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Beslissing op bezwaar

Geachte heer Renes,

Bij besluit van 5 december 2013 heeft de Autoriteit Financiele Markten (AFM) aan de heer Bak een boete

opgelegd, \¡/egens het feitelijk leiding geven aan een overtreding van artikel2:60, 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. Tegen het besluit van de AFM om
een boete op te leggen (het Boetebesluit) heeft u namens de heer Bakbezwaar gemaakt. De AFM heeft besloten

het Boetebesluit in stand te laten. In deze brief wordt uitgelegd hoe de AFM tot haar oordeel is gekomen.

De beslissingopbezwaar is als volgt opgebouwd. In paragraaf I beschrijft de AFM de procedure. Paragraaf II
bevat de relevante feiten en omstandigheden. In paragraaf III beschrijft de AFM kort de gronden van bezwaar en

in paragraaflV geeft de AFM een beoordeling van de gronden vanbezwaar. In paragraafV staat het besluit van de

AFM. Tot slot bevat paragraaf VI de rechtsgangverwijzing. In bijlage I is een overzicht van de betrokken
rechtspersonen opgenomen en in bijlage 2 het wettelijk kader.

I. Procedure

Bij besluit van 5 december 2013 heeft de AFM aan de heer Bak een boete opgelegd als bedoeld in
artikel l:80 Wft, wegens het feitelijk leiding geven aan de overtreding van artikel2:60, eerste lid, Wft
door 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 het besluit om een boete op te leggen

op 16 december 2013 op haar website gepubliceerd.

Bij brief van 16 januari 2074heeft u namens de heer Bak bezwaar gemaakt tegen het Boetebesluit.

Bij brief van 24 januan2Dl4heeft de AFM de ontvangst van het bezwaar bevestigd.
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Bij brief van 21 februari 2014heeft de AFM de beslistermijn op grond van artikel 7:10, derde lid,
Algemene wet bestuursrecht (Awb) verdaagt met zes weken.

Bij brief van 26 februari 2014 wijst u namens de heer Bak op het feit dat hij de boete niet kan dragen

en verzoekt u de boete te matigen omdat de AFM zichniet houdt aan de primaire beslistermijnen.
Verder wijst u in deze brief op het krantenbericht van 13 februari 2014 in het Financieele Dagblad

waarin onder meer de heer Bak met naam en toenaam wordt genoemd. Naar uw oordeel worden de

heer Bak alsmede [B] daarbij in verband gebracht met feiten en omstandigheden die niet stroken met

de feiten zoals die blijken uit hun dossier. Als bijlage bij deze brief heeft u een kopie van het

betreffende krantenbericht gevoegd.

U. Feiten en omstandigheden

Deze beslissing op bezwaar is gebaseerd op de feiten, zoals die zijn opgenomen in het onderzoeksrapport met het

kenmerk I, dat met het boetevoornemen van 12 september 2013 aande heer Bak is verzonden. De feiten
die zijn genoemd in het onderzoeksrapport en in het Boetebesluit moeten hier, voor zover zij niet reeds zijn
herhaald, als herhaald en ingelast worden beschouwd.

Voor de betrokken rechtspersonen wordt verwezen naar bijlage 1

Hieronder volgen de voor deze beslissing op bezwaar relevante feiten.

BA Finance B.V. (BA Finance (oud)), geregistreerd in het handelsregister onder nummer 27308899,
heeft per 19 juli 2010 een vergunning gekregen van de AFM. Na splitsing van BA Finance (oud) is de

vergunning per 28 september 2010 overgegaan op [D]. De vergunning is op eigen verzoek per 5 juli
2013 ingetrokken.l

De AFM heeft eerst op 25 mei 2011 telefonisch contact gehad met BA Finance. Vanuit de AFM
bezien richtte het onderzoek zich op de vergunninghoudende BA Finance (oud). Achterafbleek dat de

kredieten werden verstrekt door BA Finance. Omdat BA Finance (oud) per 28 september 2010 is

gesplitst, bestond bij aanvang van het onderzoek BA Finance (oud) al niet meer. De AFM heeft
derhalve tijdens het onderzoek enkel contact gehad met BA Finance.2

