
 

 

 

Aangetekend verstuurd OPENBARE VERSIE 

 De heer M. Batenburg  

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum 5 december 2013 

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

Pagina 1 van 35 

Kopie aan Mr. M.W. Renes 

 

E-mail ----------------------------------------- 

 

Betreft Oplegging bestuurlijke boete 

 

  

Stichting Autoriteit Financiële Markten 

Kamer van Koophandel Amsterdam, nr. 41207759 

Bezoekadres Vijzelgracht 50 

Postbus 11723 • 1001 GS Amsterdam 

Telefoon 020 - 797 20 00 • Fax 020 - 797 38 00 • www.afm.nl 

 

 

 

 

 

Geachte heer Batenburg, 

 

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft besloten aan u een bestuurlijke boete van € 50.000,- op te leggen 

wegens het feitelijk leiding geven aan overtreding van artikel 2:60, eerste lid, van de Wet op het financieel 

toezicht (Wft) door BA Finance B.V. (BA Finance). De overtreding door BA Finance ziet op het aanbieden van 

krediet zonder te beschikken over een vergunning van de AFM. De AFM heeft vastgesteld dat u aan deze 

overtreding feitelijk leiding heeft gegeven. 

 

BA Finance heeft in de periode van 25 mei 2011 tot 9 maart 2012, van 20 april 2012 tot 5 oktober 2012 en van  

5 oktober 2012 tot 8 maart 2013 in Nederland aan consumenten krediet aangeboden zonder te beschikken over de 

daartoe vereiste vergunning van de AFM.  

BA Finance bood op haar website www.cashbob.nl flitskrediet aan. In de loop der tijd heeft zij verschillende 

werkwijzen gehanteerd. In de eerste twee perioden was het krediet zelf vrijwel kosteloos, maar was de consument 

hoge kosten verschuldigd als hij het krediet niet binnen zeven dagen terugbetaalde. In de derde periode was voor 

het verkrijgen van het krediet een garantstelling verplicht, waarvoor in de praktijk 25% van de kredietsom moest 

worden betaald. Naar het oordeel van de AFM heeft BA Finance hiermee steeds vergunningplichtig krediet 

aangeboden. 

Als (middellijk) bestuurder van BA Finance heeft u aan deze overtreding feitelijk leiding gegeven. 

 

Hieronder wordt het besluit toegelicht. Paragraaf 1 bevat een weergave van de feiten die ten grondslag liggen aan 

het besluit. In paragraaf 2 worden die feiten beoordeeld. Paragraaf 3 bevat het besluit en in paragraaf 4 staat hoe u 

bezwaar tegen dit besluit kunt maken. De versie van het besluit, die openbaar wordt gemaakt, is als bijlage 

bijgevoegd. 
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1. Feiten 

 

Eerst wordt in paragraaf 1.1 een overzicht gegeven van de rechtspersonen die in het onderzoek betrokken zijn 

geweest. Daarna volgt in paragraaf 1.2 een weergave van het verloop van het onderzoek en de feiten die daaruit 

naar voren zijn gekomen. Tot slot bevat paragraaf 1.3 een samenvatting van de feiten die aanleiding vormen tot 

het besluit. 

 

1.1 Betrokken rechtspersonen 

 

BA Finance B.V. 

Het onderhavige boetebesluit heeft betrekking op BA Finance. Deze vennootschap is op 18 juni 2010 in het 

handelsregister onder nummer 50216961 en is gevestigd op het adres Bergse Dorpstraat 23, 3054 GA Rotterdam. 

De bedrijfsomschrijving in het handelsregister luidt: ‘Verstrekken van kredieten’. Enig aandeelhouder en 

bestuurder van BA Finance is sinds 25 mei 2010 [A]. BA Finance heeft geen vergunning van de AFM. 

 

BA Finance B.V. (BA OUD) 

In de stukken wordt ook verwezen naar BA Finance B.V., met handelsregisternummer 27308899. Deze 

vennootschap wordt hierna BA OUD genoemd. BA OUD had vanaf 19 juli 2010 een vergunning van de AFM 

voor het aanbieden van consumptieve kredieten (nummer 12041330). Enig aandeelhouder van BA OUD was [A]. 

Enig bestuurder van BA OUD was u. BA OUD is per 28 september 2010 gesplitst in [C] en [D] en opgehouden te 

bestaan.
1
 

 

[A] 

[A] is in het handelsregister ingeschreven onder nummer -------------- en is gevestigd op het adres --------------------

----------------. Bestuurders van [A] zijn sinds 29 oktober 2010 [C] en [D].  

 

[C] 

[C] is in het handelsregister ingeschreven onder nummer -------------- en is gevestigd op het adres --------------------

--------------------------------------------. [E] is sinds 5 juli 2002 enig aandeelhouder en bestuurder van [C].  

 

[D] 

[D] is in het handelsregister ingeschreven onder nummer -------------- en is gevestigd op het adres --------------------

---------------------. U was vanaf 20 april 2010 tot 23 april 2013 enig aandeelhouder en bestuurder van [D]. [D] 

heeft op 28 september 2010, bij de splitsing van BA OUD, een vergunning van de AFM verkregen voor het 

aanbieden van consumptieve kredieten (nummer --------------).  

 

Er heeft zich op 22 en 23 april 2013 een aantal wijzigingen voorgedaan binnen [D]. Op 22 april 2013 heeft een 

afsplitsing plaatsgevonden. Verkrijgende rechtspersoon was de nieuw opgerichte vennootschap [F]. Verder is [E] 

                                                        
1
 Bij een (zuivere) splitsing laat de splitsende rechtspersoon zijn gehele vermogen onder algemene titel overgaan op ten 

minste twee verkrijgende rechtspersonen. De splitsende rechtspersoon houdt hierbij op te bestaan, zonder dat er 

ontbinding en vereffening plaatsvindt. 
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op 22 april 2013 medebestuurder geworden van [D]. Op 23 april 2013 heeft [D] haar naam gewijzigd in [G]. De 

vergunning van [G] is op 5 juli 2013 (op eigen verzoek) ingetrokken. 

 

Credit Consulting B.V. (CC OUD en CC) 

Credit Consulting, tevens handelend onder de naam Credit Garant, is per 1 juni 2010 in het handelsregister 

ingeschreven onder nummer -------------- en is gevestigd op het adres ------------------------------------------------------

----. De bedrijfsomschrijving luidt: ‘Het verlenen van incasso-diensten. Factoring en garantiestellingsbedrijf.’ 

 

Vanaf 25 mei 2010 tot 20 april 2012 was [A] enig aandeelhouder en bestuurder van Credit Consulting. Wanneer 

het deze periode betreft, wordt de vennootschap in dit besluit aangeduid als CC OUD.  

 

Sinds 20 april 2012 is [J] enig aandeelhouder en bestuurder van Credit Consulting. Wanneer het deze periode 

betreft, wordt de vennootschap in dit besluit aangeduid als CC. 

 

[H] 

[H] is in het handelsregister ingeschreven onder nummer -------------- en is eveneens gevestigd op het adres  

---------------------------------------------------------- (datum inschrijving: 20 april 2012). De bedrijfsomschrijving 

luidt: ‘Het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het besturen van, het verrichten 

van managementwerkzaamheden, alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen, in welke rechtsvorm 

ook.’ Enig aandeelhouder en bestuurder vanaf 20 april 2012 tot 15 juni 2012 was [I]. Enig aandeelhouder van [H] 

vanaf 15 juni 2013 is [J]. Zij was van 15 juni 2012 tot 1 februari 2013 tevens in het handelsregister geregistreerd 

als enig bestuurder. Sinds 1 februari 2013 staat [K] geregistreerd als enig bestuurder. 

 

[L]  

[J] staat tevens in het handelsregister geregistreerd als eigenaar van de eenmanszaak [L]. [L] is per 19 december 

2008 in het handelsregister ingeschreven onder nummer -------------- en is eveneens gevestigd op het adres 

-------------------------------------------------------. De bedrijfsomschrijving luidt: ‘Administratiekantoor’. 

 

1.2 Verloop onderzoek en boeteproces 

 

In deze paragraaf wordt beschreven wat het verloop van het onderzoek is geweest en welke feiten daaruit naar 

voren zijn gekomen.  

 

De AFM is in 2011 een onderzoek gestart naar het verstrekken van kredieten door de vergunninghoudende 

onderneming BA OUD. De AFM heeft zich aanvankelijk gericht op BA OUD, omdat de AFM ervan uitging dat 

zij de verstrekker van kredieten was. Achteraf is gebleken dat de kredieten zonder vergunning werden verstrekt 

door BA Finance, een entiteit met dezelfde naam als BA OUD (tot 28 september 2010, toen BA OUD door een 

juridische splitsing ophield ter bestaan). Hoewel de AFM aanvankelijk dus anders meende, heeft zij in het 

onderzoek steeds contact gehad met BA Finance; bij de aanvang van het onderzoek bestond BA OUD al niet meer.  
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Het onderzoek is gestart naar aanleiding van uitingen op de website www.cashbob.nl, een website van BA 

Finance.
2
 Op deze website bood BA Finance aan consumenten de mogelijkheid om een lening aan te vragen. Het 

betrof leningen tot maximaal € 750,- voor een termijn van zeven dagen.  

 

Op de website Cashbob stond onder meer het volgende vermeld: 

“Bij Cash Bob kunt u een lening afsluiten met een zeer korte looptijd van 7 dagen. Deze kortlopende lening is een 

service product van BA Finance, U betaalt voor deze lening een klein bedrag aan servicekosten (vermeld in 

onderstaand tabel)”  

Het volgende overzicht stond onder deze tekst weergegeven:  

  

“Voorbeeld van totale kosten voor een lening van € 500  

U ontvangt van Cash Bob € 500 op uw rekening.  

De totale som voor terugbetaling is: 

Lening € 500 + Service Kosten € 0,27; Totaal betaalt u dus uiterlijk na 7 dagen € 500,27 terug aan Cash Bob.  

U dient hierbij met twee factoren rekening te houden: 

1. Het kan één werkdag duren voordat het geld daadwerkelijk op uw rekening staat.  

2. Het terug te betalen bedrag dient 7 dagen na de factuurdatum op onze rekening te staan.  

 

Door de korte looptijd is het mogelijk dat u de lening op dag 7 niet heeft afbetaald. Wij zullen uw dossier dan 

overdragen aan Credit Consulting BV. Zie voor meer informatie pagina "Looptijd".”  

 

Op de website Cashbob verwees BA Finance meerdere malen naar de website van CC OUD: 

www.creditconsulting.nl.
3
 CC OUD was destijds een zustermaatschappij van BA Finance.   

 

Op de website CC OUD stond onder meer het volgende vermeld:  

“Credit Consulting bv is gespecialiseerd in het incasseren van openstaande vorderingen voor financiële 

instellingen. Credit Consulting werkt op een duidelijke en eenvoudige manier. Zodoende wordt het de consument 

                                                        
2
 Dit bleek uit de volgende tekst op de website: “Cashbob.nl is een handelsnaam van BA Finance BV te Rotterdam en 

treedt op als geldverstrekker”. 
3
 Datum raadpleging website: 14 juni 2011. 

http://www.cashbob.nl/
http://www.creditconsulting.nl/
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direct duidelijk wanneer en welk bedrag aan ons voldaan dient te worden. Hieronder vindt u een overzicht van 

onze kostenstructuur.” 

 

Daarbij stond het volgende overzicht vermeld: 

  

 

“Voorwaarden in het kort  

Het is bij Credit Consulting niet mogelijk om in termijnen te betalen. Is de vordering na 14 dagen niet voldaan, 

dan ontvangt u een aanmaning. Deze dient u dan binnen 7 dagen te voldoen. ( € 25 kosten).  

Na ontvangst van uw betaling wordt deze automatisch doorgegeven aan de kredietverstrekker. Zo zal uw goede 

relatie met ons en de desbetreffende kredietverstrekker in stand blijven! Na 21 dagen zijn wij helaas genoodzaakt 

uw dossier over te dragen aan de deurwaarder.”  

 

Op 25 mei 2011 heeft de AFM telefonisch contact gehad met BA Finance. Tijdens dit telefoongesprek heeft de 

AFM erop gewezen dat de Richtlijn Consumentenkrediet 2008/48/EG (de Richtlijn) was geïmplementeerd en dat 

hierdoor in principe alle consumentenkredieten, inclusief flitskredieten, onder de werking van de Wft vielen, 

ongeacht de looptijd. BA Finance gaf aan van mening te zijn dat voor haar kredieten slechts onbetekenende kosten 

in rekening werden gebracht, waardoor de Wft niet van toepassing was op haar activiteiten.  

 

Bij brief van 7 juni 2011 heeft de AFM aangekondigd bij BA Finance een onderzoek ter plaatse te zullen 

verrichten. 
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Op 8 juni 2011 heeft de AFM een bezoek gebracht aan BA Finance. Zij heeft daarbij gesproken met [E] en u. In 

het gesprek heeft u toegelicht dat CC OUD alleen voor BA Finance werkte. BA cedeerde vorderingen aan CC 

OUD. Bij inning betaalde CC OUD de vordering volledig terug aan BA Finance.  

 

Op 15 juni 2011 heeft de AFM aan u een telefonische terugkoppeling gegeven over het gesprek van 8 juni 2011. 

Tijdens dit gesprek is door de AFM aangegeven dat zij de constructie waarbij CC OUD hoge incassokosten in 

rekening bracht, onwenselijk vond. De AFM heeft aangegeven dit des te meer te vinden omdat de incassokosten 

waren gebaseerd op de kosten die in eerste instantie (voordat BA Finance met CC OUD samenwerkte) voor de 

kredieten zelf door BA Finance werden berekend. De AFM heeft meegedeeld dat hierdoor in haar ogen geen 

sprake was van onbetekenende kosten. Gezien het zeer geringe voordeel dat BA Finance hiermee vooralsnog 

behaalde, heeft de AFM besloten op dat moment geen stappen richting handhaving te zetten. De AFM heeft 

aangekondigd een aantal maanden later opnieuw onderzoek te zullen verrichten naar het voordeel dat BA Finance 

met deze constructie behaalde. De AFM heeft tijdens dit telefoongesprek u erop gewezen dat BA Finance door het 

in stand houden van deze constructie bewust het risico nam dat er sprake was van overtreding van de wet- en 

regelgeving met betrekking tot het aanbieden van consumptief krediet.  

