Awb). Dit besluit treedt derhalve in de plaats van het besluit van 19 maart 2010, met kenmerk JZ- 

-------------------. 

 

De AFM heeft besloten aan ELQ Hypotheken N.V. (ELQ) een bestuurlijke boete van € 2.000, - op te leggen 

wegens overtreding van artikel 4:34, eerste lid, Wft en een bestuurlijke boete van € 2.000,- wegens overtreding 

van artikel 4:34, tweede lid, Wft. Dit besluit is gebaseerd op het feit dat ELQ in de periode van 1 november 2007 

tot en met 10 maart 2008 onvoldoende beoordeeld heeft of het aangaan van een kredietovereenkomst met het oog 

op overkreditering verantwoord is voor de consument. Daarnaast heeft ELQ kredieten verstrekt die onverantwoord 

waren.  

 

Het onderhavige besluit is als volgt opgebouwd. Allereerst beschrijft de AFM in paragraaf 2 de feiten die tot het 

besluit aanleiding geven. In paragraaf 3 wordt een beoordeling van de feiten gegeven. Paragraaf 4 bevat het 

besluit. Tot slot volgt in paragraaf 5 de rechtsgangverwijzing. 

 

Het relevante wettelijke kader is opgenomen in de bijlage bij deze brief.  

 

 

2.  Feiten 
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Op 4 februari 2009 hebben de toezichthouders van de AFM een gesprek gevoerd met de heren ---------- (------------

---------------------),----------- (------------------------------) en ---------- (-----------------) van ELQ.  

 

Op 5 februari 2009 heeft de AFM, op grond van artikel 1:72 Wet op het financieel toezicht (Wft), een 

informatieverzoek, met kenmerk TGFO--------------------- aan ELQ verstuurd. Doel van het informatieverzoek van 

de AFM is om te onderzoeken of ELQ op een verantwoorde manier hypothecaire kredieten aangaat, met het oog 

op het voorkomen van overkreditering (hierna ook aangeduid met verantwoorde woonlasten). 

 

In haar informatieverzoek van 5 februari 2009 heeft de AFM een selectie van tien dossiers opgevraagd, waarbij 

aan ELQ is gevraagd hoe de overkrediteringstoets is uitgevoerd, alsmede relevante bewijsstukken.  

 

Per brief van 18 februari 2009 heeft ELQ op het informatieverzoek van de AFM gereageerd. ELQ heeft onder 

meer documenten aangaande haar acceptatiecriteria aan de AFM overgedragen. Daarnaast heeft ELQ de 

opgevraagde dossierselectie en bijbehorende stukken aan de AFM overgelegd. Eén dossier is komen te vervallen 

aangezien het verzoek om financiering in dit dossier was afgewezen. Een ander dossier dateert van voor de 

periode van overtreding en is eveneens komen te vervallen.  

 

Per brief van 4 augustus 2009, met kenmerk TGFO---------------------, heeft de AFM een conceptrapportage aan 

ELQ gestuurd met het verzoek om schriftelijk op alle bevindingen te reageren. 

 

Op 26 augustus 2009 heeft ELQ haar reactie op de conceptbevindingen aan de AFM verstuurd. 

 

Per brief van 2 december 2009, met kenmerk JZ---------------------, heeft de AFM haar voornemen tot oplegging 

van een bestuurlijke boete aan ELQ, wegens overtreding van artikel 4:34, eerste en tweede lid, Wft kenbaar 

gemaakt. Bijgevoegd bij het voornemen is het definitieve onderzoeksrapport van de AFM van 2 december 2009.  

 

Per brief van 23 december 2009, met kenmerk JZ---------------------, heeft de AFM het verzoek tot uitstel van het 

geven van een mondelinge zienswijze schriftelijk aan de gemachtigde van ELQ bevestigd en een nieuwe datum, 

zijnde 5 januari 2010, doorgegeven.  

 

Op 5 januari 2010 heeft ELQ haar zienswijze op het voornemen tot boeteoplegging ten kantore van de AFM 

mondeling toegelicht. ELQ heeft tevens de gevraagde opgave van het aantal werknemers die zich rechtstreeks 

bezighouden met financiële dienstverlening, zijnde ----- fte‟s, aan de AFM doorgegeven.  

 

Per e-mail van 6 januari 2010 heeft ELQ via haar gemachtigde aanvullende documentatie, naar aanleiding van de 

mondelinge zienswijze, aan de AFM laten toekomen.  

 

Per brief van 19 maart 2010 met kenmerk JZ--------------------, heeft de AFM een bestuurlijke boete aan ELQ 

opgelegd wegens overtreding van artikel 4:34, eerste en tweede lid, Wft. 

 

Per e-mail van 24 maart 2010 heeft ELQ aanvullende stukken ingediend ten aanzien van de opgave van het aantal 

werknemers, gemeten naar voltijdsequivalent, die zich rechtstreeks bezighouden met financiële dienstverlening. 

Uit deze stukken leidt de AFM af dat er op dit moment ----- fte‟s bij ELQ in dienstbetrekking zijn.  
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Per e-mail van 19 april 2010 heeft ELQ aanvullende stukken ingediend ten aanzien van een aantal parttime 

medewerkers die in de berekening van ---- fte‟s zijn meegenomen. Uit de overgelegde stukken concludeert de 

AFM dat ELQ in totaal ------ fte‟s op dit moment in dienstbetrekking heeft. 