Tijdens het eerste telefonische contact op 25 mei 2011 heeft de AFM BA Finance erop gewezen dat

de Richtlijn Consumentenkrediet 20081481F'G (de Richtlijn) was geimplementeerd en dat in principe
alle consumentenkredieten, ook flitskredieten, onder de Wft vielen. Op 8 juni 2011 heeft de AFM een

bezoek gebracht aan BA Finance. Aanleiding van het onderzoek vormden diverse uitlatingen op de

t [D] was inmiddels genaamd [G].
2 In deze beslissing op bezwaar wordt derhalve met BA Finance bedoeld de entiteit die in het handelsregister is ingeschreven onder
nummer 50216961, zijnde de aanbieder van het krediet in de onderzochte periode.
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website van BA Finance, ww\¡/.cashbob.nl.3 Op deze website bood BA Finance aan consumenten de
mogelijkheid om een lening aan te wagen. Het betroffen leningen tot maximaalC750,- voor een
termijn vaî zeven dagen. Verder stond onder meer het volgende vermeld:

"Bii Cash Bob kunt u een lening afsluiten met een zeer korte looptijd vøn 7 dagen. Deze kortlopende
lening is een service productvan BA Finance, U betaalt voor deze lening een klein bedrag aan
s ervicekos ten (vermeld in onders taønd tøb el) "

Het volgende overzicht stond onder deze tekst weergegeven

"Voorbeeld van totale kosten voor een lening van € 500
U ontvangt van Cssh 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 tweefactoren rekening te houden:
I. Het knn één werkdag duren voordqt het geld daødwerkelijk op uw rekening staat.
2. Het terug te betalen bedrag dient 7 dagen nø defactuurdatum op onze rekening te staan.

Door de korte looptiid is het mogelijk dat u de lening op dag 7 niet heeft aJbetaøld. I|rij zullen uw
dossier dan overdragen aan Credit Consulting BV. Zie voor meer inþrmatie pøgina "Looptijd"."

' Op de website stond het volgende vermeld: "Cashbob.nl is een handelsnaam van BA Finance BV te Rotterdam en treedt op als
geldverstrekker ". De uitdraaien zoals die zich in het dossier bevinden hebben of geen datum of een latere datum dan de start van het
onderzoek. BA Finance heeft echter niet betwist dat zij bij de start van het onderzoek op deze wijze kredieten aanbod.
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Op de website www.cashbob.nl verwees BA Finance meermalen naar de website van Credit

Consulting B.V. (CC (oud)): www.creditconsultine.nl.4 CC (oud)s was op dat moment een

zustermaatschappij van BA Finance.

Op de website van CC (oud) stond onder meer het volgende vermeld:

"Credit Consulting bv is gespecialiseerd in het incasseren vqn openstaande vorderingen voor

Jinanciële instellingen. Credit Consultingwerkt op een duidelijke en eenvoudige manier. Zodoende

wordt het de consument 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:
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"Voorwaarden ín het kort
Het is bij Credit Consulting niet mogelijk om in termijnen te betalen. Is de vordering nø 14 dagen niet

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

Nø ontvangst van uw betaling wordt deze automatisch doorgegeven øøn de kredietverstrekker. Zo zal

uw goede reløtie met ons en de desbetreffende kredietverstrekker in stand blijven! Na 2l dagen ziin

wij helaas genoodzaakt uw dossier over te dragen aan de deurwaarder."

a De uitdraaien van de website dateren van 14 juni 20 I 1 en 26 oktober 201 1.
s In deze beslissing op bezwaar wordt onder CC (oud) verstaan de ondememing waarbij [A] enig aandeelhouder en bestuurder was