 

Op 27 oktober 2011 heeft er een vervolggesprek met BA Finance plaatsgevonden ten kantore van de AFM. 

Tijdens dit gesprek hebben [E] en u onder meer toegelicht dat BA Finance haar vorderingen op dat moment nog 

steeds overdroeg aan CC OUD. Voorts gaf u aan dat dossiers van klanten die de kosten van CC OUD niet 

betaalden, werden overgedragen aan een extern incassobureau ([M]).  

 

Tijdens dit gesprek is door de AFM een geprinte versie van de veelgestelde vragen omtrent onbetekenende kosten 

overhandigd. Daarbij is erop gewezen dat die vragen al sinds de inwerkingtreding van de Richtlijn op de website 

van de AFM staan. Onder meer besproken is de passage dat, wanneer de AFM vanuit het perspectief van 

consumentenbescherming daartoe aanleiding ziet, zij de kosten van niet-nakoming die een kredietverschaffer in 

rekening brengt (zoals hogere rente, boetes en incassokosten) meeneemt bij de beoordeling van de vraag of de 

kosten van het krediet onbetekenend zijn. Verder heeft de AFM aangegeven dat zij de entiteiten BA en CC OUD 

waarschijnlijk als één verdienmodel of bedrijfsmodel zal beschouwen. Dit zou betekenen dat de kosten die CC 

OUD in rekening bracht, meegenomen zouden worden om te bezien of er sprake is van onbetekenende kosten. Als 

de kosten van CC OUD inderdaad werden meegenomen, zou er geen sprake meer zijn van onbetekenende kosten 

en zou BA Finance niet onder de uitzondering opereren. Dat zou tot gevolg hebben dat BA Finance zich aan alle 

regels uit de Wft (zoals de regels ter voorkoming van overkreditering en de maximale kredietvergoeding) zou 

dienen te houden, zo is aangegeven.  

 

Op 28 oktober 2011 heeft de AFM een informatieverzoek aan BA Finance gestuurd.   

 

Op 9 november 2011 heeft de AFM per e-mail een reactie van BA Finance op dit informatieverzoek ontvangen. 

BA Finance heeft daarbij onder meer een productieoverzicht aangeleverd van de in totaal 5228 kredieten die zij 

aan consumenten had verstrekt in de periode van 1 juni tot en met 15 oktober 2011. In dit overzicht staat 

weergegeven wat de naam is van de debiteur, hoe hoog het krediet is, of dit krediet binnen zeven dagen is 

terugbetaald, wat de hoogte is van de eventuele vorderingskosten en of de klant is overgedragen aan het externe 

incassobureau [M]. Daarnaast heeft BA Finance de AFM een lijst gezonden met daarop de kredieten die niet 
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binnen zeven dagen zijn terugbetaald, waarbij CC OUD de vorderingskosten niet heeft geïncasseerd (ofwel: 

waarbij ‘coulance’ is verleend). 

 

Op 20 december 2011 heeft de AFM aan BA Finance een voornemen gestuurd tot het opleggen van een last onder 

dwangsom, tot het staken van de overtreding van de artikelen 4:11, tweede lid, en 4:15, eerste lid (zoals uitgewerkt 

in het tweede lid), Wft. In het voornemen heeft de AFM onder meer aangegeven dat de constructie, waarbij BA 

Finance enkel servicekosten in rekening bracht en CC OUD aanzienlijke incassokosten, cosmetisch van aard was 

en dat die enkel was opgetuigd om de geldende wet- en regelgeving te ontduiken. De AFM beschouwde de 

activiteiten van BA Finance en CC OUD als één verdienmodel. Het verdienmodel dat BA Finance met CC OUD 

hanteerde was volgens de AFM zodanig ingericht, dat er alleen winst werd gemaakt als klanten niet tijdig 

voldeden aan hun betalingsverplichting en daardoor vorderingskosten en aanmaningskosten verschuldigd werden.  

De kosten die BA Finance aldus via CC OUD in rekening bracht, waren excessief. Daarmee oordeelde de AFM 

dat er geen sprake was van onbetekenende kosten en dat BA Finance derhalve niet viel onder de uitzondering van 

artikel 1:20, eerste lid, sub f, Wft.
4
 Consequentie hiervan was dat BA Finance aan de gedragsregels van Deel 4 van 

de Wft diende te voldoen.  De AFM oordeelde dat de handelwijze van BA Finance niet integer was, aangezien zij 

de waarborgen omzeilde die beoogd zijn met het onder toezicht stellen van flitskredieten die tegen meer dan 

onbetekenende kosten worden afgesloten.  

 

Op 6 januari 2012 heeft de AFM de zienswijze van BA Finance op de voorgenomen last onder dwangsom 

ontvangen.  

 

Op 1 februari 2012 heeft de AFM de voorgenomen last onder dwangsom aan BA Finance opgelegd. 

  

Op 6 februari 2012 heeft BA Finance bezwaar gemaakt tegen de opgelegde last onder dwangsom. Tevens heeft 

BA Finance verzocht om een voorlopige voorziening, tot schorsing van het besluit. Dit verzoek is door de 

voorzieningenrechter te Rotterdam behandeld ter zitting van 1 maart 2012.  

 

Op 5 maart 2012 heeft de AFM een e-mailbericht van BA Finance ontvangen, met daarin de mededeling dat in 

2010 een juridische splitsing en doorzakking had plaatsgevonden van een entiteit die eveneens BA Finance B.V. 

genaamd was, maar ingeschreven stond in het handelsregister onder nummer 27308899 (BA OUD). In dit e-

mailbericht stelt BA Finance zich op het standpunt dat de op 19 juli 2010 aan BA OUD verleende vergunning in 

2010 automatisch is meegenomen naar [A], met handelsregisternummer --------------. 

 

Bij uitspraak van 9 maart 2012 heeft de voorzieningenrechter het verzoek van BA Finance tot het treffen van een 

voorlopige voorziening afgewezen.
5
 De voorzieningenrechter heeft overwogen dat de activiteiten van BA Finance 

en CC OUD niet los van elkaar kunnen worden gezien en één verdienmodel vormen, een constructie waar de AFM 

doorheen mag zien (overweging 8.1). Ook heeft de voorzieningenrechter overwogen dat de kosten die aan CC 

OUD moeten worden betaald onder de totale kosten van het krediet vallen en dat die kosten daarmee meer dan 

                                                        
4
 Artikel 1:20 Wft is gewijzigd op 1 juli 2012. Vóór die datum was onder f opgenomen, wat thans is opgenomen  

onder e. In een aantal passages wordt daarom nog artikel 1:20, eerste lid, sub f, Wft aangehaald. 
5
 Zaaknummer AWB 12/557, niet gepubliceerd.  
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onbetekenend zijn (overweging 8.2):   

“8.1. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter kunnen de activiteiten van de verzoekster en CC niet los van 

elkaar worden gezien en vormen zij één verdienmodel, een constructie waar AFM doorheen mag zien. Daarbij 

acht de voorzieningenrechter van belang dat het model zodanig is ingericht dat door een korte 

terugbetalingstermijn van 7 dagen waarin slechts servicekosten dienen te worden betaald, wordt aangestuurd op 

het verschuldigd worden van aanzienlijke kosten, onder welke noemer dan ook, die dienen te worden voldaan aan 

CC. Dat uit coulance in sommige gevallen enige dagen respijt wordt gegund en het dossier eerst na 10 dagen 

wordt overgedragen aan CC, zoals door verzoekster aangevoerd, komt in dezen geen betekenis toe vanwege de 

zeer korte termijn. Vaststaat dat tegenover het verlies van verzoekster in de periode van onderzoek van  

€ 76.640,44, CC een winst heeft gerealiseerd van € 446.631,-, zodat het bestaansrecht van verzoekster slechts 

gewaarborgd is binnen het verdienmodel. Verzoeksters betoog dat zij ter realisering van haar plannen om in de 

toekomst hogere kredieten te gaan verstrekken in de huidige overgangsfase een groot klantenbestand dient op te 

bouwen en daartoe – ook in 2012- genoegen neemt met een verlies – wat hier verder van zij – maakt het oordeel 

van de voorzieningenrechter niet anders. Ook acht de voorzieningenrechter in dit kader van belang dat 

verzoekster vóór de inwerkingtreding van de Richtlijn een soortgelijk verdienmodel hanteerde en CC in 2010, met 

zicht op de inwerkingtreding van de Richtlijn is opgericht en met dezelfde feitelijk bestuurders en aandeelhouders 

als verzoekster in een dergelijk verdienmodel is ingevoegd. CC werkt, hoewel de website het anders voorstelt, niet 

met andere kredietverstrekkers. Bij het voorgaande weegt ook nog mee dat CC geen incassobureau is, zoals 

verzoekster wil doen voorkomen, in de betekenis die daar in het algemeen aan wordt gegeven, omdat bij het 

uitblijven van betaling na aanmaning door CC van de consument de vordering tegen betaling van 50% wordt 

overgedragen aan het incassobureau [M].  

 

8.2 Met AFM is de voorzieningenrechter van oordeel dat verzoekster bij de kredietverstrekking niet slechts 

onbetekenende kosten aan de consument in rekening brengt, zodat haar activiteiten voor dat product niet voldoet 

aan de in artikel 1:20, eerste lid, onder f van de Wft bedoelde uitzondering. Gelet op de hoogte en looptijd van de 

lening kunnen de extra kosten van ten minste 25% van het krediet die (in de onderzochte periode in 77,85% van de 

gevallen) in rekening worden gebracht, waarna in ongeveer de helft van de gevallen nog aanmaningskosten ten 

bedrage van € 29,75 volgen, voorshands niet als onbetekenend kunnen worden aangemerkt. De 

voorzieningenrechter is met AFM van oordeel dat de kosten die aan CC dienen te worden betaald vallen onder de 

totale kosten van het krediet, omdat zij zonder meer aan te merken zijn als kosten die de consument in verband met 

de kredietovereenkomst moet betalen en die aan verzoekster bekend zijn. (…)” 

 

Eveneens op 9 maart 2012 heeft BA Finance de AFM een e-mail gestuurd, waarin zij onder meer aangeeft de 

uitspraak van de rechter te respecteren en te hebben besloten om CC OUD geheel te verkopen aan een derde partij, 

waarbij ook de (middellijk) bestuurders van CC OUD, [E] en u, zich zullen terugtrekken. BA Finance en CC OUD 

zijn na de verkoop dus niet langer gelieerd zijn. De contractuele relatie tussen BA Finance en CC OUD om 

vorderingen bij wanbetaling over te dragen, zal uiterlijk per 14 maart 2012 eindigen. De mogelijkheid bestaan dat 

BA Finance na de afronding van de verkoop haar vorderingen zal overdragen aan CC als onafhankelijk 

incassobureau. Voorts kondigt BA Finance aan dat zij de komende periode leningen zal gaan verstrekken tegen 

onbetekenende kosten, totdat zij in staat zal zijn om onder de vergunning van [D] (voorheen BA OUD) hogere 

kredieten tegen langere looptijden te financieren. Ook geeft BA Finance zij aan dat haar website en die van CC 

OUD zullen worden aangepast.  
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Op 12 maart 2012 heeft de AFM puntsgewijs gereageerd op de e-mail van BA Finance. De AFM heeft BA 

Finance ook verzocht om kenbaar te maken hoe zij de toekomstige samenwerking met CC zou gaan vormgeven. 

 

Op 13 maart 2012 heeft BA Finance de AFM bevestigd dat zij het aanbieden van kredieten per 9 maart 2012 heeft 

gestaakt en dat niet zal hervatten tot het moment waarop zij aan de toepasselijke regelgeving zal voldoen.  

 

Bij brief van 15 maart 2012 heeft de AFM gereageerd op voornoemde brieven van BA Finance. De AFM heeft 

aan BA Finance bevestigd dat zij aan de last onder dwangsom heeft voldaan. In de brief schrijft de AFM voorts:  

“Ten overvloede wijst de AFM er nog op dat zij uit uw brief van 13 maart 2012 en e-mail van 9 maart 2012 afleidt 

dat de mogelijkheid bestaat dat de vorderingen in de toekomst zullen worden overgedragen aan Credit Consulting 

als een onafhankelijk incassobureau. De AFM wijst u er nogmaals op voorhand op dat zij deze constructie dan 

kritisch zal bekijken. Zoals op 13 maart 2012 telefonisch besproken en per e-mail aangegeven, is het niet de 

bedoeling dat BA Finance (direct of indirect) alsnog op enigerlei wijze vergoedingen ontvangt voor de kredieten 

die zij verstrekt, anders dan de onbetekenende kosten die zij hiervoor in rekening mag brengen.” 

 

Op 21 maart 2012 heeft de AFM een e-mail ontvangen van [I] en [J], namens [L]. Zij geven aan in onderhandeling 

te zijn met BA over de aankoop van CC OUD. Zij hebben uit de correspondentie tussen de AFM en BA Finance 

opgemaakt dat het van groot belang is dat er voor BA Finance geen enkel financieel voordeel (direct of indirect) 

mag ontstaan, indien er zaken/dossiers aan CC OUD ter incasso werden aangeboden. Dit zal niet het geval zijn, 

aangezien [L] 100% van de aandelen van CC OUD zal overnemen. Op het moment dat BA Finance een dossier 

aan [L] ter incasso zal aanbieden, zal [L] de debiteur kosten in rekening brengen die geheel zullen worden 

toegekend aan [L]. De oorspronkelijke hoofdsom zal, zoals gebruikelijk, aan de opdrachtgever BA Finance 

worden toegekend. [I] en [J] vragen om het standpunt van de AFM over deze constructie, voordat zij voor een 

aanzienlijk bedrag CC OUD aankopen. 