 

 

3.  Beoordeling van de feiten 

 

Een kredietaanbieder dient, voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst inzake krediet, in het 

belang van de consument informatie in te winnen over diens financiële positie, en te beoordelen, ter voorkoming 

van overkreditering, of het aangaan van de overeenkomst verantwoord is (artikel 4:34, eerste lid, Wft). De 

aanbieder sluit het krediet niet af, als dit met het oog op overkreditering van de consument, onverantwoord is 

(artikel 4:34, tweede lid, Wft). Voor de letterlijke tekst van artikel 4:34 Wft wordt verwezen naar de bijlage 

behorende bij dit besluit. 

 

In de parlementaire geschiedenis
1
 is ten aanzien van artikel 4:34 Wft bepaald dat “de aanbieder van krediet om tot 

een goede beoordeling van de financiële positie van de consument te komen, inzicht moet hebben in zowel de 

inkomsten, bijvoorbeeld de bron en hoogte van de inkomsten van de consument of relevante derden, als bepaalde 

vaste uitgaven van de consument, zoals de huur dan wel de hypotheeklasten, alimentatie en 

ziektekostenverzekering”. De betreffende passage is overgenomen uit de Memorie van Toelichting bij de Regels 

voor financiële dienstverlening (Wet financiële dienstverlening 'Wfd').
2
 De Wfd had tot doel de 

verantwoordelijkheden van financiële dienstverleners vast te leggen en daartoe de belangrijkste 

kwaliteitskenmerken van financiële dienstverlening wettelijk te borgen. Op 1 januari 2007 is de Wfd opgegaan in 

de Wft. 

 

Aan de open norm van artikel 4:34 Wft is door de markt van aanbieders van hypothecair krediet nadere invulling 

gegeven door middel van de Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF) van het Contactorgaan 

Hypothecair Financiers. De AFM beschouwt de GHF als een redelijk uitgangspunt om te toetsen of de lasten van 

een hypothecair krediet verantwoord zijn.  

De AFM heeft in haar gepubliceerde rapportage „Kwaliteit advies en transparantie bij hypotheken‟ van 1 

november 2007 aangegeven dat zij het verstrekken van een verantwoord hypothecair krediet toetst aan de hand 

van de GHF-norm. In bijzondere gevallen is het toegestaan om meer krediet te verstrekken, dan op basis van de 

maximale leencapaciteit mogelijk is, mits er een voldoende adequate verdiepingsslag is gemaakt op basis van de 

specifieke persoonlijke situatie, een (gekwantificeerde) motivering is vastgelegd in het klantdossier én (her-) 

berekening op basis van deze extra of aanvullende informatie leidt tot een verantwoorde kredietverstrekking.  

 

Ten aanzien van het afwijken van de GHF-norm heeft de AFM onder meer het volgende in haar rapport 

aangegeven: 

“De AFM is van mening dat een onderbouwing van het afwijken van de norm belangrijk is. Niet alleen voor de 

financiële dienstverlener om te bepalen of een financiering verantwoord is, maar ook als middel om de consument 

                                                        
1
 Kamerstukken 2005-2006, 29 708, nr. 19, p. 524. 

2
 Kamerstukken 2003-2004,  29 507, nr. 3, p. 97.  
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te informeren. De consument moet op de hoogte zijn van de wijze waarop, en de motivering waarmee, de 

financiële dienstverlener tot het oordeel is gekomen dat de hoogte van het geadviseerde hypothecaire krediet 

verantwoord is. 

Een cijfermatige onderbouwing acht de AFM noodzakelijk voor een goed inzicht in verantwoorde woonlasten en 

kan afhankelijk van de specifieke situatie van de consument de volgende onderdelen bevatten: 

• het cijfermatig weergeven van de huidige woonlasten; 

• berekening van het netto besteedbaar inkomen (inkomsten minus vaste lasten); 

• het cijfermatig weergeven van het toekomstperspectief; 

• het cijfermatig weergeven van de bezittingen (zoals spaargeld, etc.). 

Een algemene beschrijvingen als “klant verwacht inkomensgroei” of “goede carrièreperspectieven” vindt de 

AFM weinig concreet en geven geen adequaat beeld over de betaalbaarheid van de maandlast.” 

[onderstreping AFM] 

 

 

3.1 Overtreding artikel 4:34 Wft – Onderzochte dossiers 

 

In ieder van de door de AFM onderzochte dossiers heeft de AFM vastgesteld dat ELQ een hypothecair krediet 

heeft geadviseerd dat hoger is dan de GHF-norm. ELQ heeft daarbij naar het oordeel van de AFM niet 

aannemelijk gemaakt dat, ondanks de overschrijding, er toch sprake is van een verantwoorde woonlast.  

 

In onderstaande tabel is de procentuele overschrijding van de GHF-norm weergegeven: 

 

Naam consument(en) Hoogte Hypothecair 

Krediet 

% Overschrijding van 

GHF-norm o.b.v. de 

woonquote 

% Overschrijding van 

GHF-norm op basis van 

de factor 

------------------ € 121.000 34,8% 21,5% 

--------------- € 180.000 30,7% 16,1% 

---------- € 155.600 24,9% 22,2% 

-------------- € 142.000 17% 17,6% 

----------------- € 216.000 37% 11,1% 

----------- € 174.000 39% 25,1% 

------- € 185.000 33,2% 8,4% 

------------------- € 139.139 23,7% 21,8% 

 

Dossier ----------- toegelicht ter illustratie 

Ter illustratie van het bovenstaande wordt hierna de berekening aangaande het dossier ------------ door de AFM 

toegelicht. 