(vanaf 25 mei 2010 tot 20 april 2012).Yanaf 20 apnl2012 is [H] enig aandeelhouder en bestuurder van CC. Voor een compleet
overzicht van de betrokken rechtspersonen wordt verwezen naar bijlage 1.

lloofdsrrn Vr,'îden¡ìq*kt¡slen Tolì1,1t u be.l**11leilrq ¡n..,

\ll-jthl (: '!,r¿l,xcn hDD*cn orcr U\t f.-iitilr.li ,-r,:'ìrtftl 1r C,:ln ntÊ1 ûn! It;frntar-t{:r'irrt
1l l..lnl (drs ;rllqtl l:etrtken lrer nr'ìll uf llelefoLrlt



Datum

Ons kenmerk

Pagina 5 van37

Op l5 juni 2011 heeft de AFM aan BA Finance ([B]) een telefonische terugkoppeling gegeven van

het gesprek van 8 juni 201 1 . Tijdens dit gesprek is door de AFM aangegeven da| zij de constnrctie

waaúij 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 BA
Finance in eerste instantie (voordat BA Finance met CC (oud) samenwerkte) zelf voor de kredieten

berekende. De AFM heeft meegedeeld dat hierdoor in haar ogen geen sprake \¡/as van een aanbieding

van krediet waarvoor enkel onbetekenende kosten in rekening werden gebracht. Gezien het zeer

geringe voordeel dat BA Finance hiermee had behaald, heeft de AFM besloten op dat moment geen

stappen richting handhaving te zetteî. 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 [B] erop gewezen dat BA Finance door het in
stand houden van deze constructie bewust het risico nam dat er sprake \¡/as van overtreding van de

wet- en regelgeving met betrekking tot het aanbieden van consumptief krediet.

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

AFM. Tijdens dit gesprek hebben de heer Bak en [B] onder meer toegelicht dat BA Finance haar

vorderingen op dat moment nog steeds overdroeg aan CC (oud). Voorts gaven zij aan dat dossiers van

klanten die de kosten van CC (oud) niet betaalden, werden overgedragen aan een extern

incassobureau ([M]).

1l Tijdens dit gesprek is door de AFM een geprinte versie van de veelgestelde wagen omtrent

onbetekenende kosten overhandigd.6 Daarbij heeft de AFM BA Finance erop gewezen dat die vragen

al sinds de inwerkingtreding van de Richtlijn op de website van de AFM stonden. Onder meer is de

passage besproken 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 onbetekenendzijn. Verder heeft de AFM aangegeven dat zij de entiteiten BA Finance en CC

(oud) waarschijnlijk als één verdienmodel zal beschouwen. Voorts heeft de AFM aangegeven dat dit
betekent dat de kosten die CC (oud) in rekening bracht, meegenomen worden om te bezien of er

sprake is van onbetekenende kosten. Zou dit het geval zijn, dan is er geen sprake meer van

onbetekenende kosten en zou BA Finance niet onder de uitzondering van artikel 1:20, eerste lid,
aanhef en sub f, Wft Topereren.

t2 Het eerste onderzoek heeft geleid tot het opleggen van een last onder dwangsom. Omdat de AFM
uitging van een vergunninghoudende BA Finance, zag de last onder dwangsom op overtreding van

artikel 4:11, tweede lid, en 4:15, eerste lid (zoals uitgewerkt in het tweede lid), Wft. ln 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

6 http://www.afm.n1/nl/professionals/diensten/veelgestelde-vragen/richtlijn-consumentenkredielonbetekende-kosten.aspx.
7 Artikel l:20 Wft is gewijzigd op 1 juli 20l2.Wat nu onder sub e staat vermeld stond toentertijd onder f. In een aantal passages

wordt daarom nog artikel l:20, eerste lid, sub t Wft aangehaald.