 

Op 10 april 2012 heeft de AFM [L] per e-mail geantwoord. De AFM geeft aan dat zij deze constructie materieel 

en kritisch zal bekijken en wil voorkomen dat via het optuigen van een cosmetische constructie alsnog meer dan 

onbetekenende kosten in rekening zou worden gebracht voor flitskredieten. De AFM heeft hierbij verwezen naar 

dat gedeelte van haar website waarin uitleg wordt gegeven over onbetekenende kosten. 

 

Bij brief van 12 april 2012 heeft de AFM aan BA een voornemen verstuurd tot intrekking van de op 19 juli 2010 

aan BA OUD verleende vergunning, op grond van artikel 1:104, eerste lid, onderdeel g, Wft. 

 

Bij brief van 27 april 2012 heeft de AFM het besluit van 1 februari 2012 tot het opleggen van een last onder 

dwangsom ingetrokken. Reden voor deze intrekking was dat de AFM er bij het opleggen van de last onder 

dwangsom vanuit was gegaan dat BA Finance beschikte over een vergunning, maar uit de e-mail van BA Finance 

van 5 maart 2012 was gebleken dat dit niet het geval was. De artikelen 4:11, tweede lid en 4:15, eerste lid, Wft, 

waarop de last onder dwangsom was gebaseerd, waren op BA Finance daarom niet van toepassing.  

De AFM heeft hierbij opgemerkt dat de intrekking van de last onder dwangsom onverlet laat dat BA Finance de 

Wft heeft overtreden door kredieten aan consumenten te verstrekken, zonder over de daartoe vereiste vergunning 

te beschikken. Indien de AFM de last onder dwangsom wel op de juiste grondslag zou hebben gebaseerd (lees: 
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overtreding van artikel 2:60, eerste lid, Wft), had de last feitelijk hetzelfde oogmerk gehad, namelijk het staken 

van het aanbieden van kredieten aan consumenten totdat aan de geldende wet- en regelgeving is voldaan. Met 

andere woorden, de last onder dwangsom was gezien de strekking ervan niet ten onrechte aan BA Finance 

opgelegd. 

 

Bij brief van 7 mei 2012 heeft de AFM de vergunning van BA OUD (nummer 12020406) ingetrokken op grond 

van artikel 1:104, eerste lid, onderdeel g, Wft. De reden was – kort gezegd – dat deze rechtspersoon was gesplitst 

en daarmee was opgehouden te bestaan, zodat behoud van de vergunning niet langer nodig was.  

BA Finance heeft op 7 juni 2012 bezwaar ingediend tegen de beschikkingen van de AFM van 27 april 2012 

(intrekking last onder dwangsom, uitsluitend wat betreft de motivering) en 7 mei 2012 (intrekking vergunning BA 

OUD). 

 

In de daaropvolgende bezwaarprocedure is gebleken dat één van de rechtsopvolgers van BA OUD, [D], prijs 

stelde op behoud van de vergunning. De AFM heeft hierop op 13 september 2012 het besluit van 7 mei 2012 

ingetrokken. De AFM heeft op dezelfde datum aan [D] bericht dat op haar de vergunning van BA OUD vanaf het 

moment van splitsing (28 september 2010) is overgegaan. Aan de vergunning aan [D] werd door de AFM een 

drietal voorschriften verbonden, waaronder de verplichting om de AFM tweemaandelijks te rapporteren omtrent 

haar productie. 

 

Naar aanleiding van ontvangen signalen, heeft de AFM in november 2012 het onderzoek naar BA Finance hervat.  

 

Op de website van BA Finance, www.cashbob.nl, heeft de AFM het volgende aangetroffen
6
: 

“De Specialist in kortlopende Leningen.(…) 

 

De Minilening  

De lening van Cash bob heeft een looptijd van 21 dagen. Cash Bob rekent voor de lening zeer geringe 

servicekosten (zie tabel). Om een lening te kunnen verstrekken, dient de aanvrager te beschikken over een 

borgstelling. Dit kan dmv een persoonlijke garantiestelling of een garantiestelling via onze betrouwbare partner 

Credit Garant. 

 

Kosten 

Kredietsom Servicekosten Looptijd Totaal” 

€ 300  € 0,48  21 dgn  € 300,48 

€ 500  € 0,81  21 dgn  € 500,81 

€ 750  € 1,20  21  dgn  € 751,20 

 

Jaarlijks kostenpercentage 2.8 % (21 dgn)” 

 

                                                        
6
 De AFM heeft in november 2012 de website van BA Finance geraadpleegd, de websiteprints in het dossier dateren 

echter van 4 maart 2013. 
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Op de website van CC heeft de AFM het volgende aangetroffen
 7
: 

 

Op de webpagina https://www.cashbob.nl/tarieven
8
 stond het volgende vermeld

9
: 

 

“Looptijd  

Wanneer u de lening niet binnen 7 dagen heeft terugbetaald, wordt uw dossier overgedragen aan Credit 

Consulting. De kosten die Credit Consulting in rekening brengt kunt u vinden op www.creditconsulting.nl. De 

betalingstermijn bij Credit Consulting is 14 dagen!  

Als u de lening niet binnen 7 dagen kunt terugbetalen, worden er kosten in rekening gebracht conform de 

tarieven van Credit Consulting (…)” 

 

Op 20 november 2012 heeft de AFM een informatieverzoek aan CC gezonden. In het informatieverzoek heeft de 

AFM onder meer gevraagd naar de bedrijfsactiviteiten van CC. Tevens is verzocht om een beschrijving van de 

                                                        
7
 De AFM heeft in november 2012 de website van CC geraadpleegd. De websiteprints in het dossier dateren echter van  

8 mei 2012. 
8
 Uit de reactie van CC van 3 december 2012 blijkt dat deze webpagina, hoewel nog wel bereikbaar, op 12 november 

2012 niet meer actueel was. CC heeft sinds 5 oktober 2012 niet langer incassodossiers voor BA Finance in behandeling 

genomen. De webpagina is na het schrijven van de AFM van 20 november 2012 van het internet verwijderd. 

https://www.cashbob.nl/tarieven
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procedure en de rol van CC, indien consumenten hun lening niet binnen de door BA Finance gestelde termijn 

aflossen en BA Finance het dossier aan CC overdraagt. Ook is verzocht om een beschrijving van de procedure en 

een beschrijving van de rol van CC, indien een kredietnemer van BA Finance voor garantstelling via CC kiest. 

Daarnaast is CC verzocht aan te geven of zij ook met andere ondernemingen samenwerkt. 

 

Op 23 november 2012 heeft CC per e-mail gereageerd. Zij schrijft onder meer:  

“U vraagt om uiterlijk 23 november te bevestigen dat Credit Consulting artikel 2:60 Wft niet overtreedt. De 

werkwijze van Credit Consulting hebben we op 21 maart aan ------------------- gemaild, waarin staat dat Credit 

Consulting incassowerkzaamheden voor BA Finance gaat doen. Uit de reactie van de AFM blijkt niet dat deze 

werkwijze in strijd is met het genoemde artikel. Per 5 oktober 2012 is de werkwijze zo aangepast dat Credit 

Consulting geen incasso dossiers meer in behandeling neemt van BA Finance, maar vooraf een garantie afgeeft 

aan BA Finance als de klant daarom vraagt. (...) Uiterlijk 4 december sturen wij de gevraagde en aanwezige 

informatie op.”  

 

Op 3 december 2012 heeft CC nader inhoudelijk gereageerd op het informatieverzoek en een aantal documenten 

meegestuurd. CC antwoordt onder meer: 

“1. Incasso werkzaamheden 

Vanaf april 2012 hebben wij als Credit Consulting (CC)incasso werkzaamheden verricht voor BA Finance (BA). 

CC heeft per 05 oktober 2012 besloten geen nieuwe dossiers van BA meer ter incasso in behandeling te nemen. 

Garantiesteller 

Vanaf 05 oktober 2012 biedt Credit Garant (CG) de mogelijkheid om als garantiesteller op te treden voor cliënten 

die bij BA een krediet willen verkrijgen.  

Periode 06 april 2010 tot overname CC: 

Wij zijn als nieuwe eigenaar van CC op de hoogte dat de oude eigenaar van CC incasso werkzaamheden heeft 

gestart in de maand maart 2011. De werkzaamheden zijn gestopt in de maand maart 2012. 

 

2. Vanaf 05 oktober 2012 treden wij op als een bedrijf die garant staat voor consumenten die een lening willen 

afsluiten. Voor de kredieten van BA gaat dit via de onderstaande werkwijze:  

Wanneer een cliënt van BA een krediet wil afsluiten, kan deze ervoor kiezen om een garantstelling van CG te 

nemen. Dit betekent dat CG garant staat voor de terugbetaling van de lening aan BA. Wanneer de cliënt ervoor 

kiest een garantstelling via CG af te sluiten worden hiervoor kosten in rekening gebracht door CG. Indien de klant 

van CG haar factuur niet op tijd betaald, ontvangt de klant een herinnering (kosteloos) voor een periode van 14 

dagen om de alsnog te voldoen. Indien deze onbetaald blijft, ontvangt de klant een aanmaning. De kosten van de 

aanmaning zijn 15% over de garantiestellingkosten. Wanneer de klant na herhaaldelijk verzoek in gebreke blijft, 

zal GGN deurwaarders de incasso werkzaamheden verrichten. CG en/of CC zal dus geen verdere 

incassowerkzaamheden voor BA uitvoeren. 

 

3. Vanaf april 2012 hebben wij als Credit Consulting (CC) incasso werkzaamheden verricht voor BA Finance 

(BA). Wij hebben dit via de onderstaande werkwijze gedaan. 

                                                                                                                                                                                         
9
 Datum websiteprints: 12 november 2012.  
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CC kreeg dossiers aangeleverd van BA van debiteuren die niet op tijd hun factuur hadden voldaan bij BA. De 

dossiers werden behandeld als incassodossiers. 

De overeenkomst met de cliënt van BA bleef hierbij intact en werd derhalve niet overgenomen door CC. Daarom 

is er dan ook geen overeenkomst of een contract met de consument en CC. 

Na ontvangst van het dossier van BA, stuurden CC de debiteur een betalingsverzoek met een betalingstermijn van 

21 dagen. 

Indien de debiteur na 21 dagen had verricht, volgende een herinnering met een betalingstermijn van 7 dagen. 

Indien de betaling na de herinnering uitbleef, trad CC in contact met de debiteur om naar een passende oplossing 

te zoeken, bijvoorbeeld een betalingsregeling. Voor betalingsregelingen werden nooit extra kosten in rekening 

gebracht. 

 

Kosten: 

De kosten die CC in rekening brachten voor de incasso werkzaamheden vielen binnen de norm van de NVI 

(Nederlandse Vereniging Incasso-Ondernemingen). 

Wij mochten deze kosten in rekening brengen, omdat de overgedragen dossiers van BA wettelijk niet onder de 

WCK vielen. Dit doordat BA kredieten verstrekt tegen onbetekenende kosten. (…) 

(…) 

5. CC werkt tot op heden niet samen met andere ondernemingen.” 

 

Bij haar e-mail van 3 december 2012 heeft CC onder meer gevoegd: 

 een samenwerkingsovereenkomst met BA Finance, gedateerd 1 april 2012, waarin is overeengekomen dat CC 

vanaf april 2012 incassowerkzaamheden voor BA Finance zal gaan verrichten met een ‘100% garantie 

rendement’; 

 een samenwerkingsovereenkomst met BA Finance, gedateerd 1 oktober 2012, waarin CC ‘het uitkeren van 

100% van de hoofdsom’ garandeert in dossiers waarin de consument heeft gekozen voor een garantstelling 

door haar en waarin CC toezegt de consument niet meer dan 25% van de kredietsom als garantiekosten in 

rekening te zullen brengen.  

 

Op 20 februari 2013 heeft de AFM telefonisch contact opgenomen met CC ([J]). [J] liet weten dat zij zich 

nauwelijks bezig hield met de bedrijfsvoering. De onderneming werd feitelijk bestuurd door haar man ([I]) en haar 

broer ([K]), zo gaf [J] aan. De reactie van CC op het informatieverzoek van 3 december 2012 was door [I] 

opgesteld en [K] zou binnenkort haar functie als bestuurder overnemen, aldus [J]. 

 

Op 21 februari 2013 heeft de AFM een informatieverzoek gezonden aan BA Finance.  
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Op de website van BA Finance stond op dat moment
10

: 

 

“De Specialist in kortlopende Leningen. Leningen tot 750 euro.(…)  

 

De Minilening  

De lening van Cash bob heeft een looptijd van 21 dagen. Cash Bob rekent voor de lening zeer geringe 
servicekosten (zie tabel). Om een lening te kunnen verstrekken, dient de aanvrager te beschikken over een 

borgstelling. Dit kan dmv een persoonlijke garantiestelling of een garantiestelling via Credit Garant”. 

 

 

De AFM heeft op 26 februari 2013 een aanvullend informatieverzoek gestuurd aan CC.  

 

Per e-mail van 1 maart 2013 heeft BA Finance de AFM laten weten per 8 maart 2013 te zullen stoppen met het 

aanbieden van kortlopende kredieten. Zij schrijft onder meer: 

“Zoals eerder aan de AFM is verteld heeft BA Finance op dit moment niet als doelstelling winst te maken, echter 

wilde wij het bedrijf continueren om zo een vloeiende overgang te maken om onder onze vergunning over te gaan 

tot het vertrekken van grotere kredieten. 

Vorig jaar hebben wij al een geschil gehad met de AFM over onze verstrekking van kortlopende leningen. Dit 

heeft toen geleid tot een kort geding, welke in ons nadeel is uitgevallen. 

Wij hebben sterk het vermoeden dat wij op dit moment dezelfde kant op gaan en dat ons dit wederom hoge 

advocaatkosten zal gaan opleveren.  

Wij hebben daarom besloten om per vrijdag 08 Maart aanstaande te stoppen met het verstrekken van kortlopende 

leningen op welke manier dan ook. BA Finance zal haar activiteiten als aanbieder van kortlopende kredieten 

staken en gestaakt houden.” 