 

Uit het dossier van deze consument blijken de volgende gegevens: 
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Ten aanzien van de offerte voor het hypothecaire krediet heeft de AFM in het dossier het volgende aangetroffen: 

 Een ondertekende bijlage 1 (pagina 13 en 14) d.d. 21 februari 2007 van tussenpersoon ----------------------; 

 Een ondertekende offerte d.d. 18 december 2007, op pagina 12 ondertekend op 21 februari 2008 van 

tussenpersoon ------------------. Ook staat hierin vermeld dat de vermoedelijke passeerdatum 15 februari 

2008 is; 

 Een niet ondertekende offerte d.d. 4 februari 2008 van tussenpersoon --------------; 

 Een ondertekende verklaring (pagina 9 en 10) d.d. 4 februari 2008; 

 Een niet ondertekende offerte d.d. 8 februari 2008; 

 Een niet ondertekende offerte d.d. 11 februari 2008; 

 Een niet ondertekend „Overzicht gegevens hypothecaire geldlening‟ d.d. 19 februari 2008 van 

tussenpersoon --------------- 

 

Uit de toetsing van het BKR blijken de volgende gegevens: 

 Een Restant Obligo, met een achterstandscodering (code 2) welke in december 2004 is afgelost; 

 Een Restant Obligo, met een achterstandscodering (code 3), welke in september 2003 is afgelost; 

 Een Revolverend Krediet van € 2.723, met een achterstandscodering (code 3), welke in december 2004 is 

afgelost; 

 Een Verzendhuiskrediet van € 1.200, die conform de offerte van 18 december 2007 van ------------ voor of 

tijdens het passeren van de lening ingelost dient te zijn. 

 

Uit de ------------ toets
3
 in het dossier blijkt dat deze consument in de periode van 4 oktober 2000 tot en met 12 

december 2003 in een schuldsaneringstraject heeft gezeten. De schuldsanering is beëindigd door het verbindend 

worden van de uitdelingslijst. 

 

Uit de hypotheekofferte van 18 december 2007 blijkt dat een hypothecair krediet is verstrekt van € 155.600,-. Uit 

de werkgeversverklaring blijkt dat de consument een brutojaarinkomen heeft van € 28.304,64. Het verstrekte 

hypothecaire krediet is 5,48 maal het brutojaarinkomen.  

 

In haar brief van 18 februari 2009 heeft ELQ ten aanzien van de consument -------------, voor zover relevant, het 

volgende opgenomen: 

 

                                                        
3
 Een van de bronnen die ELQ gebruikte als onderdeel van haar acceptatieproces. 

Financiële positie consument 

Bruto loon aanvrager 
 

€ 28.304,64 

Bedrag van de geldlening € 155.600 

Aflossingsvorm Aflossingsvrij 

Rentevastperiode 3 jaar 

Nominaal rentepercentage 6,45% 

Bruto rentelast € 836,35 
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Naam Quote DTI Explain reden Explain reden 

opgenomen in 

offerte 

------------ 40 5,5 Verbeteren van persoonlijke / 

professionele situatie 

Ja 

 

Ook heeft ELQ een volledig ondertekende offerte van 4 februari 2008 aan de AFM overhandigd.  

 

In de navolgende tabel worden door de AFM de relevante beschikbare gegevens, rekening houdend met de op 4 

februari 2008 ondertekende offerte, weergegeven: 

 

Financiële positie 

Periodiek inkomen (o.b.v. werkgeversverklaring van mevrouw ------------):  € 28.304,64  

Eigen middelen: 

Het verzendhuiskrediet van € 1.200 wordt niet ingelost  

Verstrekt hypothecair krediet 

Totale hypothecaire krediet € 155.600 

Toetsrente ELQ 6,45% 

Toetsrente GHF 5,3% 

Uitkomst toets GHF o.b.v. het inkomen 

Maximaal verantwoord hypothecair krediet € 127.370,88 

Woonlastpercentage (volgens GHF-norm) 33,2% 

Uitkomst op basis van verstrekt krediet 

Annuïteit bij krediet van € 155.600 en toetsrente van 6,45% € 978,39 

Maximale woonlast volgens GHF-norm € 783,10  

 

Uit de toetsing op basis van de GHF volgt dat, gegeven het inkomen, de maximaal verantwoorde woonlast voor 

mevrouw ----------- € 783,10 per maand mag bedragen. Dit is 33,2% van het bruto inkomen. Dit bedrag is 

samengesteld uit de rentelast over het verantwoorde krediet (€ 127.370,88) vermeerderd met een buffer voor 

renteschommelingen, onvoorziene omstandigheden in de persoonlijke levenssfeer en voor specifieke persoonlijk 

onvermijdbare uitgaven. Deze buffer wordt in de GHF vorm gegeven door te rekenen met een volledige annuïtaire 

aflossing van de hypotheek. Voor de beoordeling of de woonlasten bij het gewenste krediet verantwoord zijn, 

dient conform de GHF een annuïtaire toets te worden verricht. De annuïtaire woonlasten bij het verstrekte 

hypothecair krediet van in totaal € 155.600 en een rentepercentage van 6,45% bedragen € 978,39 per maand. Dit is 

een overschrijding van 24,9% ten opzichte van de maximaal verantwoorde woonlast van mevrouw -----------, 

gebaseerd op de ingewonnen informatie over het inkomen. Er is derhalve sprake van een onverantwoorde 

verhouding tussen inkomen en woonlasten, die had moeten leiden tot het oordeel dat het voor deze klant niet 

verantwoord is om een overeenkomst aan te gaan voor een hypothecair krediet van € 155.600.  