9
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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 via CC (oud) in rekening bracht,
waren naar het oordeel van de AFM 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
l:20, eerste lid, aanhef en sub f, Wft, en 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,

aangezienzij dewaarborgen omzeilde die beoogd zijnmethet onder toezicht stellen van
flitskredieten die tegen meer dan onbetekenende kosten worden afgesloten.

BA Finance heeft onder meer verzocht om een voorlopige voorziening tot schorsing van de last onder
dwangsom. Bij uitspraak van 9 maart 2}l2heeft de voorzieningenrechter het verzoek van BA
Finance tot het treffen van een voorlopige voorziening afgewezen.s 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 magzien:

"8.1. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter kunnen de activiteiten vqn de verzoelçster en CC
niet los van elkaar worden gezien en vormen zij één verdienmodel, een constructie wqar AFM
doorheen mag zien. Daarbij acht de voorzieningenrechter van belang dat het model zodanig is
ingericht dqt door een korte terugbetalingstermijn van 7 dagen wøqrin slechts servicekosten dienen te

worden betsqld, wordt aangestuurd op het verschuldigd worden van aanzienlijke kosten, onder welke
noemer dan ook, die dienen te worden voldaan aen CC. Dat uit coulqnce in sommige gevøllen enige
dagen respijt wordt gegund en het dossier eerst na I0 dagen wordt overgedragen aan CC, zoqls door
verzoelrster aangevoerd, komt in dezen geen betekenis toe vanwege de zeer korte termijn. Vaststaat
dat tegenover het verlies vqn verzoekster in de periode van onderzoek van

€- CC een winst heeft gereqlíseerd ron ef, zodat het bestaansrecht vqn
verzoekster slechts gewaarborgd is binnen het verdienmodel. Verzoel<sters betoog dat zij ter
realisering van haar plannen om in de toekomst hogere kredieten te gqan verstrekken in de huidige
overgøngsfase 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 voorzieníngenrechter niet
anders. Ook qcht de voorzieningenrechter in dit kader van belang dat verzoekster vóór de
inwerkingtredingvan de Richtlijn een soortgelijkverdienmodel hanteerde en CC in 2010, met zicht
op de inwerkingtreding van de Richtlijn is opgericht en met dezelfde feitelijk bestuurders en

aqndeelhouders als verzoekster in een dergelijk verdienmodel is ingevoegd. CC werkt, hoewel de

website het ønders 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 døør in
het algemeen aan wordt gegeven, omdat bij het uitblijven vøn betaling na aanmøning door CC vqn de

consument de vordering tegen betaling van 50o/o wordt overgedragen aøn het incqssobureau IMJ."

l3

8 Zaaknummer AWB 121557. De uitspraak is niet gepubliceerd.
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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 onbetekenendzijn:

"8.2 Met AFM is de voorzieningenrechter van oordeel døt verzoekster bij de kredietverstrekking niet
slechts onbetekenende kosten øøn de consument in rekening brengt, zodat haar activiteiten voor dat
product niet voldoet aan de in artikel I:20, eerste Iíd, onder fvan de I(ft bedoelde uitzondering. Gelet
op de hoogte en looptijd van de lening kunnen de extrq kosten van ten minste 25oÁvan het krediet die
(in de onderzochte periode in 77,85%van de gevallen) in rekeningworden gebracht, waarna in
ongeveer de helft van de gevallen nog qanmaningskosten 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 betqald vallen onder de totale kosten van het krediet,
omdøt zij zonder meer aan te merken zijn øls kosten die de consument in verband met de
kredietovereenkomst moet betalen en die aan verzoekster bekend zijn. ( ...) ".