 

Op 5 maart 2013 heeft BA Finance inhoudelijk gereageerd op het informatieverzoek en een aantal documenten 

meegestuurd. BA Finance antwoordt onder meer: 

“Een consument kan bij BA Finance een kortlopende (21 dagen) lening tot het maximale bedrag van € 750,- 

aanvragen. Voor deze lening rekent BA Finance alleen een rente van 2,8% op jaarbasis. Voor een lening van  

€ 750,- met een looptijd van 21 dagen betaalt de consument dus een totaalbedrag aan rente en overige kosten aan 

BA Finance van € 1,20. Dit bedrag valt onder de definitie van onbetekenende kosten. 

 

Voor de lening dient hij een aanvraag te doen via de website www.cashbob.nl. Op de website dient de consument 

het aanvraagformulier in te vullen. Om een lening te verkrijgen, vragen wij een borgstelling van de klant. Deze 

borgstelling is noodzakelijk, omdat de berekende rente te laag is om ook nog eens een debiteurenrisico te lopen. 

De borgstelling garandeert voor BA Finance de terugbetaling van de lening inclusief het rentebedrag. 

 

De consument kan op het aanvraag formulier aangeven via welk persoon of bedrijf hij een borgstelling neemt. Dit 

kan zijn een familielid, vriend, financiële onderneming of ander bedrijf. Als de consument geen persoon in zijn 

omgeving heeft die de borgstelling kan of wil afgeven, werkt BA Finance samen met het bedrijf Credit Garant 

                                                        
10
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(Credit Consulting B.V.) die de borgstelling kan verzorgen. Als de klant de keuze maakt om een borgstelling te 

nemen via Credit Garant, zal Credit Garant hiervoor kosten in rekening brengen. BA Finance maakt deze kosten 

 – voor zover deze bij haar bekend zijn – transparant in de aanvraag procedure aan de klant. De kosten van 

Credit Garant zijn in ieder geval bekend via de samenwerkingsovereenkomst. 

(…) 

BA Finance en Credit Consulting (Credit Garant) werken samen sinds april 2012, Credit Consulting is een 

incasso bureau die de onbetaalde facturen van BA Finance probeerde te incasseren. Deze samenwerking inclusief 

de werkwijze is destijds vrijwillig aan de AFM gemeld en ook uitgebreid besproken. BA Finance verstrekte in deze 

periode leningen van 7 dagen. Doordat er veel vraag was van onze klanten naar leningen met een langere 

looptijd, heeft BA Finance besloten om vanaf oktober 2012 kredieten te verstrekken voor 21 dagen. Wij vonden 

dat, gezien het lage rente percentage en het hogere debiteurenrisico, er een soort borgstelling van de klant moest 

zijn voor de terug betaling. Wegens de goeie samenwerking en vertrouwen dat er is tussen BA Finance en (het 

nieuwe bestuur van) Credit Consulting, hebben wij Credit Consulting gevraagd of zij als borgstellingbedrijf deze 

service aan onze klanten wilde aanbieden, als de klant geen andere borgsteller kan of wil vinden.” 

 

Op 6 maart 2013 heeft de CC per e-mail gereageerd op het aanvullende informatieverzoek van de AFM en een 

aantal documenten meegestuurd.  

 

Naderhand heeft BA Finance de AFM bevestigd dat zij daadwerkelijk per 8 maart 2012 was gestopt met het 

aanbieden van krediet. Per 26 april 2012 is de website www.cashbob.nl offline gehaald.  

 

Op 5 juni 2013 heeft de AFM aan BA Finance een aanvullend informatieverzoek gezonden. Hierin is verzocht om 

een digitaal productieoverzicht over de periode van 20 april 2012 tot 5 oktober 2012.  

 

Op 6 juni 2013 heeft BA Finance de AFM de verzochte informatie per e-mail toegezonden. 

 

Bij brief van 12 september 2013 heeft de AFM haar voornemen kenbaar gemaakt om aan u een bestuurlijke boete 

op te leggen wegens overtreding van artikel 2:60, eerste lid, Wft. 

 

Op 4 oktober 2013 heeft u mondeling en schriftelijk uw zienswijze op het boetevoornemen gegeven. 

 

1.3 Feiten die aanleiding vormen tot het besluit 

 

In de door de AFM onderzochte periode heeft BA Finance drie verschillende werkwijzen gehanteerd. Deze 

worden hieronder kort beschreven: 

 

 Eerste fase 

In de eerste fase (van 25 mei 2011 tot 9 maart 2012) bood BA Finance consumenten kredieten aan met een 

looptijd van zeven dagen, waarvoor BA Finance zelf de consument uitsluitend lage servicekosten in rekening 

bracht. Werd de lening niet tijdig terugbetaald (77,9% van de gevallen), dan droeg BA Finance het dossier ter 

incasso over aan haar zustervennootschap CC OUD, die de consument niet-nakomingskosten in rekening 
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bracht (bijvoorbeeld € 135,- voor een krediet van € 500,-).  

 

 Tweede fase 

In de tweede fase (van 20 april 2012 tot 5 oktober 2012) waren BA Finance en CC OUD niet langer aan elkaar 

gelieerd. Aan de werkwijze zelf veranderde echter niets wezenlijks, zeker voor de consument niet, en BA 

Finance bleef de enige klant van CC. Ook het percentage kredieten dat niet tijdig werd terugbetaald, bleef 

ongeveer gelijk (80,5%).  

 

 Derde fase 

In de derde fase (van 5 oktober 2012 tot 8 maart 2013) hebben BA Finance en CC hun werkwijze wel 

wezenlijk aangepast. BA Finance verstrekte nu kredieten met een looptijd van drie weken, tegen een rente van 

2,8% op jaarbasis. Zij stelde als voorwaarde voor het verkrijgen van een krediet, dat de consument beschikte 

over een garantstelling. De consument kon die garantstelling verkrijgen van CC, tegen betaling van 25% van 

de kredietsom. In de praktijk kozen alle consumenten voor die garantstelling door CC (en niet door een zelf 

uit te kiezen derde). BA Finance bleef nog altijd de enige klant van CC.  

 

In de gehele periode waren [E] en u (middellijk) bestuurders van BA Finance. 

 

2. Beoordeling 

 

2.1 Wettelijk kader 

 

2.1.1 Aanbieden krediet, uitzondering op vergunningplicht in geval van onbetekenende kosten 

 

Op grond van artikel 2:60, eerste lid, Wft, is het verboden in Nederland zonder een daartoe door de AFM 

verleende vergunning krediet aan te bieden. Krediet is gedefinieerd als (onder meer) het aan een consument ter 

beschikking stellen van een geldsom, ter zake waarvan de consument gehouden is een of meer betalingen te 

verrichten. 

 

Ingevolge artikel 1:20, eerste lid, aanhef en sub e, Wft is de wet niet van toepassing op – kort gezegd – krediet dat 

binnen drie maanden dient te worden afgelost en ter zake waarvan slechts onbetekenende kosten aan de consument 

in rekening worden gebracht. 

 

In de Richtlijn, die op 25 mei 2011 is geïmplementeerd in de Wft, wordt gesproken over onbeduidende 

respectievelijk onbetekenende kosten, zonder dat dit begrip nader wordt ingevuld. Wel bevat de Richtlijn een 

definitie van “totale kosten van het krediet voor de consument”. In artikel 3, aanhef en sub g, van de Richtlijn 

worden die kosten gedefinieerd als: “alle kosten, met inbegrip van rente, commissielonen, belastingen en 

vergoedingen van welke aard ook, die de consument in verband met de kredietovereenkomst moet betalen en die 

de kredietgever bekend zijn, met uitzondering van notariskosten; dit omvat ook de kosten in verband met 

nevendiensten met betrekking tot de kredietovereenkomst, met name verzekeringspremies, indien, daarenboven, 

het sluiten van een dienstencontract verplicht is om het krediet, in voorkomend geval op de geadverteerde 

voorwaarden, te verkrijgen.”  
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In artikel 19, tweede lid, van de Richtlijn is opgenomen: “Om het jaarlijkse kostenpercentage te berekenen, 

bepaalt men de totale kosten van het krediet voor de consument, met uitzondering van kosten die hij moet betalen 

wegens niet-naleving van een in de kredietovereenkomst opgenomen verplichting (…)”. 

 

In Bijlage II bij de Richtlijn (standaardformulier voor verstrekken precontractuele informatie) is onder 

“3. Kosten van het krediet” opgenomen: 

“Met het krediet verband houdende kosten 

(…) 

Kosten in het geval van betalingsachterstand.” 

 

In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel ter implementatie van de Richtlijn
11

 (Memorie van Toelichting) 

heeft de Nederlandse wetgever in algemene bewoordingen aangegeven waarop moet worden gelet bij de uitleg van 

het begrip onbetekenende kosten. Daarbij wordt onder meer opgemerkt:  

 “Artikel 1:20, eerste lid, onderdeel f vervangt deels de bestaande uitzondering voor krediet dat binnen drie 

maanden moet zijn afgelost. Onder de nieuwe uitzondering valt in ieder geval koop op rekening en afbetaling, mits 

tegen onbetekenende kosten en aflossing binnen drie maanden dient plaats te vinden. Het criterium «tegen 

onbetekenende kosten» heeft tot gevolg dat regulier krediet met een looptijd tot drie maanden, waarvoor rente en 

kosten in rekening wordt gebracht, niet onder de uitzondering valt. Te denken valt aan zogenoemd «flitskrediet». 

Flitskrediet valt door de implementatie van de richtlijn ook onder de Wet op het financieel toezicht. Onder de 

bedoelde kosten wordt zowel rente als alle eventuele andere kosten onder welke noemer dan ook verstaan. De 

kosten zijn in relatieve zin onbetekenend wanneer ze slechts een zeer klein percentage van het krediet bedragen. 

Bijvoorbeeld bij een krediet van € 2 000 is € 5 kosten in ieder geval onbetekenend. De kosten kunnen echter ook in 

absolute zin onbetekenend zijn.  

 

De AFM heeft in maart 2011 op haar website gepubliceerd dat zij het begrip ‘onbetekenende kosten’ concreet op 

de volgende wijze invult:
12

 

“Onbetekenende kosten in relatieve zin 

De kosten zijn onbetekenend in relatieve zin, als zij maximaal 1% van de kredietsom op jaarbasis bedragen. Dit 

percentage moet worden berekend over de periode vanaf het aangaan van de kredietovereenkomst tot het moment 

dat het verstrekte krediet moet worden terugbetaald. Bij een krediet dat binnen drie maanden moet worden 

terugbetaald (de maximale looptijd van krediet dat onder deze uitzondering kan vallen), is dat dus 0,25%. 

 

Onbetekenende kosten in absolute zin 

De kosten zijn onbetekenend in absolute zin, indien deze maximaal € 50,- op jaarbasis bedragen. Teruggerekend 

naar drie maanden (de maximale looptijd van kortlopende kredieten), komt dit neer op een bedrag van maximaal 

€ 12,50. En voor kredieten met een looptijd van één maand, komt dit neer op een bedrag van maximaal € 4,17.” 

                                                        
11

 Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter 

implementatie van richtlijn nr. 2008/48/EG (…), (Kamerstukken II, 2009-2010, 32 339, nr. 3). 
12

 http://www.afm.nl/nl/professionals/diensten/veelgestelde-vragen/richtlijn-consumentenkrediet/onbetekenende-

kosten.aspx. 
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In de Nota van Toelichting bij het Besluit van 25 mei 2011 tot wijzing van (onder meer) het BGfo
13

 is met 

betrekking tot de totale kosten van het krediet opgenomen:  

“Notariskosten en eventuele kosten die in rekening worden gebracht bij niet-naleving van de kredietovereenkomst 

worden niet in de totale kosten van het krediet meegenomen.” 

 

Op 1 december 2011 heeft de minister van Financiën Kamervragen over flitskredietaanbieders beantwoord.
14

 Hij 

heeft hierbij opgemerkt:  

“Flitskredieten zijn kredieten met een korte looptijd (minder dan drie maanden) die vaak via internet worden 

aangeboden. Sinds 25 mei jl. vallen ook de aanbieders van dergelijke kredieten onder de Wet op het financieel 

toezicht (Wft). Dat betekent ten eerste dat flitskredietaanbieders een vergunning van de Autoriteit Financiële 

Markten (AFM) moeten hebben. (…) Alleen voor kredieten met een looptijd korter dan drie maanden, waarbij niet 

meer dan onbetekenende kosten worden berekend, kent de Wft een uitzondering. In genoemd artikel van de 

Volkskrant
15

 worden verschillende flitskredietaanbieders aangehaald die hun flitskredieten zo hebben 

vormgegeven dat er naar hun mening geen sprake is van kosten of in ieder geval slechts van onbetekenende 

kosten. Ik deel die mening niet. Kosten voor het krediet zijn niet alleen rente en administratiekosten maar alle 

kosten die een klant maakt met welke naam dan ook, dus ook bijvoorbeeld kosten voor (versnelde) afhandeling, 

latere terugbetaling of verplichte borgstelling. (…) Ten tweede betekent het onder de Wft vallen van dergelijke 

flitskredietaanbieders dat de kredieten aan de voorwaarden die in en op grond van deze wet worden gesteld, 

moeten voldoen.” [onderstreping AFM] 

 

2.1.2 Feitelijk leidinggeven 

 

Per 1 juli 2009 is in artikel 5:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) artikel 51, tweede en derde lid, van het 

Wetboek van Strafrecht (WvSr) van overeenkomstige toepassing verklaard.  

 

In artikel 51, tweede lid, WvSr is bepaald:  

“Indien een strafbaar feit wordt begaan door een rechtspersoon, kan de strafvervolging worden ingesteld en 

kunnen de in de wet voorziene straffen en maatregelen, indien zij daarvoor in aanmerking komen, worden 

uitgesproken: 

1°.  tegen die rechtspersoon, dan wel 

2°.  tegen hen die tot het feit opdracht hebben gegeven, alsmede tegen hen die feitelijke leiding hebben  

  gegeven aan de verboden gedraging, dan wel 

3°.  tegen de onder 1° en 2° genoemden te zamen.” 