 

De AFM heeft vastgesteld dat ELQ bij deze consument bij het verstrekken van hypothecair krediet de GHF-norm 

heeft overschreden ten aanzien van het maximale verantwoorde krediet. Volgens de GHF had aan mevrouw -------
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----------- een krediet mogen worden verstrekt van maximaal € 127.370,88 (€ 28.304,64 * 4,5). Er is een 

hypothecair krediet verstrekt van € 155.600. Hierbij is sprake van een overschrijding van 22,2% ten opzichte van 

de maximale lening op basis van de GHF-norm.  

 

Overtreding artikel 4:34 Wft 

Bij de verklaring van de overkrediteringstoets heeft de AFM een aantal „explain‟ redenen van ELQ aangetroffen 

zoals „verbeteren van persoonlijke/professionele situatie‟ en „goed betalingsverkeer op 1
e
 hypotheek‟. Daarnaast 

heeft de AFM de volgende tekst aangetroffen in meerdere offertes:  

“Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF) 

In bijlage 2 bij deze offerte is belangrijke informatie opgenomen over de GHF (de “GHF Bijlage”). Daarin wordt 

uitgelegd dat door de verstrekking van de in deze offerte opgenomen lening wordt afgeweken van regels uit de 

GHF. Door ondertekening van deze offerte verklaart u: 

  

- dat u de GHF Bijlage hebt gelezen en begrepen; 

- dat u door ELQ bent geïnformeerd over de afwijking van de GHF 

- dat u door ELQ bent gewezen op de daaraan verbonden risico’s 

- dat u de risico’s begrijpt en accepteert 

 

U heeft aangegeven met deze hypotheek uw persoonlijke en/of professionele situatie te willen verbeteren. Dit heeft 

tot gevolg dat uw inkomens- en/of woonsituatie verbetert. ELQ is dan ook van mening dat op grond van de door u 

verstrekte motivatie een afwijking overeenkomstig artikel 6.6 van de GHF is gerechtvaardigd. 

 

Hieruit blijkt dat ELQ mede afgaat op de door de consument verstrekte motivering bij de beoordeling of een 

afwijking overeenkomstig artikel 6.6 van de GHF gerechtvaardigd is. 

 

Ook is niet gebleken dat (i) ELQ richtlijnen heeft opgesteld met betrekking tot welke aspecten gemotiveerd dienen 

te worden en waaraan de motivatie dient te voldoen, (ii) er werkinstructies zijn voor de acceptanten op grond 

waarvan zij de motivatie moeten beoordelen en vastleggen en (iii) hoe ELQ waarborgt dat de motivatie van 

acceptanten voor een overschrijding voldoet aan eisen die ELQ hieraan stelt. 

 

De AFM heeft in haar rapport van 1 november 2007 aangegeven dat een cijfermatige onderbouwing noodzakelijk 

is wanneer de woonlast volgens toetsing van de GHF-norm niet meer passend is. In geen van de acht dossiers is 

een cijfermatige onderbouwing aangetroffen op basis waarvan kan worden geconcludeerd dat het hypothecaire 

krediet verantwoord is.  

 

ELQ heeft derhalve in geen van bovenstaande dossiers aannemelijk gemaakt dat, ondanks de overschrijding, er 

toch sprake is van een verantwoorde woonlast. ELQ heeft hiermee onvoldoende beoordeeld of het aangaan van de 

overeenkomst met het oog op overkreditering verantwoord is en heeft in geen van de onderzochte dossiers een 

valide uitleg („explain‟) gegeven, die cijfermatig is onderbouwd, waardoor een overschrijding gerechtvaardigd zou 

zijn. Hiermee heeft ELQ naar de mening van de AFM artikel 4:34, eerste lid, Wft overtreden.  
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Door onvoldoende te beoordelen of het aangaan van de overeenkomst met het oog op overkreditering verantwoord 

is, is ELQ kredietovereenkomsten aangegaan die, met het oog op overkreditering van de consument, 

onverantwoord waren. Hiermee heeft ELQ naar de mening van de AFM artikel 4:34, tweede lid, Wft overtreden. 

 

3.2 Zienswijze ELQ 

ELQ heeft in haar mondelinge zienswijze, en bijbehorende schriftelijke pleitnota, onder meer het volgende naar 

voren gebracht: 

 De GHF geeft een zeer concrete invulling aan het naleven van de open norm aangaande verantwoorde 

kredietverstrekking. Dit is naar de mening van ELQ in strijd met het open karakter van artikel 115 BGfo. Door een 

dergelijke invulling aan een open norm te geven, bestaat er voor instellingen geen mogelijkheid meer om een 

afwijkende invulling te geven aan deze open norm.  

 Bij de invulling van de norm die door ELQ werd gehanteerd moet rekening worden gehouden met het gegeven 

dat ELQ geen standaard hypotheekverstrekker was. Zij verstrekte enkel hypotheken aan klanten met een negatieve 

BKR codering en klanten waarvan het inkomen niet aantoonbaar was – bijvoorbeeld bij startende ondernemingen. 

Dit betekent dat ELQ per definitie meer uitleg („explain‟) dan toepassing („comply‟) moest uitvoeren om te 

voldoen aan de GHF-norm. 

 ELQ heeft meerdere malen advies ingewonnen bij de firma ---------------- om haar businessmodel en de 

acceptatiecriteria te laten toetsen aan de vigerende wet- en regelgeving. Mede op basis van deze adviezen heeft 

ELQ haar beleid voortdurend aangepast aan de laatste ontwikkelingen. Ook heeft zij --------------- verzocht om 

advies naar aanleiding van het door de AFM in november 2007 uitgebrachte rapport. ELQ heeft de bevindingen 

van dat advies echter niet meer verwerkt in haar offertes daar zij per 15 september 2008 gestopt is met het 

verstrekken van hypotheken. 