T4 BA Finance heeft op 9 maart2012 aande AFM te kennen gegeven de uitspraak van de voorlopige
voorzieningenrechter te accepteren en daarom onder meer CC (oud) te verkopen aan een derde partij
waarbij ook [B] en de heer Bak zich zullen terugtrekken. BA Finance heeft bevestigd per 8 maart
2012 te zijn gestopt met het aanbieden van krediet. Ook geeft BA Finance aan dat zij in de toekomst
mogelijk vorderingen gaat overdragen aan CC als onaftrankelijk incassobureau. De AFM heeft bij
brief van 15 maart 2012lafenweten kritisch te kijken naar deze constructie, omdat het niet de
bedoeling is dat BA Finance op enigerlei wijze vergoedingen ontvangt voor de kredieten die zijn
verstrekt anders dan de onbetekenende kosten die zij hiervoor in rekening mag brengen.

15 [I] en [J] hebben CC (oud) overgenomen.e De AFM heeft [I] en [J], toen zij in onderhandeling waren
met BA Finance over de aankoop van CC (oud), meegegeven dat de constructie kritisch bekeken gaat

worden. De AFM heeft hierbij verwezen naarhaar website waarop uitleg wordt gegeven over
onbetekenende kosten.

16, Naar aanleiding van nieuwe signalen heeft de AFM in november 20l2het onderzoek naar BA
Finance hervat. Op de website van BA Finance, www.cashbob.nl, heeft de AFM het volgende
aangetroffenlo:

Minilening
lening van Cash bob heeft een looptijd vqn 2I dagen. Cash Bob rekent voor de lening zeer geringe

(zie tabel). Om een lening te latnnen verstrekken, dient de øanvrager te beschikken over

e Ziebijlage 1 voor een overzicht van de betrokken rechtspersonen.
l0 Ook hier geldt dat de AFM in november 2012 de website van BA Finance heeft geraadpleegd. De uitdraaien van de website in het
dossier dateren van I 2 novembsr 2012 en 4 maart 2013.

"De Specialist in kortlopende Leningen.(...)
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een borgstelling. Dit kan dmv een persoonlijke garantiestelling of een garantiestelling via onze

betrouwbare partner Credit Garant.

€ 300

€ 500

€ 750

Servicekosten

€ 0,48

€ 0,81

€ 1,20

Looptijd Totaal

2I dgn

2l dgn

2I dgn

€ 300,48

€ 500,81

€ 751,20

kostenpercentøge 2.8 % (21 dgn)"

Op de website van CC heeft de AFM het volgende aangetroffenll:
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Op de webpagina https://www.cashbob.nlltarievenl2 stond het volgende vermeldl3

"Looptijd

rr Uit het onderzoeksrapport volgt dat de AFM in november 2012 de website van CC heeft geraadpleegd. De uitdraai in het dossier

bevat geen datum.
12 Uit de reactie van CC van 3 december 2012 blijkt dat deze webpagina, hoewel nog wel bereikbaar, op l2 november 2012 niet meer
actueel was. CC heeft sinds 5 oktober 2012 ¡iet langer incassodossiers voor BA Finance in behandeling genomen. De webpagina is
na 20 november 2012 va¡ het intemet verwijderd.
13 De datum van de uitdraaien van de website is l2 november 2012.

Bêlâng van zaãk Tãriêt rneassokÖslen TåÍet (rncl. BTWI
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17.

Vlanneer u de lening niet binnen 7 døgen heeft terugbetqald, wordt uw dossier overgedragen aøn

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

www.creditconsulting.nl. De betalingstermijn bij Credit Consulting is l4 dagen!
Als u de lening niet binnen 7 døgen kunt terugbetalen, worden er kosten in rekening gebracht

conform de tarieven van Credit Consulting (...)"

Op 20 november 2Ol2heeft de AFM een informatieverzoek aan CC gezonden, waarop CC op 3
december 2012 inhoudelijk reageerde. CC antwoordt onder meer:
" I. Incasso werkzøamheden

Vanøf april 20I 2 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 incøsso

in behandeling te nemen.