 

                                                        
13

 Staatsblad 2011, 247 (pag. 23). 
14

 Kenmerk: FM/2011/10047 U. 
15

 Volkskrant – 9 november 2011 – ‘Geen leenrente, maar intussen…’  
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Volgens vaste jurisprudentie
16

 is sprake van feitelijk leidinggeven aan een verboden gedraging door een 

rechtspersoon, indien: 

i) een functionaris wist van de verboden gedraging door de rechtspersoon, althans bewust de aanmerkelijke 

kans heeft aanvaard dat die verboden gedraging zich zou voordoen; 

ii) hij bevoegd en redelijkerwijs gehouden was om die verboden gedraging te beëindigen;  

iii) maar maatregelen daartoe achterwege heeft gelaten.  

 

2.2 Uw zienswijze  

 

In uw op 4 oktober 2013 gegeven zienswijze heeft u – zakelijk weergegeven – het volgende naar voren gebracht: 

 

 Niet-nakomingskosten geen onderdeel van ‘onbetekenende kosten’, dus geen overtreding in de eerste en 

tweede fase 

Bij de beoordeling van de vraag of de kosten van het krediet slechts onbetekenend zijn, betrekt de AFM ook 

de kosten van niet-nakoming die CC OUD (eerste fase) en CC (tweede fase) in rekening bracht. Dit is in strijd 

met de Richtlijn, niet-nakomingskosten moeten buiten beschouwing blijven. U licht dit als volgt toe: 

 

Om te bepalen wat onder onbetekenende kosten valt, moet gekeken worden naar de totale kosten van het 

krediet voor de consument. Deze totale kosten komen tot uitdrukking in het jaarlijkse kostenpercentage. 

Kosten die buiten het jaarlijkse kostenpercentage vallen, waaronder niet-nakomingskosten
17

, zijn ingevolge de 

Richtlijn geen onderdeel van de totale kosten van het krediet voor de consument en kunnen niet meegenomen 

worden bij de berekening van de onbetekenende kosten. Gelet op de volledige harmonisatie die de Richtlijn 

beoogt, is een afwijkende interpretatie van het begrip onbetekenende kosten door de AFM niet mogelijk. 

In de onderhavige zaak weegt dit nog zwaarder, nu de kosten voor niet-nakoming werden gemaakt en geïnd 

door een derde partij, waarbij BA Finance als aanbieder van de kredieten geen vergoeding uit de niet-

nakoming ontving. De AFM mag uitsluitend de servicekosten en – in de derde fase – de rente van 2,8% op 

jaarbasis bij de berekening betrekken en die kosten zijn onbetekenend.  

 

Mocht dit al anders zijn, dan zou het opleggen van een boete is strijd komen met het lex certa-beginsel. Uit het 

voorgaande blijkt immers dat u er genoegzaam vanuit mocht gaan dat BA Finance de Richtlijn en de Wft 

juridisch correct naleefde. 

 

Ook zou de interpretatie door de AFM leiden tot een praktisch verbod van het aanbieden van kortlopende 

kredieten met een lage waarde in Nederland. Het Bureau Krediet Registratie (BKR) rekent namelijk € 4,- voor 

iedere registratie-check, welke kosten de aanbieder doorberekent aan de consument. Zeker met enige rente 

daarbij opgeteld, leidt dit altijd tot meer dan onbetekenende kosten. Feitelijk betekent dit een verbod, hetgeen 

niet strookt met de Richtlijn.  

                                                        
16

 Strafrechtelijke jurisprudentie: zie bijv. HR 16 december 1986, NJ 1987, 321/322 (Slavenburg II), HR 8 juni 1999,  

NJ 1999/579 en HR 1 februari 2005, LJN: AP4584. Bestuursrechtelijke jurisprudentie: zie bijv. rechtbank Rotterdam, 

16 mei 2012, LJN: BW 6221 (O&B en Van Doorn). 
17

 Zie artikel 19, tweede lid, Richtlijn. 
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Tot slot wijst u erop dat Nederland bij uw weten binnen de EU een uitzondering vormt met betrekking tot de 

interpretatie van het begrip onbetekenende kosten. BA Finance is (op kleine schaal) actief in Spanje en was tot 

voor kort ook actief in het Verenigd Koninkrijk, en in die landen is haar werkwijze toegestaan. De AFM had 

op zijn minst een rechtsvergelijkend onderzoek moeten doen, alvorens over te gaan tot het treffen van 

ingrijpende sancties.  

 

 Zelfs als niet-nakomingskosten wel worden meegerekend, geen overtreding in de tweede fase en 

evenmin een overtreding in de derde fase  

Nadat de voorzieningenrechter had geoordeeld dat de door BA Finance gehanteerde constructie één 

verdienmodel vormde en de AFM daar doorheen mocht zien, heeft BA Finance die constructie direct 

aangepast door CC OUD te verkopen. Daarna was de situatie zo, dat BA Finance slechts onbetekenende 

kosten in rekening bracht en op geen enkele wijze geld ontving uit verdere kosten die CC al dan niet in 

rekening bracht, of dat nu niet-nakomingskosten waren (tweede fase) of kosten voor een garantstelling (derde 

fase). Er was dus geen sprake meer van één verdienmodel, waarbij verliezen van BA Finance gecompenseerd 

werden door winsten van CC. Daarmee werd het cruciale element weggenomen uit de uitspraak van de 

voorzieningenrechter, die uitging van de feitelijke situatie binnen de groep (waarvan ten tijde van de uitspraak 

ook CC OUD deel uitmaakte). Zonder dit element viel de grondslag onder de uitspraak weg. De nieuwe 

constructie, waarbij CC dus zelfstandig was, heeft BA Finance tevoren aan de AFM voorgelegd en de AFM 

was daarmee akkoord. In haar brief van 15 maart 2012 aan BA Finance is immers te lezen:“De AFM wijst u 

er nogmaals op voorhand op dat zij deze constructie dan kritisch zal bekijken. Zoals op 13 maart 2012 

telefonisch besproken en per e-mail aangegeven, is het niet de bedoeling dat BA Finance (direct of indirect) 

alsnog op enigerlei wijze vergoedingen ontvangt voor de kredieten die zij verstrekt, anders dan de 

onbetekenende kosten die zij hiervoor in rekening mag brengen.”  

Zoals hierboven aangegeven, heeft BA Finance niet direct of indirect enige andere vergoedingen ontvangen 

dan de onbetekenende kosten die zij de consument in rekening bracht. In de tweede en derde fase voldeed BA 

Finance dus aan de wet en bovendien had zij goedkeuring van de AFM.  

 

 Geen intentie om overtreding te begaan 

Zou er al sprake zijn van een overtreding, dan heeft te gelden dat u als bestuurder van BA Finance nooit de 

intentie heeft gehad om de vergunningplicht te ontduiken. Aanvankelijk meende u, net als de AFM, dat BA 

Finance over een vergunning beschikte. Toen bleek dat de vergunning formeel in handen was van een andere 

vennootschap en – ongeveer gelijktijdig – de voorzieningenrechter oordeelde dat de gehanteerde constructie 

niet toelaatbaar was, heeft BA Finance die constructie zo aangepast dat deze ook volgens de AFM toelaatbaar 

was (zie de hierboven geciteerde brief van de AFM van 15 maart 2012). In het rapport stelt de AFM dat BA 

Finance een cosmetische constructie heeft opgetuigd om de geldende wet- en regelgeving te ontduiken, maar 

dat is dus absoluut niet juist. Integendeel, u meende steeds dat BA Finance aan de wet voldeed. Wel was in de 

eerste fase duidelijk dat de AFM dit anders zag, maar het kan u niet worden tegengeworpen dat u eerst het 

oordeel van de voorzieningenrechter heeft gevraagd, alvorens het bedrijfsmodel aan te passen. Mocht er na die 

aanpassing (in de tweede en derde fase) nog steeds sprake zijn van een overtreding, dan zou een boete niet op 

zijn plaats zijn, gelet op de brief van de AFM, waarin zij de aangepaste constructie goedkeurt. 
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 Hoogte eventuele boete 

Meer subsidiair meent u dat er reden is voor vergaande verlaging van de eventuele boete, gelet op het 

volgende: 

o Er is hooguit sprake van een overtreding van 28 oktober 2011 (aanvang tweede onderzoek, nadat bij 

eerste onderzoek in juni 2011 geen overtreding was geconstateerd) tot 1 februari 2012 (datum last 

onder dwangsom). Deze periode is dus veel korter dan de in het rapport genoemde periode.  

o BA Finance heeft steeds open met de AFM gecommuniceerd en binnen de gestelde termijnen haar 

volledige medewerking verleend aan het onderzoek.  

o De AFM is pas in september 2013 tot handhaving (boetevoornemen) gekomen, terwijl zij vanaf het 

begin wist van de constructie die BA Finance sinds maart 2012 hanteerde (aanvang tweede fase). BA 

Finance had die immers tevoren aan de AFM voorgelegd. Dat de AFM niettemin pas na anderhalf 

jaar overgaat tot handhaving, is niet te rijmen met de ernst die de AFM aan de vermeende overtreding 

toekent. 

o Zoals hierboven al opgemerkt, beschikte de BA Finance-groep wel over een vergunning en betaalde 

ook heffingen, alleen bleek de vergunning bij een verkeerde vennootschap te zitten. 

o Zou BA OUD als vergunninghouder een overtreding hebben begaan (hetgeen de AFM aanvankelijk 

meende), dan zou dat een overtreding zijn van de artikelen 4:11 en 4:15 Wft, waarop een basisbedrag 

staat van € 500.000,- in plaats van € 2.000.000,-. De AFM zou dan ook van deze € 500.000,- moeten 

uitgaan. Anders dan andere aanbieders van flitskrediet, is BA Finance immers geen partij die bewust 

zonder vergunning heeft geopereerd.  

o Anders dan de AFM in het rapport stelt, verleende BA Finance geen kredieten aan financieel 

kwetsbare consumenten. Zo werden geen kredieten verstrekt aan uitzendkrachten of personen met een 

uitkering. 70% van de klanten van BA Finance had een bovenmodaal inkomen. Zij hadden tijdelijk 

geld nodig voor eenmalige kosten, zoals een boete of een onverwachte rekening. BA Finance vroeg 

ook een loonstrook en andere gegevens op en voerde daarop een check uit.  

 

 Uw draagkracht  

U verzoekt eveneens subsidiair om verlaging van de eventuele boete, gelet op uw draagkracht. In dit verband 

brengt u het volgende naar voren: 

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

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

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

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

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

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

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

 

2.3 Beoordeling van de feiten 

 

Deze paragraaf kent de volgende indeling. In paragraaf 2.3.1 wordt behandeld op grond waarvan de AFM van 

oordeel is dat BA Finance artikel 2:60, eerste lid, Wft heeft overtreden, waarbij ook wordt ingegaan op de door u 

gegeven zienswijze ter zake. In paragraaf 2.3.2 wordt weergegeven op grond waarvan de AFM van oordeel is dat 
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u aan deze overtreding feitelijk leiding heeft gegeven. In paragraaf 2.3.3 wordt uw zienswijze besproken, voor 

zover deze nog niet in paragraaf 2.3.1 aan de orde is gekomen. 

 

2.3.1 Overtreding van artikel 2:60, eerste lid, Wft door BA Finance 

 

De AFM is van oordeel dat BA Finance artikel 2:60, eerste lid, Wft heeft overtreden van 25 mei 2011 tot 9 maart 

2012 (eerste fase), van 20 april 2012 tot 5 oktober 2012 (tweede fase) en van 5 oktober 2012 tot 8 maart 2013 

(derde fase). Dit wordt hieronder toegelicht. 

 

2.3.1.1 Eerste fase: van 25 mei 2011 tot 9 maart 2012  

 

Omschrijving werkwijze  

BA Finance bood consumenten kredieten aan van € 100,- tot € 750,- met een looptijd van zeven dagen. BA 

Finance zelf bracht de consument uitsluitend servicekosten in rekening (voor een lening van € 500,- bijvoorbeeld  

€ 0,27). Indien de lening niet binnen zeven dagen werd terugbetaald, droeg BA Finance het dossier ter incasso 

over aan haar zustervennootschap CC OUD. CC OUD bracht de consument eerst vorderingskosten in rekening 

(voor een lening van € 500,- bijvoorbeeld € 135,-). Was de lening veertien dagen later nog niet terugbetaald, dan 

bracht CC OUD daarnaast aanmaningskosten ten bedrage van € 29,75 in rekening. Weer een week later werd het 

dossier overgedragen aan de deurwaarder. CC OUD werkte uitsluitend voor BA Finance en BA Finance verwees 

op haar website naar CC OUD. 

 

Feitelijk in rekening gebrachte bedragen  

Uit het onderzoek van de AFM is naar voren gekomen dat er bij 77,9% van de verstrekte kredieten (4070 van de 

5228) door CC OUD vorderingskosten in rekening zijn gebracht, met een totaalbedrag van € 542.416,84. In 43,9% 

van de gevallen (2294 van de 5228) zijn er ook aanmaningskosten in rekening gebracht, met een totaalbedrag van  

€ 68.246,50. 