 ELQ is van mening dat zij heeft voldaan aan de GHF-normen. De GHF-normen geven de mogelijkheid af te 

wijken. Waar ELQ volgens de AFM is afgeweken van de GHF-normen is ELQ van mening dat hiertoe de 

mogelijkheid bestond en dat deze mogelijkheid door ELQ op een juiste wijze is gebruikt en de wettelijke norm 

evenwel adequaat is ingevuld. 

 In artikel 5:43 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is evenwel het „ne bis in idem beginsel‟ gecodificeerd, 

welk beginsel inhoudt dat niemand voor dezelfde overtreding tweemaal mag worden gestraft. In het onderhavige 

geval is sprake van hetzelfde feit aangezien het gaat om het proces van beoordeling van een verantwoorde 

kredietaanvraag. Het beoordelingsproces of sprake is van een verantwoorde kredietverstrekking vindt plaats aan 

de hand van de criteria van artikel 115 BGfo. Bovendien hangen de vermeende overtredingen niet alleen feitelijk 

nauw samen, maar de voorschriften beschermen in dit geval ook dezelfde belangen, het voorkomen van 

overkreditering. ELQ is van mening dat in casu niet meerdere boetes kunnen worden opgelegd voor eenzelfde 

gedraging, aangezien dat in strijd zou zijn met het ne bis in idem beginsel.  

 Het is ELQ niet duidelijk waarom niet is overgegaan tot het inzetten van een minder zwaar of geheel ander 

instrument. De AFM heeft immers op 9 december 2008 nog aangegeven dat signalen over ELQ tot een nader 

onderzoek hebben geleid als ELQ niet was gestopt met het verstrekken van hypotheken. Hierbij geeft de AFM aan 

dat zij haar beperkte onderzoeksmiddelen inzet op zaken met grote risico‟s en dat de AFM daarom prioriteit 

gegeven heeft aan onderzoeken ten aanzien van bedrijven die nog wel actief zijn. Het vertrouwensbeginsel komt 

hierdoor in het geding. 

 Naar de mening van ELQ is de motivering van de vermeende overtreding nochtans vooral gebaseerd op de 

criteria die zijn ingegeven door GHF-normen. Onvoldoende duidelijk is waarom geconcludeerd is dat de 
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werkwijze van ELQ de wettelijke open norm zou hebben geschonden, hierin schuilt volgens ELQ aldus een 

motiveringsgebrek. 

 Een waarschuwing door publicatie van een eventuele boete sorteert in dit geval geen effect. ELQ is reeds gestopt 

met het aanbieden van haar producten en ook de personen die een hypotheek hebben afgesloten hebben weinig aan 

een nadere financiële last (boete) voor de hypotheekverstrekker. ELQ meent zelfs dat het momenteel mogelijk een 

averechts effect op de stabiliteit van de markt zal hebben om in de huidige marktomstandigheden een boete op te 

leggen en deze daarnaast openbaar te maken.  

 

Reactie AFM op de zienswijze 

De AFM heeft in haar rapport „Kwaliteit advies en transparantie bij hypotheken‟ van 1 november 2007 

aangegeven dat zij de GHF zal gebruiken ter ondersteuning van haar toezicht op de naleving van de wettelijke 

regelgeving omtrent hypotheekadvies. Doordat het merendeel van de aanbieders de GHF heeft ondertekend, 

hebben de aanbieders een norm in de markt gezet die breed gedragen wordt. Ook ELQ heeft in haar 

acceptatiecriteria aangegeven dat zij de GHF onderschrijft.  

 

Dit laat onverlet dat ELQ zich aan de open norm zoals neergelegd in artikel 4:34 Wft dient te houden. Dit betekent 

dat zij voldoende dient te beoordelen of het aangaan van de overeenkomst met het oog op overkreditering 

verantwoord is. Naar de mening van de AFM is in bovenstaande paragraaf 3.1 aangetoond dat ELQ deze open 

norm heeft overtreden. Afwijken van de GHF is, in tegenstelling tot wat ELQ beweert, beslist mogelijk mits er een 

afdoende „explain‟ wordt gegeven, aan de hand van onder meer een cijfermatige onderbouwing. ELQ heeft 

nagelaten een onderbouwde „explain‟ te geven bij afwijking van de GHF-norm. In haar acceptatiecriteria wordt 

door ELQ niet aangegeven wanneer een afwijking van de GHF verantwoord is en op welke gronden een eventuele 

afwijking gebaseerd moet zijn.  

 

Het gegeven dat ELQ meerdere malen advies van ----------------- heeft ingewonnen doet aan het bovenstaande niet 

af. Daarnaast heeft ELQ zelf aangegeven in haar toelichting op de acceptatiecriteria dat het advies van --------------

------- aangaande het AFM rapport van 1 november 2007 niet door ELQ is overgenomen in haar offertes aangezien 

zij per 15 september 2008 – bijna één jaar later – is gestopt met het verstrekken van hypotheken.  

 

ELQ stelt dat zij, meer dan andere partijen, aan „explain‟ moest doen dan aan „comply‟ gelet op de risicogroepen 

waaraan zij hypotheken verstrekte. De AFM merkt hieromtrent op dat het gegeven dat er door ELQ een dusdanig 

summiere onderbouwing bij overschrijding van de GHF-norm wordt gegeven, nog ernstiger is in het geval van 

risicogroepen – onder meer met BKR coderingen – waaraan ELQ hypotheken verstrekte. Juist bij risicogroepen 

zou de afwijking van de GHF-norm ruim onderbouwd moeten worden, met onder meer financiële informatie, om 

aan te tonen dat in die gevallen een hogere kredietverstrekking toch nog verantwoord is.  