Garantíesteller
Vanøf 05 oktober 2012 biedt Credit Garant (CG) de mogelijkheid om als garantiesteller op te treden
voor cliënten die bij BA een krediet willen verkrijgen.
Període 06 øpríl 2010 tot overnøme CC:
Ifij zijn als nieuwe eigenaar van CC op de hoogte dat de oude eigenaar van CC incasso

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

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

Iening willen afsluiten. Voor de kredieten vqn BA gaat dit via de onderstaande werhuijze:
l[lanneer een cliënt van BA een krediet wil afsluiten, kan deze ervoor kiezen om een garantstelling
vqn CG te nemen. Dit betekent dat CG garant staat voor de terugbetaling van de lening aan BA.

lllanneer de cliënt ervoor kiest een garantstelling via CG af te sluiten worden hiervoor kosten in
rekening gebrøcht door CG. Indien de klant van CG haarfactuur niet op tijd betaald, ontvangt de

klant een herinnering (kosteloos) voor een periode van I4 dagen om de alsnog te voldoen. Indien
deze onbetaald blüfL ontvøngt de klant een aanmaning. De kosten van de øanmøning zijn 150Á over
de garantiestellingkosten. Wanneer de klant na herhøaldelijkverzoek in gebreke blijft, zatl
I de incassowerkzaamhedenverrichten. CG en/of CC zql dus geenverdere
incassowerkzøømheden voor BA uitvoeren.

3. Vanaf april 2012 hebben wij als Credit Consulting (CC) incasso werkzqamheden verricht voor BA
Finance (BA). Wij hebben dit via de onderstøande werlauijze gedaan.

CC kreeg dossiers øangeleverd van BA van debiteuren die niet op tijd hunfoctuur hadden voldaøn bij
BA. De dossiers werden behandeld qls incassodossiers.

De overeenkomst met de cliënt van BA bleef hierbij intact en werd derhqlve niet overgenomen door
CC. Daarom is er dan ook geen overeenkomst of een contrqct met de consument en CC.

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

betalingstermijn van 2I dagen.

Indien de debiteur na 2I dagen had verricht, volgende een herinnering met een betalingstermijn van

7 dagen. Indien de betaling nø de herinnering uitbleef trad CC in conlact met de debiteur om naar
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een passende oplossing te zoeken, bijvoorbeeld een betalingsregeling. Voor betqlingsregelingen
werden nooit extra kosten in rekening gebracht.

Kosten:

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

NVI (Nederlandse Vereniging Incasso-Ondernemingen).

Wij mochten deze kosten in rekening brengen, omdat de overgedragen dossiers vqn BA wettelijk niet
onder de llCKvielen. 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 2ll2,waannis
overeengekomen dat CC vanaf aprtl2012 incassowerkzaamheden voor BA Finance zal gaan

verrichten met een '100o/o garantie rendement';
- een samenwerkingsovereenkomst met BA Finance, gedateerd I oktober 2012,waain 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%o van de

kredietsom als garantiekosten in rekening te zullen brengen.

Op 21 februari 2013 heeft de AFM een informatieverzoek gezonden aan BA Finance.

Op de website van BA Finance stond op dat momentla:

"De Specialist in kortlopende Leningen. Leningen tot 750 euro.(...)

De Minilening
De lening van Cash bob heeft een looptijd van 2I dagen. Cash Bob rekent voor de lening zeer geringe
servicekosten (zie tabel). Om een lening te kunnen verstrekken, dient de aanvrqger te beschikken over
een borgstelling. Dit kan dmv een persoonlijke garantiestelling of een garantiestelling viø Credit
Garant".

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.

20. Op 5 maart 2013 heeft BA Finance onder meer de volgende informatie verstrekt:

"Een consument kan bij BA Finance een knrtlopende (21 dagen) lening tot het maximale bedragvan
€ 750,- aanvrqgen. Voor deze lening rekent BA Finance alleen een rente van 2,8o/o op jaarbasis. Voor
een lening van

€ 750,- met een loopttjd van 2I døgen betøalt de consument dus een totaalbedrag aøn rente en

18.