 

Kwalificatie werkwijze eerste fase als vergunningplichtig aanbieden van krediet  

De AFM is van oordeel dat BA Finance in de eerste fase artikel 2:60, eerste lid, Wft heeft overtreden door zonder 

vergunning krediet aan te bieden, terwijl de uitzondering van artikel 1:20, eerste lid, sub e, Wft niet van toepassing 

was. De AFM licht dit als volgt toe:  

 

Activiteiten BA Finance en CC OUD te beschouwen als één verdienmodel 

De activiteiten van BA en CC OUD vormden één verdienmodel. CC OUD was een zustervennootschap van BA 

Finance, de enige klant van CC OUD was BA Finance, op de website van BA Finance werd naar CC OUD 

verwezen en vice versa, en BA maakte verlies terwijl CC OUD winst boekte. De AFM is van oordeel dat BA 

Finance hiermee samen met CC OUD een cosmetische constructie heeft opgetuigd, waar doorheen moet worden 

gekeken. Dit standpunt vindt steun in de jurisprudentie. De AFM verwijst naar in de eerste plaats naar de uitspraak 

van de voorzieningenrechter van 9 maart 2012 inzake de aan BA OUD opgelegde last onder dwangsom, waarin is 

overwogen dat de activiteiten van BA OUD en CC OUD niet los van elkaar kunnen worden gezien en één 

verdienmodel vormen, en de AFM door deze constructie heen mag zien. Daarnaast verwijst de AFM naar de 
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uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 17 januari 2013 inzake een aan Your Finance B.V.
18

 opgelegde last 

onder dwangsom, waarin is overwogen: “Juist gelet op het beschermingsdoel van artikel 2:60 van de Wft en de 

strikte uitzondering daarop ligt het niet in de rede om aan het verbod tot kredietverstrekking zonder vergunning 

een beperkte uitleg te geven. Zo nodig dienen de toezichthouder en de rechter door juridische constructies heen te 

kijken die tot gevolg kunnen hebben dat het beschermingsbereik van wettelijke bepalingen (uit de Wft) wordt 

omzeild (…)”. In haar uitspraak van 4 november 2013 inzake Friendly Finance B.V.
19

 heeft de rechtbank dit 

herhaald.  

 

Niet-nakomingskosten zijn kosten van het krediet 

Het verdienmodel dat BA aldus via CC OUD hanteerde, was zodanig ingericht dat er alleen winst werd gemaakt 

als consumenten niet tijdig voldeden aan hun betalingsverplichting en daardoor niet-nakomingskosten 

(vorderingskosten en vaak ook aanmaningskosten) verschuldigd werden. De AFM is van oordeel dat die 

vorderings- en aanmaningskosten moeten worden gerekend tot de totale kosten van het krediet, op grond van het 

volgende:  

In artikel 3, aanhef en sub g, van de Richtlijn zijn de “totale kosten van het krediet voor de consument” 

gedefinieerd als “alle kosten (…) die de consument in verband met de kredietovereenkomst moet betalen en die de 

kredietgever bekend zijn, met uitzondering van notariskosten (…)”.
20

 Niet-nakomingskosten zijn derhalve niet 

uitgezonderd. Anders dan BA Finance meent, wordt in artikel 19, tweede lid, van de Richtlijn juist bevestigd dat 

niet-nakomingskosten onderdeel vormen van de totale kosten van het krediet voor de consument. Daarin is immers 

opgenomen dat ter berekening van het jaarlijks kostenpercentage (JKP) de ‘totale kosten van het krediet voor de 

consument’ moeten worden genomen, met uitzondering van (onder meer) de kosten die de consument moet 

betalen wegens niet-naleving van een in de kredietovereenkomst opgenomen verplichting. De niet-

nalevingskosten zijn dus onderdeel van de totale kosten, maar hoeven op grond van artikel 19, tweede lid, van de 

Richtlijn niet in het JKP te worden opgenomen. 

Het standpunt van de AFM vindt steun in de jurisprudentie. In de eerste plaats wordt verwezen naar de uitspraak 

van de voorzieningenrechter van 9 maart 2012 inzake BA OUD, waarin is overwogen dat de kosten die aan CC 

OUD dienen te worden betaald vallen onder de totale kosten van het krediet, “omdat zij zonder meer aan te 

merken zijn als kosten die de consument in verband met de kredietovereenkomst moet betalen en die aan [BA 

OUD] bekend zijn”. Daarnaast wordt verwezen naar de eerder aangehaalde uitspraak van de rechtbank inzake 

Your Finance, waarin is overwogen: “Gelet op de in artikel 19, tweede lid, van de Richtlijn opgenomen zinsnede 

‘de totale kosten van het krediet voor de consument, met uitzondering van kosten die hij moet betalen wegens niet-

naleving van een in de kredietovereenkomst opgenomen verplichting’ moet de boete wegens niet-nakoming wel tot 

de totale kosten worden gerekend.” 

Tot slot staan ook in Bijlage II bij de Richtlijn
21

 onder 3 “Kosten in het geval van betalingsachterstand” expliciet 

genoemd als“Kosten van het krediet”.  

 

Dat zeker in dit geval de niet-nakomingkosten in de eerste en tweede fase moeten worden meegerekend, is ook in 

                                                        
18

 ECLI:NL:RBROT:2013:BY9621. 
19

 ECLI:NL:RBROT:2013:8801, overweging 6.  
20

 Voor het volledige citaat wordt verwezen naar het wettelijk kader. 
21

 Europees standaardformulier voor het verstrekken van precontractuele informatie, op grond van artikel 5 van de 

Richtlijn. 
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de lijn met de toelichting die van medio 2011 tot medio 2012 op de website van de AFM heeft gestaan: er was 

toen immers evident sprake van een ‘situatie dat de kredietverstrekker voordeel heeft bij niet tijdige terugbetaling 

van het krediet, omdat zijn verdienmodel gericht is op het maken van winst als de consument zijn krediet niet 

tijdig aflost’. 

 

Reactie op overige aspecten zienswijze ten aanzien van ‘onbetekenende kosten’ 

Uit het voorgaande blijkt dat de norm voldoende duidelijk was en bovendien is BA Finance door de AFM ook 

herhaaldelijk op die norm gewezen, voor het eerst in de besprekingen van 15 juni en 27 oktober 2011. Van strijd 

met het lex certa-beginsel is dan ook geen sprake. 

 

BA Finance stelt dat in andere lidstaten (Verenigd Koninkrijk, Spanje) het begrip ‘onbetekenende kosten’ anders 

wordt geïnterpreteerd dan in Nederland en meent dat de AFM eerst rechtsvergelijkend zou moeten doen, alvorens 

eventueel tot boeteoplegging over te gaan. De AFM deelt dit standpunt niet. Voor zover er in de verschillende 

lidstaten al interpretatieverschillen mochten bestaan (hetgeen BA Finance niet heeft aangetoond),  doet dat niet af 

aan de overtreding door BA Finance of de verwijtbaarheid daarvan. Zoals hierboven uiteengezet, moet de voor BA 

Finance in Nederland geldende norm immers meer dan voldoende duidelijk zijn geweest (tekst van de Richtlijn en 

gesprekken met BA Finance). 

 

Tot slot voert BA Finance aan dat de visie van de AFM feitelijk een verbod zou betekenen op het verstrekken van 

kortlopende kredieten, gelet op de kosten van € 4,- voor een BKR-toets, waardoor de totale kosten vrijwel altijd 

meer dan onbetekenend zullen zijn. Dit standpunt berust op een feitelijk onjuiste veronderstelling. Voor kredieten 

die vallen onder de uitzondering van artikel 1:20, eerste lid, sub e, Wft (slechts onbetekenende kosten) is een 

BKR-toets niet vereist en zelfs niet mogelijk. BA Finance benoemt dit overigens zelf ook in het overleg met de 

AFM op 27 oktober 2011 (zie punt 4 verslag). Dit verweer gaat derhalve niet op.  

 

Conclusie 

De kosten die BA Finance de consument via CC OUD in rekening bracht waren excessief en daarmee geenszins 

onbetekenend. De uitzondering van 1:20, eerste lid, sub e, Wft was daarom niet van toepassing. Met het aanbieden 

van krediet zonder vergunning heeft BA Finance derhalve van 25 mei 2011 tot 9 maart 2012 artikel 2:60, eerste 

lid, Wft overtreden. 

 

2.3.1.1 Tweede fase: van 20 april 2012 tot 5 oktober 2012 

 

Omschrijving werkwijze  

Na de uitspraak van de voorzieningenrechter van 9 maart 2012, hebben [E] en u CC OUD verkocht aan een derde, 

[H]. Vanaf 20 april 2012 waren BA Finance en CC (OUD) niet langer aan elkaar gelieerd. De werkwijze zelf bleef 

vrijwel ongewijzigd. Uitsluitend de termijnen, de hoogte van de kosten en de terminologie werden iets aangepast. 

Nu stuurde CC de consument, die het krediet van BA Finance niet na zeven dagen had terugbetaald, een verzoek 

met een betalingstermijn van 21 dagen, in plaats van veertien dagen. Het te betalen bedrag bestond uit de 

kredietsom, rente en incassokosten (conform de normen van de Nederlandse Vereniging Incasso-ondernemingen, 

NVI). Had de consument na 21 dagen niet terugbetaald, dan bracht CC ook aanmaningskosten van € 25,- in 
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rekening.
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 BA Finance bleef de enige klant van CC en BA Finance bleef op haar website verwijzen naar CC. 

 

Feitelijk in rekening gebrachte bedragen  

Uit het onderzoek van de AFM is naar voren gekomen dat er bij 80,5% van de verstrekte kredieten (5189 van de 

6442) door CC incassokosten in rekening zijn gebracht, met een totaalbedrag van € 487.251,-. In 48,1% van de 

gevallen (1210 van de 2524
23

) zijn er ook aanmaningskosten in rekening gebracht, met een totaalbedrag van  

€ 39.150,-. 

 

Kwalificatie werkwijze tweede fase als vergunningplichtig aanbieden van krediet  

De AFM is van oordeel dat BA Finance in de tweede fase artikel 2:60, eerste lid, Wft heeft overtreden door zonder 

vergunning krediet aan te bieden, terwijl de uitzondering van artikel 1:20, eerste lid, sub e, Wft niet van toepassing 

was. De AFM licht dit als volgt toe: 

 

Werkwijze in essentie identiek als in eerste fase  

In de tweede fase waren BA Finance en CC niet meer aan elkaar gelieerd, maar zeker vanuit de consument bezien 

was er feitelijk nauwelijks iets aan de werkwijze veranderd. Hij bleef gehouden om het geleende bedrag binnen 

zeven dagen terug te betalen en indien dat niet gebeurde (in ruim 80% van de gevallen) was hij hoge kosten aan 

CC verschuldigd, iets lager dan in de eerste fase, maar nog steeds excessief. Ook bleef het zo dat CC uitsluitend 

voor BA Finance werkzaamheden verrichtte en dat BA Finance op haar website naar CC verwees. Ook was BA 

Finance, blijkens de samenwerkingsovereenkomst van 1 april 2012, bekend met de kosten die CC de consument in 

rekening bracht. De ontvlechting van BA Finance en CC (OUD) bleek dus geen wezenlijke gevolgen te hebben 

voor de wijze waarop BA Finance het krediet aanbood en evenzeer als in de eerste fase moeten daarom de door 

BA Finance en CC in rekening gebrachte kosten gezamenlijk worden betrokken bij de beantwoording van de 

vraag of die kosten al dan niet onbetekenend zijn. En evenals in de eerste fase is het evident dat die gezamenlijke 

kosten meer dan onbetekenend zijn.  

 

Anders dan BA Finance aanvoert, is in de brief van de AFM van 15 maart 2012 geen akkoord te lezen met de in 

de tweede fase gehanteerde constructie. Die brief zag primair op de vraag of BA Finance aan de last onder 

dwangsom van 1 februari 2012 had voldaan en daarbij werd er gereageerd op een voorlopig plan van BA Finance 

om een aangepaste constructie te hanteren, waarbij CC zou gaan fungeren als een onafhankelijk incassobureau. In 

de brief heeft de AFM er op voorhand op gewezen dat zij “deze constructie dan kritisch zal bekijken” en 

aangegeven dat zij ervan uitgaat “dat BA Finance de AFM nader informeert over de wijze waarop zij een 

eventuele toekomstige samenwerking met Credit Consulting zal vormgeven”. BA Finance heeft de AFM 

vervolgens echter niet meer nader ingelicht over de vormgeving van haar werkwijze en naderhand bleek dat de 

loskoppeling van BA Finance en CC OUD geen wezenlijke gevolgen had gehad voor de wijze waarop BA Finance 

het flitskrediet aanbood (zie hierboven) en dat CC – anders dan aangekondigd – ook niet fungeerde als 

onafhankelijk incassobureau. CC bleef namelijk uitsluitend voor BA Finance werken.  

BA Finance beroept zich nog specifiek de passage uit de brief van de AFM dat “het niet de bedoeling [is] dat BA 

                                                        
22

 Tot en met 23 juni 2012, daarna heeft CC geen aanmaningskosten meer in rekening gebracht. 
23

 Dit betreft de kredieten tot en met tot en met 23 juni 2012. Na die datum heeft CC geen aanmaningskosten meer in 

rekening gebracht. 
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Finance (direct of indirect) alsnog op enigerlei wijze vergoedingen ontvangt voor de kredieten die zij verstrekt, 

anders dan de onbetekenende kosten die zij hiervoor in rekening mag brengen” en stelt dat dit ook niet is gebeurd.  

De AFM reageert hierop als volgt. Weliswaar is niet gebleken dat BA Finance in de tweede fase direct of indirect 

meer dan onbetekenende vergoedingen ontving, zoals dat in de eerste fase wel het geval was, maar uit de 

hierboven weergegeven context van de brief moet het BA Finance duidelijk zijn geweest dat dit enkele feit niet 

voldoende was om buiten de reikwijdte van de Wft te raken.  

 

Conclusie 

In de tweede fase waren BA Finance en CC niet meer aan elkaar gelieerd, maar zeker vanuit de consument bezien 

was er ten opzichte van de eerste fase nauwelijks iets aan de werkwijze veranderd. De kosten die de consument in 

rekening werden gebracht voor het door BA Finance aangeboden flitskrediet waren nog steeds excessief en 

daarmee niet onbetekenend. De uitzondering van 1:20, eerste lid, sub e, Wft was daarom niet van toepassing. Met 

het aanbieden van krediet zonder vergunning heeft BA Finance derhalve van 20 april 2012 tot 5 oktober 2012 

artikel 2:60, eerste lid, Wft overtreden. 