 

ELQ merkt op dat zij meerdere boetes krijgt opgelegd voor eenzelfde gedraging, aangezien artikel 4:34 en artikel 

115 BGfo beide op de beoordeling van een verantwoorde kredietaanvraag zien. Hierdoor is naar de mening van 

ELQ het „ne bis in idem‟ beginsel overtreden.  

De AFM wijst erop dat de „ne bis in idem‟ regeling als oogmerk heeft om te voorkomen dat wederom, na een 

onherroepelijke uitspraak, een partij voor dezelfde feiten een nieuwe boete zou opgelegd krijgen. Daarvan is in het 

geval van ELQ geen sprake. De verweten gedraging aangaande artikel 115, eerste lid, BGfo – het vastleggen en 

toepassen van acceptatiecriteria die gericht zijn op het voorkomen van overkreditering – is immers een andere dan 
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de gedragingen die beboetbaar zijn op grond van artikel 4:34, eerste en tweede lid, Wft voor het niet inwinnen van 

informatie over de financiële positie van de consument en de beoordeling of het aangaan van een overeenkomst 

verantwoord is (eerste lid) en het niet aangaan van een overeenkomst indien dit, met het oog op overkreditering 

van de consument onverantwoord is (tweede lid). Het beroep op het ne bis in idem beginsel treft derhalve geen 

doel.  

 

Ten overvloede merkt de AFM het volgende op. ELQ heeft in haar zienswijze aangevoerd dat artikel 115 BGfo 

niet gericht is op het voorkomen van overkreditering. Artikel 115 BGfo zou immers enkel gericht zijn op het 

vastleggen en toepassen van acceptatiecriteria, aldus ELQ. Dit betoog staat haaks op het bovenstaande aangaande 

het „ne bis in idem‟ beginsel, waarin ELQ aangeeft dat zowel artikel 4:34 en artikel 115 BGfo dezelfde belangen 

beschermen, namelijk de beoordeling van een verantwoorde kredietaanvraag. Hiermee geeft ELQ zelf aan dat 

artikel 115 BGfo wel degelijk gericht is op het voorkomen van overkreditering en behoeft dit onderwerp geen 

verder betoog van de AFM.   

 

ELQ stelt dat het vertrouwensbeginsel in het geding is. De AFM heeft immers in haar verklaring van 9 december 

2008, naar aanleiding van een uitzending van het programma Zembla, aangekondigd geen onderzoek naar ELQ te 

hebben gedaan aangezien zij gestopt was met het aanbieden van hypothecair krediet en prioriteit te hebben 

gegeven aan partijen die nog wel actief waren. De AFM heeft inmiddels wel onderzoek naar ELQ gedaan en legt, 

naar aanleiding hiervan, door middel van deze beschikking ELQ een boete op. 

De AFM is van mening dat een beroep op het vertrouwensbeginsel in dit geval niet slaagt aangezien er in casu 

geen sprake is van een individuele toezegging aan ELQ dat de AFM geen onderzoek meer zal uitvoeren jegens 

haar. In de verklaring wordt hooguit aangegeven dat de AFM er op dat moment voor gekozen heeft om prioriteit te 

geven aan onderzoeken jegens andere, actieve, partijen. In de bedoelde verklaring wordt geenszins gesuggereerd 

dat de AFM in de toekomst geen onderzoek meer zou doen naar ELQ.  

 

ELQ beklaagt zich in dit kader over het feit dat de AFM niet gekozen heeft voor een minder zware maatregel, 

bijvoorbeeld een normoverdragend gesprek. Het feit dat ELQ gestopt is met het aanbieden van hypotheken maakt 

de overtreding, ten tijde dat ELQ nog wel hypotheken aanbood, niet minder ernstig dan wel verwijtbaar. 

Overtreding van regels ter voorkoming van overkreditering wordt door de wetgever, gelet op het toepasselijke 

boetetarief, als ernstig gekwalificeerd, zodat inzet van een bestuurlijke boete in beginsel geboden kan zijn. In casu 

is, gelet op de aard en ernst van de overtreding, gekozen voor het opleggen van een bestuurlijke boete, conform 

het handhavingsbeleid van de AFM.  

 

De AFM kan slechts afwijken van publicatie van de opgelegde boete indien de openbaarmaking in strijd is of zou 

kunnen komen met het doel van het door de toezichthouder uit te oefenen toezicht op de naleving van de Wft. 

Gelet op de door ELQ in haar zienswijze aangevoerde punten hieromtrent, ziet de AFM geen reden om af te 

wijken van publicatie van de boete wegens strijd met het toezichtdoel.  

 

 

3.3  Hoogte van de bestuurlijke boete 

 

ELQ heeft per e-mails van 24 maart 2010 en 19 april 2010 aan de AFM kenbaar gemaakt dat het aantal 

werknemers van ELQ ------ fte bedraagt. Hieruit volgt dat, op grond van artikel 7 Besluit boetes Wft, 
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draagkrachtfactor 2 op ELQ van toepassing is. De in de wet voorziene hoogte van de op te leggen boetes, bij 

toepassing van draagkrachtfactor 2, bedraagt € 4.000,-. 

 

Naar het oordeel van de AFM is er geen sprake van verminderde verwijtbaarheid ten aanzien van ELQ. Hoewel 

ELQ heeft aangegeven maatregelen te hebben getroffen om aan de normen van de GHF te voldoen heeft zij tevens 

aangegeven deze maatregelen niet te hebben toegepast in haar acceptatiebeleid daar zij per 15 september 2008 is 

gestopt met het aanbieden van hypotheken. Dit is bijna een jaar na publicatie van het AFM rapport van 1 

november 2007. De AFM is derhalve van oordeel dat het op de weg van ELQ had gelegen om in ieder geval in de 

periode van de geconstateerde overtreding, van 1 november 2007 tot 10 maart 2008, de getroffen maatregelen, 

naar aanleiding van het ingewonnen advies van --------------, in haar offertes toe te passen.  