19.

ra De uitdraai van de website dateert van 4 maaft2}l3.
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overige kosten aan BA Finance van € 1,20. Dit bedrag valt onder de deJinitie van onbetekenende
kosten.

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

consument het aanvraagþrmulier in te vullen. Om een lening te verkrijgen, vragen wij een

borgstelling van de klant. Deze borgstelling is noodzakelijk, omdst de berekende rente te laag is om
ook nog eens een debiteurenrisico te lopen. De borgstelling garandeert voor BA Finqnce de

terugbetaling van de lening inclusief het rentebedrag.

De consument ksn op het aønvraagformulier sangevenvia welk persoon of bedrijf hij een

borgstelling neemt. Dit kan zijn eenfomilielid, vriend, financiële onderneming of ander bedrijf, Als de

consument geen persoon in zijn omgeving heeft die de borgstelling kan ofwil afgeven, werkt BA
Finance samen met het bedrijf Credit Garant (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 Finqnce maakt deze kosten

-voor zover deze bij haør bekend zijn - trønsparant in de aanvrqøg procedure aøn de klant. De
kosten van Credit Garant zijn in ieder geval bekend via de samenwerkingsovereenkomst.
(...)
BA Finance en Credit Consulting (Credit Gørant) werken samen sinds øpril 2012, Credit Consulting
is een incasso bureau die de onbetaalde facturen vøn BA Finance probeerde te incasseren. Deze
samenwerking inclusief de werhuijze is destijds vrijwillig aan de AFM gemeld en ookuitgebreid
besproken. BA Finønce verstrekte in deze periode leningen van 7 døgen. Doordat er veel vrqagwas
van onze klanten naar leningen met een langere loopttjd, heeft BA Finance besloten om vanafoktober
20 I 2 kredieten te verstrekken voor 2 I dagen. Wij vonden døt, gezien het lage rente percentøge en het
hogere debiteurenrisico, er een soort borgstelling van de klqnt moest zijn voor de terug betaling.
lV'egens de goeie sømenwerking en vertrouwen dqt er is tussen BA Fínance en (het nieuwe bestuur
van) Credit Consulting, hebbenwij Credit Consulting gevraagd of zij als borgstellingbedrijf deze

service qqn onze klanten wilde aanbieden, als de klønt geen andere borgsteller kan of wil vinden."

ilI. Bezwaar

Samengevat en zakelijk weergegeven bevat het bezwaarschrift de volgende gronden

A. Eén ondernemìng; één verdíenmodel

BA Finance en CC voÍnen niet één onderneming, noch kan dit worden gezienals één verdienmodel.
De AFM gaat voorbij aan de uitspraken op het gebied hiervan en verwezen wordt naar de uitspraak
inzake de AFl\4/Borderline.l5 Waar de AFM bij het opleggen van de last onder dwangsom nog uitging
van gelieerde entiteiten omdat BA Finance voor haar winst afhankelijk was van de winst van CC,
heeft de AFM dit in haar boetebesluit losgelaten. De AFM is in haar boetebesluiten uitgegaan van de

2t

15 ECLI:NL:CBB.:2ooi : A29465
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22.

perceptie van de consument. Dit had de AFM niet mogen doen, de juridische werkelijkheid rs

bepalend. Vanaf 9 maart2012 ontvangt BA Finance niet langer directe of indirecte vergoedingen van

CC. Dat de AFM deze opvatting deelt blijkt ook uit haar brief van l5 maart2012. De AFM neemt

zonder onderbouwing aan dat de werkwijze van BA Finance na april 2012 nagenoeg gelijk is
gebleven. Dat BA Finance volledig op de hoogte is geweest van alle kosten wordt betwist. BA
Finance kon ook geen invloed uitoefenen op de hoogte van de kosten. In de periode van april 2012 fot
8 maart 2013 heeft BA Finance geen geld ontvangen van CC uit incasso- of andere kosten die CC al

dan niet in rekening heeft gebracht. ln deze periode is dan ook geen sprake van één verdienmodel en

BA Finance voldeed daarmee aan de regels, die volgens BA Finance door de voorlopige

voorzieningenrechter zijn gesteld en door de AFM Ter zittingzijn bevestigd. Omdat namaart2012
niet gesproken kan worden van één verdienmodel heeft BA Finance sowieso vanaf deze datum artikel

2:60 Wft niet overtreden.