 

2.3.1.3 Derde fase: van 5 oktober 2012 tot 8 maart 2013 

 

Omschrijving werkwijze  

Per 5 oktober 2012 hebben BA Finance en CC hun werkwijze veranderd. BA Finance verstrekte nu kredieten met 

een looptijd van drie weken, tegen een rente van 2,8% op jaarbasis. BA Finance stelde als voorwaarde voor het 

verkrijgen van een krediet, dat de consument beschikte over een garantstelling. De consument had de mogelijkheid 

om die garantstelling te verkrijgen van CC. Op de website van BA Finance stond: “(…) Om een lening te kunnen 

verstrekken, dient de aanvrager te beschikken over een borgstelling. Dit kan dmv een persoonlijke garantiestelling 

of een garantiestelling via Credit Garant [één van de handelsnamen van CC].” De kosten van de garantstelling 

bedroegen 25% van de kredietsom.  

Had de consument het krediet drie weken na de afsluiting niet afgelost, dan bracht CC aanmaningskosten in 

rekening, ten bedrage van 15% van de garantstellingkosten. BA Finance bleef nog altijd de enige klant van CC.  

 

Feitelijk in rekening gebrachte bedragen  

Uit het onderzoek van de AFM is naar voren gekomen dat alle consumenten kozen voor een garantstelling door 

CC. In de derde fase heeft BA Finance 6.245 kredieten verstrekt en heeft CC voor de garantstelling daarvan in 

totaal een bedrag van € 644.554,- aan consumenten in rekening gebracht. In 723 van de 6.245 gevallen heeft CC 

ook aanmaningskosten in rekening gebracht, ten bedrage van in totaal € 10.373,10.  

 

Kwalificatie werkwijze derde fase als vergunningplichtig aanbieden van krediet  

De AFM is van oordeel dat BA Finance in de derde fase artikel 2:60, eerste lid, Wft heeft overtreden door zonder 

vergunning krediet aan te bieden, terwijl de uitzondering van artikel 1:20, eerste lid, sub e, Wft niet van toepassing 

was. De AFM licht dit als volgt toe: 

 

Kosten garantstelling CC zijn kosten van het door BA Finance aangeboden krediet 

De verplichte garantstelling was een integraal onderdeel van het door BA Finance aangeboden krediet. Voor de 

verkrijging van een garantstelling verwees BA Finance de consumenten naar CC. Weliswaar accepteerde BA 
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Finance ook garantstellingen van derden, maar dit was klaarblijkelijk slechts een theoretische optie, gelet op het 

feit dat alle consumenten bleken te kiezen voor een garantstelling door CC, ten bedrage van 25% van de 

kredietsom.  

 

De kosten van de aldus in de praktijk verplichte garantstelling door CC moeten worden beschouwd als onderdeel 

van de ‘totale kosten van het krediet voor de consument’ in de zin van artikel 3, sub g, van de Richtlijn. Dat die 

kosten voor garantstelling binnen de definitie vallen, is ook door minister van Financiën op 1 december 2011 

bevestigd, waar hij opmerkte dat de kosten voor het krediet niet alleen rente en administratiekosten zijn, maar alle 

kosten die een klant maakt met welke naam dan ook, dus ook bijvoorbeeld kosten voor een verplichte 

borgstelling.
24

  

  

Het feit dat het CC was die de garantstellingskosten in rekening bracht, doet er niet aan af dat het kosten betreft 

terzake van het door BA Finance aangeboden krediet. En ook in de derde fase geldt dat het kosten betrof die BA 

Finance bekend waren, zoals blijkt uit de met CC op 1 oktober 2012 gesloten samenwerkingsovereenkomst. En tot 

slot bleef ook in de derde fase BA Finance de enige klant van CC en bleef BA Finance (nog explicieter dan 

voorheen) op haar website verwijzen naar CC.  

 

Conclusie 

In de derde fase stelde BA Finance een garantstelling verplicht, die in de praktijk altijd door CC werd verstrekt. 

De kosten voor die feitelijk verplichte garantstelling door CC (25% van de kredietsom) plus de door BA Finance 

zelf in rekening gebrachte kosten (rente), waren excessief en daarmee niet onbetekenend. De uitzondering van 

1:20, eerste lid, sub e, Wft was daarom niet van toepassing. Met het aanbieden van krediet zonder vergunning 

heeft BA Finance derhalve van 5 oktober 2012 tot 8 maart 2013 artikel 2:60, eerste lid, Wft overtreden. 

 

2.3.2 Feitelijk leidinggeven 

 

De AFM is van oordeel dat u van 25 mei 2011 tot 9 maart 2012 (eerste fase), van 20 april 2012 tot 5 oktober 2012 

(tweede fase) en van 5 oktober 2012 tot 8 maart 2013 (derde fase) feitelijk leiding heeft gegeven aan de 

overtreding door BA Finance. Dit wordt hieronder toegelicht.  

 

De in paragraaf 2.1.2 van dit besluit aangehaalde jurisprudentie, betekent dat in deze zaak moet worden 

vastgesteld of: 

i) u op de hoogte was van de verboden gedraging (het feit dat BA Finance zonder vergunning krediet aan 

consumenten aanbood, althans bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat die verboden gedraging 

zich zou voordoen); 

ii) u bevoegd en redelijkerwijs gehouden was om de verboden gedraging te beëindigen;  

iii) maar u maatregelen daartoe achterwege heeft gelaten.  

 

De AFM is van oordeel dat aan deze criteria is voldaan, op grond van het volgende: 
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 Voor citaat en vindplaats wordt verwezen naar het wettelijk kader. 
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i) Uit de volgende feiten en omstandigheden blijkt dat u ervan op de hoogte was dat BA Finance zonder 

vergunning in Nederland krediet aan consumenten aanbood, althans dat u bewust de aanmerkelijke kans 

heeft aanvaard dat die verboden gedraging zich zou voordoen: 

 De [E] en u waren de enige (middellijk) bestuurders en aandeelhouders van BA Finance, een 

kleine onderneming met in totaal vier werkzame personen; 

 De enige activiteit van BA Finance was het aanbieden van flitskrediet;  

 Uitsluitend [E] en u hielden zich bezig met kredietverstrekkingen en u ondertekende gezamenlijk 

belangrijke documenten (de samenwerkingsovereenkomsten met CC van 1 april 2012 en van  

1 oktober 2012);  

 Gedurende het onderzoek heeft de AFM veelvuldig contact met u gehad, waarbij de AFM u vanaf 

het begin
25

 heeft gewezen op de reële mogelijkheid dat de werkwijze van BA Finance in strijd 

met de wet was.  

 

ii) Zoals gezegd, waren [E] en u de enige (middellijk) bestuurders en aandeelhouders van BA Finance. In de 

eerste fase waren [E] en u bovendien de enige (middellijk) bestuurders en aandeelhouders van CC OUD 

(via [A]). Zeker omdat de verboden gedraging de kern van uw onderneming raakte, was u alleen al in uw 

hoedanigheid van bestuurder van BA Finance bevoegd en redelijkerwijs gehouden om de verboden 

gedraging te beëindigen.  

 

iii) Er is niet gebleken dat u tot 8 maart 2013 enige maatregel heeft getroffen om de verboden gedraging 

(aanbieden van krediet zonder vergunning) te beëindigen. Weliswaar heeft u tweemaal de werkwijze van 

BA Finance aangepast, maar zoals hierboven uiteengezet liet dat het doorlopen van de verboden 

gedraging onverlet. 

 

Uit het voorgaande volgt dat u in de gehele periode bent aan te merken als feitelijk leidinggever aan de overtreding 

van artikel 2:60, eerste lid, Wft door BA Finance.  

 

De ernst van de overtreding en de mate van uw verwijtbaarheid (zoals die in paragraaf 3.1.2 nader worden 

toegelicht) zijn voor de AFM reden om u als feitelijk leidinggever te beboeten.  

 

2.3.3 Reactie op overige aspecten van uw zienswijze  

 

In paragraaf 2.3.1 is ingegaan op de aspecten van uw zienswijze, die betrekking hebben op de overtreding zelf. In 

paragraaf 3.1.2 zal uw zienswijze worden behandeld, voor zover die ziet op de hoogte van de boete. De overige in 

uw zienswijze naar voren gebrachte punten komen in deze paragraaf aan de orde. 

 

2.3.3.1 Wel vergunning, maar bij BA OUD 

 

In de eerste fase (tot begin maart 2012) was de AFM in de veronderstelling dat BA Finance over een vergunning 

beschikte en met haar handelwijze niet artikel 2:60 Wft, maar de artikelen 4:11, tweede lid, en 4:15, eerste lid, Wft 
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 Gesprekken van 8 juni 2011, 15 juni 2011 en 27 oktober 2011. 
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overtrad. De AFM gaat ervan uit dat [E] en u ook in deze veronderstelling verkeerden (uzelf stelt dit en de AFM 

heeft geen aanwijzingen voor het tegendeel). Dit doet echter niet af aan de ernst of verwijtbaarheid van de 

overtreding in die eerste fase. Uit de verslagen van de op 15 juni en 27 oktober 2011 met BA Finance gevoerde 

gesprekken blijkt namelijk dat [E] en u hoe dan ook niet de intentie hebben gehad om de flitskredieten die in deze 

zaak aan de orde zijn aan te bieden als vergunningplichtig krediet. In de kern gaan beide gesprekken over de vraag 

of, gelet op het door BA Finance gehanteerde bedrijfsmodel, de door CC OUD in rekening gebrachte niet-

nakomingskosten moeten worden meegerekend bij de beantwoording van de vraag of de kosten van het krediet al 

dan niet onbetekenend zijn. Deze discussie over de invulling van het begrip onbetekenende kosten zou 

vanzelfsprekend niet zijn gevoerd, als [E] en u dan wel de AFM meenden dat BA Finance – kort gezegd – het 

krediet onder een vergunning zou aanbieden. BA Finance zou dan immers niet zijn gebonden aan de grens van de 

onbetekenende kosten, maar had op grond van het Besluit kredietvergoeding maximaal de wettelijke rente plus 

12% in rekening mogen brengen.  

 

2.3.3.2 Financiële kwetsbaarheid van de doelgroep van BA Finance  

 

U betwist dat BA Finance krediet heeft verstrekt aan financieel kwetsbare consumenten; de meeste van haar 

klanten hadden een bovenmodaal inkomen en BA Finance voerde op voorhand een financiële check uit.  

Dit moge zo zijn, maar feitelijk bleek de overgrote meerderheid van de klanten van BA Finance op het moment 

van het afsluiten van het flitskrediet (en na afloop van de termijn) wel degelijk financieel kwetsbaar te zijn, gelet 

op het feit dat in de eerste en tweede fase circa 80% van hen het krediet niet tijdig terugbetaalde. Wat u aanvoert 

over de selectie van de klanten door BA Finance, doet daarom niet aan af aan de financiële kwetsbaarheid van de 

meesten van hen. 

 

3. Besluit 

 

3.1 Besluit tot boeteoplegging 

 

3.1.1 Inleiding 

 

Op grond van het voorgaande heeft de AFM besloten om aan u een bestuurlijke boete op te leggen wegens het 

feitelijk leidinggeven aan overtreding van artikel 2:60, eerste lid, Wft door BA Finance, in de periode van 25 mei 

2011 tot 9 maart 2012, van 20 april 2012 tot 5 oktober 2012 en van 5 oktober 2012 tot 8 maart 2013. 

 

3.1.2 Hoogte van de boete 

 

Voor overtreding van artikel 2:60, eerste lid, Wft geldt op grond van artikel 1:81, eerste en tweede lid, Wft en 

artikel 10 van het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector (Bbbfs) een basisbedrag van € 2.000.000,-.  

 

De AFM kan het basisbedrag verlagen of verhogen met ten hoogste 50 procent indien de ernst en/of duur van de 

overtreding een dergelijke verlaging of verhoging rechtvaardigt.
26

 De AFM kan daarnaast het basisbedrag 
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 Artikel 2, tweede lid, Bbbfs.  
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verlagen of verhogen met ten hoogste 50 procent indien de verwijtbaarheid van de overtreder een dergelijke 

verlaging of verhoging rechtvaardigt.
27

 De AFM houdt bij het vaststellen van de bestuurlijke boete voorts rekening 

met de draagkracht van de overtreder.
28

 

 

Hierna zal worden beoordeeld of er aanleiding is om het basisbedrag van € 2.000.000,- te verhogen of te verlagen. 

 

Ernst en/of duur van de overtreding 

Uit de aan de AFM verstrekte gegevens is naar voren gekomen dat CC OUD en CC terzake van de door BA 

Finance verstrekte flitskredieten de consumenten in totaal circa € 1.750.000,- aan kosten in rekening hebben 

gebracht (globaal € 600.000 in de eerste fase, € 500.000 in de tweede fase en € 650.000 in de derde fase).
29

 Dit is 

een fors bedrag, dat de AFM bij het bepalen van de ernst/omvang van de overtreding toerekent aan BA Finance als 

aanbieder van het krediet. Zeker vanuit het perspectief van consumentenbescherming, doet het feit dat de winsten 

niet bij haar vielen, maar bij CC OUD en CC, niet af aan de ernst van de door BA Finance begane overtreding. 

Daarbij komt dat dit bedrag is verdiend ten koste van consumenten van wie mag worden verondersteld dat zij, 

gelet op hun zwakke financiële positie, niet in aanmerking kwamen voor een regulier krediet.
30

 Die financieel 

kwetsbare consumenten zijn hoge kosten in rekening gebracht, met alle risico op het ontstaan of verergeren van 

een schuldenspiraal. De AFM acht de overtreding daarom bovengemiddeld ernstig.  

 

Zoals in paragrafen 2.3.1 en 2.3.3 is uiteengezet, doen de in uw zienswijze naar voren gebrachte punten tot slot 

niet af aan de ernst van de door BA Finance begane overtreding.  

 

Als feitelijk leidinggever rekent de AFM u de overtreding van BA Finance, ook wat betreft de ernst ervan, 

volledig toe. 