 

Uit de door de AFM onderzochte dossiers is gebleken dat ELQ in ieder dossier een hypothecair krediet heeft 

geadviseerd dat hoger is dan de GHF-norm. Dit heeft derhalve geleid tot daadwerkelijke overkreditering en heeft 

hiermee schade toegebracht aan consumenten.  

 

ELQ heeft voorts geen beroep gedaan op matiging wegens beperkte financiële draagkracht. Ook tijdens de 

mondelinge zienswijze is, op de vraag van de AFM hieromtrent, door ELQ aangegeven geen beroep hierop te 

doen.  

 

Gelet op het bovenstaande ziet de AFM geen redenen om de boete te matigen. 

 

 

4.  Besluit 

 

Op grond van het vorenstaande besluit de AFM om uit hoofde van artikel 1:80 Wft aan ELQ een bestuurlijke 

boete op te leggen wegens overtreding van artikel 4:34, eerste en tweede lid, Wft in de periode van 1 november 

2007 tot 10 maart 2008. Het bedrag van deze bestuurlijke boetes wordt vastgesteld met inachtneming van artikel 

1:80 Wft juncto artikel 1:81 Wft juncto de artikelen 2 en 3 van het Besluit boetes Wft. In artikel 3 van het Besluit 

boetes Wft is bepaald dat het bedrag van de boete voor overtreding van artikel 4:34, eerste lid, Wft € 1.000,- 

bedraagt. Voor artikel 4:34, tweede lid, Wft bedraagt het bedrag eveneens € 1.000,-.  

 

In artikel 6 van het Besluit boetes Wft is bepaald dat de hoogte van de boete mede afhankelijk is van de 

draagkracht van diegene aan wie de boete wordt opgelegd. Ingevolge artikel 6, tweede lid, Besluit boetes Wft 

wordt de hoogte van de boete vastgesteld door het boetebedrag, zoals bepaald op grond van artikel 3 Besluit 

boetes Wft, te vermenigvuldigen met de op grond van artikel 7 toepasselijke draagkrachtfactor (l tot 5). Deze 

factor is voor wat betreft ELQ afhankelijk van het aantal werknemers, gemeten naar voltijdsequivalent, dat zich 

rechtstreeks bezighoudt met financiële dienstverlening. ELQ heeft per e-mails van 24 maart 2010 en 19 april 2010 

aan de AFM kenbaar gemaakt dat het aantal werknemers van ELQ, gemeten naar voltijdsequivalent, dat zich 

rechtstreeks bezighoudt met financiële dienstverlening, ------ fte bedraagt. Hieruit volgt dat, op grond van artikel 7 

Besluit boetes Wft, draagkrachtfactor 2 op ELQ van toepassing is. De in de wet voorziene hoogte van de op te 

leggen boetes, bij toepassing van draagkrachtfactor 2, bedraagt € 4.000,-.  
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Het bedrag van de bestuurlijke boetes ad € 4.000,- voor de geconstateerde overtredingen dient onder vermelding 

van “bestuurlijke boete ELQ, dossiernummer ------ , factuurnummer -------------” te worden betaald aan de AFM 

door overschrijving op bankrekeningnummer ------------------, BIC: ------------------, IBAN: ---------------------------, 

van ----------------------------------------- te Amsterdam, t.n.v. AFM. Voor dit bedrag zal geen afzonderlijke factuur 

worden verzonden. 

  

Ingevolge artikel 1:85, eerste lid, Wft dient de boete te worden betaald binnen zes weken na de inwerkingtreding 

van deze beschikking. De beschikking treedt op grond van artikel 3:40 juncto 3:41 van de Algemene wet 

bestuursrecht in werking op de dag van toezending daarvan. Ingevolge artikel 1:85, tweede lid, Wft wordt door het 

aantekenen van bezwaar of beroep tegen de beschikking de verplichting tot betaling van de boete geschorst. De 

schorsing geldt totdat de beroepstermijn is verstreken of, indien beroep is ingesteld, op het beroep is beslist. Indien 

de boete niet wordt betaald binnen zes weken na de inwerkingtreding van deze beschikking is wettelijke rente 

verschuldigd. Deze wordt berekend vanaf de dag na het verstrijken van laatstgenoemde termijn. 

 

Beslissing tot openbaarmaking van de boete 

Artikel 1:98 Wft verplicht de AFM om een besluit tot het opleggen van een boete te openbaren nadat deze 

rechtens onaantastbaar is geworden. 

 

Met de verplichting tot openbaarmaking van bestuurlijke boetes door de AFM beoogt de wetgever de deelnemers 

op de financiële markten te waarschuwen in het belang van de ordelijke en transparante financiële marktprocessen, 

zuivere verhoudingen tussen marktpartijen en de zorgvuldige behandeling van cliënten (Vergelijk PG 29708, nr. 

19, p. 301-303, p. 420-421, nr. 20, p. 30 en nr. 39, p. 8-10). Dit is in lijn met de doelen die de inmiddels vervallen 

sectorale toezichtwetten beoogden te dienen. De AFM kan slechts van openbaarmaking afzien indien op grond van 

artikel 1:98 Wft, openbaarmaking van het besluit in strijd is of zou kunnen komen met het doel van het door de 

AFM uit te oefenen toezicht op de naleving van deze wet. Van dat laatste is naar het oordeel van de AFM geen 

sprake, zodat niet van openbaarmaking kan worden afgezien. 