 

In het voorgaande ziet de AFM aanleiding om het basisbedrag op grond van de ernst van de overtreding te 

verhogen met 25%, waarmee het bedrag uitkomt op € 2.500.000,-. 

 

Mate van verwijtbaarheid 

Uit de beoordeling van de feiten blijkt dat [E] en u als bestuurders van BA Finance na de invoering van het verbod 

op flitskredieten een alternatieve constructie hebben opgetuigd in een poging de nieuwe wet- en regelgeving te 

omzeilen (lage kosten door BA Finance zelf, hoge niet-nakomingskosten door zustervennootschap CC OUD). De 

AFM heeft vrijwel direct na de implementatie van de Richtlijn onderzoek gedaan bij BA Finance en heeft de 

onderneming voor het eerst al op 15 juni 2011 laten weten dat er in haar ogen sprake was van meer dan 
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 Artikel 2, derde lid, Bbbfs. 
28

 Artikel 4, eerste lid, Bbbfs. 
29

 Voor de exacte bedragen wordt verwezen naar de paragrafen 2.3.1.1, 2.3.1.2 en 2.3.1.3 van dit besluit. 
30

 Verwezen wordt naar het Eindrapport van 2 juni 2009 van het Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven en 

Research voor Beleid. Op pagina 54 is te lezen dat“gezien de hoge kosten van flitskrediet vergeleken met alternatieven 

zoals rood staan en reguliere leningen kan verondersteld worden dat Nederlanders die gebruik maken van flitskredieten 

hun credit cards of faciliteit om rood te staan hebben uitgeput. Flitskrediet kan ook gebruikt worden door mensen die 

niet in aanmerking komen voor een reguliere lening, bijvoorbeeld omdat ze een BKR-notering hebben of omdat zij reeds 

tot hun verantwoord kredietmaximum hebben geleend.” 
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onbetekenende kosten en er daarbij op gewezen dat BA Finance door het in stand houden van de constructie 

welbewust het risico nam op een overtreding. Desondanks heeft u ervoor gekozen om de werkwijze te handhaven 

en was er een last onder dwangsom voor nodig om de overtreding (eerste fase) te laten beëindigen. Vervolgens 

heeft BA Finance per april 2012 een constructie gehanteerd die, zeker bezien vanuit de consument, in essentie niet 

verschilde van de voorgaande. Daarmee nam u dus ook weer bewust het risico om de wet te (blijven) overtreden. 

Per oktober 2012 heeft BA Finance nogmaals een aanpassing doorgevoerd (feitelijk verplichte garantstelling door 

CC), die – naar u ook had kunnen begrijpen – nog steeds leidde tot meer dan onbetekenende kosten voor de 

consument. Kennelijk heeft u het risico om de wet te overtreden bewust afgewogen tegen de verdiensten die de 

kredietverstrekking CC OUD en CC opleverden. De overtreding, en het met een ‘kat en muisspel’ laten 

voortduren ervan, acht de AFM daarom bovengemiddeld verwijtbaar.  

 

Zoals in paragrafen 2.3.1 en 2.3.3 is uiteengezet, doen de in uw zienswijze naar voren gebrachte punten tot slot 

niet af aan uw verwijtbaarheid.  

 

In het voorgaande ziet de AFM aanleiding om het basisbedrag op grond van de verwijtbaarheid van de overtreder 

te verhogen met 25%, waarmee het bedrag uitkomt op € 3.000.000,-. 

 

Draagkracht/evenredigheid 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Wat betreft de evenredigheid geldt voorts het volgende. Voor de overtreding terzake waarvan u als feitelijk 

leidinggever wordt beboet, legt de AFM aan BA Finance zelf een boete op van € 150.000,-. U bent voor 50% 

eigenaar van BA Finance en wordt als zodanig (indirect) reeds persoonlijk financieel geraakt door deze boete. 

Hoewel er geen regel is die voorschrijft dat dit een omstandigheid is die zou moeten zijn leiden tot verlaging van 

de boete aan u als feitelijk leidinggever, is dit in deze zaak voor de AFM aanleiding om de boete naar beneden af 

te ronden.  

 

Al met al is uw draagkracht, gevoegd bij het feit dat ook uw onderneming wordt beboet, voor de AFM reden om 

de boete te verlagen tot € 50.000,-.  
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Conclusie 

Op grond van het voorgaande stelt de AFM de boete vast op € 50.000,-. 

 

3.1.3 Betaling van de boete 

 

Het bedrag van € 50.000,- dient te worden overgemaakt op bankrekening ---------------- (The Royal Bank  

of Scotland N.V.) ten name van AFM te Amsterdam, onder vermelding van factuurnummer -----------. 

U ontvangt geen afzonderlijke factuur voor dit bedrag. 

 

De boete moet worden betaald binnen zes weken na de datum van dit besluit.
31

 Als u bezwaar maakt tegen dit 

besluit, wordt de verplichting om de boete te betalen geschorst, totdat op het bezwaar is beslist. Die verplichting 

wordt ook geschorst als u na de bezwaarprocedure in beroep gaat, totdat op het beroep is beslist.
32

 Over de periode 

dat de verplichting om de boete te betalen is geschorst, bent u wel de wettelijke rente verschuldigd.
33

 

 

3.2 Besluit tot openbaarmaking van de boete 

 

Omdat de AFM aan u een boete oplegt wegens overtreding van artikel 2:60, eerste lid, Wft, moet de AFM het 

besluit tot boeteoplegging openbaar maken, nadat dit definitief is geworden (nadat het niet langer mogelijk is om 

bezwaar of beroep in te stellen).
34

 Ook moet de AFM het besluit al eerder openbaar maken, namelijk vijf 

werkdagen nadat dit aan u is toegestuurd.
35

 

 

De wetgever heeft het openbaar maken van bestuurlijke boetes verplicht om deelnemers op de financiële markten 

te waarschuwen. Dit in het belang van de ordelijke en transparante financiële marktprocessen, zuivere 

verhoudingen tussen marktpartijen en de zorgvuldige behandeling van cliënten.
36

 De AFM kan slechts afzien van 

openbaarmaking, als die 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 in dit geval geen sprake. Van openbaarmaking na bekendmaking van het boetebesluit kan 

daarom niet worden afgezien. 

 

De AFM publiceert de volledige tekst van het boetebesluit (met uitzondering van vertrouwelijke informatie) op 

haar website, onder begeleiding van een persbericht met de kern van het boetebesluit. Van het persbericht zal 

tevens een Engelse vertaling verschijnen. Ook wordt een bericht over de boete opgenomen in de periodieke AFM-

nieuwsbrieven (consumenten/professionals) en wordt een bericht op Twitter geplaatst. De AFM kan daarnaast het 

besluit publiceren door middel van een advertentie in één of meer landelijke dagbladen.  

 

                                                        
31

 Dit volgt uit artikel 4:87, eerste lid, en de artikelen 3:40 en 3:41 Awb. 
32

 Dit volgt uit artikel 1:85, eerste lid, Wft. 
33

 Dit volgt uit artikel 1:85, tweede lid, Wft. 
34

 Dit volgt uit artikel 1:98 Wft. 
35

 Dit volgt uit artikel 1:97, eerste lid, Wft. 
36

 Zie Kamerstukken II 2005-06, 29 708, nr. 19, p. 301-303 en 420-421, nr. 20, p. 30 en nr. 39, p. 8-10. 
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De bijlage bij dit besluit bevat de volledige tekst van het besluit dat 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 na bekendmaking van dit besluit. 

 

De volgende basistekst wordt in het te publiceren persbericht en/of de advertentie opgenomen: 

 

“Boete voor de heer Batenburg voor feitelijk leidinggeven aan illegaal aanbieden flitskrediet  

 

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op [datum] een bestuurlijke boete van € 50.000,- opgelegd aan de 

heer M. Batenburg te Rotterdam. De boete is opgelegd, omdat de heer Batenburg in de periode van mei 2011 tot 

maart 2013 feitelijk leiding heeft gegeven aan een overtreding door de flitskredietaanbieder BA Finance B.V. Dit 

bedrijf beschikte niet over de verplichte vergunning van de AFM. Dat is een overtreding van de Wet op het 

financieel toezicht (artikel 2:60, eerste lid, Wft). 

 

Overtreding BA Finance 

BA Finance bood via haar website www.cashbob.nl consumenten de mogelijkheid om snel geld te lenen, voor 

korte tijd en tegen hoge kosten. BA Finance zelf bracht de consument uitsluitend lage servicekosten in rekening, 

maar als de lening niet binnen de overeengekomen zeven dagen werd terugbetaald, droeg BA Finance het dossier 

ter incasso over aan Credit Consulting B.V. Die bracht de consument hoge niet-nakomingskosten in rekening, 

bijvoorbeeld € 135,- op een krediet van € 500,-. In ongeveer 80 procent van de gevallen werd het dossier aan het 

incassobureau overgedragen. 

 

Aanvankelijk had Credit Consulting dezelfde eigenaar als BA Finance. Later is de onderneming verkocht, maar 

bleef de werkwijze hetzelfde. Naderhand heeft BA Finance nog een andere werkwijze gehanteerd, die inhield dat 

voor het verkrijgen van een krediet een betaalde garantstelling door Credit Consulting verplicht was.  

 

Sinds 25 mei 2011 is het verboden om dit soort kortlopende kredieten (flitskredieten) aan te bieden zonder 

vergunning van de AFM. Alleen als er uitsluitend onbetekenende kosten in rekening worden gebracht, geldt er een 

uitzondering op de vergunningplicht. De AFM vindt dat BA Finance niet onder deze uitzondering viel. Aanbieders 

van flitskrediet mogen geen tarieven in rekening brengen die hoger zijn dan het maximale wettelijke 

rentepercentage (15 procent) als ze vallen onder de vergunningplicht. 

 

Het gaat om een ernstige overtreding. Met de door BA Finance aangeboden flitskredieten heeft Credit Consulting 

forse bedragen verdiend, ten koste van financieel kwetsbare consumenten, die voor het flitskrediet hoge kosten 

verschuldigd waren. Hierbij bestond het risico dat deze consumenten steeds dieper in de schulden kwamen. 

 

Feitelijk leidinggeven door de heer Batenburg 

De heer Batenburg was één van de twee bestuurders van BA Finance en was rechtstreeks bij de overtreding 

betrokken. Hij wist van de overtreding, hij was in de positie om die te stoppen, maar heeft dat nagelaten. Volgens 

in de rechtspraak ontwikkelde criteria gaf hij daarmee feitelijk leiding aan de overtreding.  
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Voor deze overtreding geldt een basisbedrag van € 2.000.000,-. Het basisbedrag kan worden verhoogd of verlaagd 

als de ernst of duur van de overtreding, of de mate van verwijtbaarheid daartoe aanleiding geven. In dit geval ziet 

de AFM aanleiding om het basisbedrag met 25% te verhogen op grond van de ernst van de overtreding en met 

25% op grond van de verwijtbaarheid. Bij het vaststellen van de hoogte van de boete houdt de AFM ook rekening 

met de draagkracht van de overtreder. Die draagkracht is reden om de boete voor de heer Batenburg vast te stellen 

op € 50.000,-.  

 

Vergunning algemeen 

Een vergunning biedt extra bescherming aan consumenten. Voordat de AFM een vergunning verleent, toetst zij 

onder meer of een onderneming voldoet aan de eisen van betrouwbaarheid, deskundigheid en integriteit. 

Bovendien moet een onderneming met een vergunning zich houden aan de zogenoemde doorlopende 

gedragsregels. Deze gaan onder meer over een zorgvuldige dienstverlening aan consumenten. 

 

Het in het besluit vervatte oordeel van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden 

voorgelegd. Het volledige besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden. Bij vragen of klachten kunt u 

contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut).  

 

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder 

op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. Wij bevorderen eerlijke en zorgvuldige financiële 

dienstverlening aan consumenten, particuliere beleggers en (semi-)professionele partijen. We zien toe op een 

eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en 

ondernemingen in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan 

de stabiliteit van het financiële stelsel, het functioneren van de economie, de reputatie en de welvaart van 

Nederland.” 

 

Let op: De AFM kan, al naargelang de omstandigheden op het moment van publicatie, bovengenoemde 

publicatietekst wijzigen of aanvullen. 

 

Publicatie vindt niet eerder plaats dan nadat vijf werkdagen zijn verstreken na de dag waarop het besluit tot 

boeteoplegging aan u bekend is gemaakt. De publicatie wordt opgeschort als u verzoekt om een voorlopige 

voorziening als bedoeld in artikel 8:81 Awb. Publicatie wordt dan in elk geval geschorst, totdat de 

voorzieningenrechter uitspraak heeft gedaan.  

 

Als u om een voorlopige voorziening vraagt, verzoekt de AFM u dit per e-mail (boetefunctionaris@afm.nl) door te 

geven. Ook vraagt de AFM u om het verzoek tot een voorlopige voorziening per fax toe te sturen (faxnummer  

020 - 797 3833). Als u niet overgaat tot het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening, zal de AFM 

de boete openbaar maken, op de wijze zoals hiervoor genoemd. 

 

Over de publicatie op grond van artikel 1:98 Wft zal de AFM een beslissing nemen, zodra het boetebesluit 

definitief is geworden. 

 

 

mailto:boetefunctionaris@afm.nl
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4.  Hoe kunt u bezwaar maken? 

 

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 (faxnummer 020-797 3835), per e-mail (e-mailadres bezwarenbox@afm.nl) 

of met het bezwaarformulier op de website van de AFM (www.afm.nl/bezwaar) worden ingediend. Aan deze 

elektronische verzending stelt de AFM nadere eisen die op haar website worden toegelicht. Een van die eisen is 

dat een bezwaarschrift niet aan andere AFM faxnummers of AFM e-mailadressen dan de hier genoemde kan 

worden gestuurd. De AFM neemt het bezwaarschrift alleen inhoudelijk in behandeling als aan deze eisen is 

voldaan. 

 

Hoogachtend, 

Autoriteit Financiële Markten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[was getekend] 

Assistent boetefunctionaris 

[was getekend] 

Plaatsvervangend boetefunctionaris 
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