 

Nadat dit boetebesluit rechtens onaantastbaar is geworden zal de AFM ELQ nader informeren over de wijze en het 

tijdstip waarop publicatie zal plaatsvinden. 

 

 

5.  Rechtsgangverwijzing 

 

Iedere belanghebbende kan tegen deze beschikking bezwaar maken door binnen zes weken na bekendmaking 

daarvan een bezwaarschrift in te dienen bij de AFM, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 11723, 1001 GS, 

Amsterdam. Een bezwaarschrift kan ook per fax (alleen naar faxnummer 020-797 3835), per e-mail (alleen naar e-

mailadres bezwarenbox@afm.nl) of door middel van het formulier op de website van de AFM 

(www.afm.nl/bezwaar) worden ingediend. Aan deze elektronische wijze van verzending stelt de AFM nadere 

eisen die op haar website worden toegelicht. Dat een bezwaarschrift niet aan andere AFM faxnummers of AFM e-

mailadressen wordt verzonden dan de hier genoemde, is één van die eisen. De AFM zal het bezwaarschrift alleen 

inhoudelijk in behandeling nemen als aan bedoelde eisen is voldaan. 

 

mailto:bezwarenbox@afm.nl
http://www.afm.nl/bezwaar
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Hoogachtend, 

Autoriteit Financiële Markten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------ 

Assistent boetefunctionaris 

 

------------------------ 

Directeur 
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Bijlage – Wettelijk kader  

 

Vierde Tranche Algemene wet bestuursrecht (“VT Awb”) 

 

Op 1 juli 2009 is de Algemene wet bestuursrecht gewijzigd door middel van de VT Awb. In de VT Awb is de 

volgende overgangsbepaling opgenomen: 

 

“Indien een bestuurlijke sanctie wordt opgelegd wegens een overtreding die plaatsvond voor het tijdstip van 

inwerkingtreding van deze wet, blijft het recht zoals dat gold voor dat tijdstip van toepassing.” 

 

Wet wijziging boetestelsel financiële wetgeving (“Wwbfw”) 

 

Op 1 augustus 2009 is de Wwbfw in werking getreden. Daarin is de volgende overgangsbepaling (artikel XII) 

opgenomen: 

 

“Ter zake van overtredingen die hebben plaatsgevonden of zijn aangevangen voor het tijdstip van 

inwerkingtreding van deze wet, blijft het recht van toepassing zoals dat gold voor dat tijdstip van toepassing.” 

 

Wft  

 

In artikel 4:34 Wft is bepaald: 

1. Voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst inzake krediet wint een aanbieder van krediet in 

het belang van de consument informatie in over diens financiële positie en beoordeelt hij, ter voorkoming van 

overkreditering van de consument, of het aangaan van de overeenkomst verantwoord is. 

2. De aanbieder gaat geen overeenkomst inzake krediet aan met een consument indien dit, met het oog op 

overkreditering van de consument, onverantwoord is. 

3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met betrekking tot het eerste 

en tweede lid. 

 

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 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.  
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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 1:98 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. 

 

 

Besluit boetes Wft 

 

In artikel 2 Besluit boetes Wft is bepaald: 

Voor de tariefnummers, behorend bij de in artikel 3, 4 en 5 genoemde overtredingen, zijn de boetebedragen als 

volgt vastgesteld:  

Tariefnummer  Boete  

1  € 600  

2  € 1.000  

3  € 6.000  

4  € 24.000  

5  € 96.000  

 

In artikel 3 Besluit boetes Wft is bepaald: 

Overtreding van een voorschrift, gesteld in een hierna genoemd artikel van de Wet op het financieel toezicht of in 

een hierna genoemd artikel van een op die wet gebaseerde algemene maatregel van bestuur, is als volgt 

beboetbaar: 

 
Wet op het financieel toezicht     Tariefnummer 

 

4:34, eerste en tweede lid     2 

 

In artikel 6, eerste tot en met vierde lid, Besluit boetes Wft is bepaald:  

1.  Indien een boete wordt opgelegd aan een persoon die behoort tot een van de hierna genoemde categorieën, is 

de hoogte van de boete mede afhankelijk van diens draagkracht:  

a. financiële ondernemingen;  (…) 

2.  De draagkracht komt in de hoogte van de boete tot uiting door het boetebedrag, zoals bepaald op grond van 

artikel 3, 4 en 5, te vermenigvuldigen met de op grond van artikel 7 toepasselijke draagkrachtfactor. 

3.  Indien de toezichthouder niet beschikt over de voor de bepaling van de draagkracht noodzakelijke gegevens, 

verzoekt hij degene aan wie de boete zal worden opgelegd deze gegevens binnen een door hem te stellen 

redelijke termijn te verstrekken.  

4. Indien de betrokkene de in het derde lid bedoelde gegevens niet binnen de in dat lid bedoelde termijn verstrekt, 

is bij de vaststelling van de hoogte van de boete de draagkrachtfactor vijf van toepassing. 
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In artikel 7 Besluit boetes Wft is bepaald:  

De in artikel 6, tweede lid, bedoelde draagkrachtfactoren zijn: 

c. draagkrachtfactor twee: 

[…] 

 

5°. financiëledienstverleners, niet zijnde financiële ondernemingen als bedoeld onder 1° tot en met 4°, waarvan 

het aantal werknemers, gemeten naar voltijdsequivalent, dat zich rechtstreeks bezighoudt met financiële 

dienstverlening ten minste 15 maar minder dan 25 bedraagt; 

 […] 

 