B. Kostenvanhetkredíet

BA Finance voert aan dat uit de Richtlijn niet volgt dat incassokosten onderdeel uitmaken van de

totale kosten van het krediet. Dit blijkt eveneens uit het feit dat de totale kosten van het krediet voor
de consument - en daarmee de onbetekenende kosten - tot uitdrukking in het jaarlijkse

kostenpercentage. Kosten die buiten het jaarlijkse kostenpercentage vallen, zijn volgens de Richtlijn
géén onderdeel van de totale kosten van het krediet voor de consument en kunnen dus met

meegenomen worden bij de berekening van de onbetekenende kosten. lncassokosten vallen buiten het
jaarlijkse kostenpercentage. BA Finance heeft enkel krediet aangeboden tegen onbetekenende kosten.

Structuur Richtlíjn en lAjI

De opstelling van de AFM is niet alleen in strijd met de Richtlijn en de daarop gebaseerde bepalingen

in de Wft, maar ook praktisch uitvoerbaar binnen de structuur van de Richtlijn en de Wft. Het is

namelijk vooraf niet te bepalen of een consument het krediet wel of niet tijdig terugbetaalt. Vooraf is
daardoor ook niet te bepalen of de aanbieding van de kredieten is uitgezonderd van de Wft. Kennelijk
is BA Finance afhankelijk van het gedrag van de consument om te bepalen of zij boetewaardige

handelingen verricht. Als de redenering van de AFM gevolgd zou worden is het feitelijk verboden om

kredieten afte sluiten korter dan veertien kalenderdagen, als de eventuele incassokorsten onder de

totale kosten van het krediet vallen.

24. Voorts wordt aangevoerd dat BA Finance onbetekenende kosten in rekening moest brengen om te

voorkomen dat conform de Richtlijn een BKR-toets verplicht was. Indien een BKR-toets uitgevoerd

zou worden, betekent dit dat - als wordt uitgegaan van een maximale wettelijke rente van 8% - dan de

maximaal toegestane rente wordt overschreden. Volgens BA Finance volgt hieruit dat korte, lage

kredieten feitelijk verboden zijninNederland, wat in strijd is met de Richtlijn.

Gesteld wordt dat de werkzaamheden die BA Finance verricht in Spanje en in het Verenigd

Koninkrijk wel zijn toegestaan. De AFM had op zijn minst onderzoek moeten doen, naar de feitelijke

C.

23

25
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D.

26.

implementatie van de Richtlijn in andere landen alvorens over te gaan tot het treffen van ingrijpende
sancties, bijvoorbeeld in de vorm van een rechtsvergelijkend onderzoek. Dit maakt dat de AFM
onzorgvuldig heeft gehandeld.

O nzorgvul dìg o n d er zo ek

De AFM is bewust dan wel onbewust uitgegaan van verkeerde feiten, hetgeen leidt tot onzorgvuldig
onderzoek. Aangevoerd wordt dat:

- Ter zitting bij de voorlopige voorzieningenrechter heeft de AFM gesteld dat de termijn van de
lening effectief korter is dan vermeld op de website vanwege overboekingen naar diverse banken.
De voorlopige voorzieningenrechter heeft dit voor waar aangenomen terwijl in de regel
overboekingen dezelfde dag kunnen plaatsvinden.

- De AFM veronderstelt dat de consumenten die gebruik maken van de diensten van BA Finance
niet in aanmerking komen voor een regulier krediet vanwege de zwakke financiële positie. Deze
cruciale overweging heeft ertoe geleid dat het basisbedrag van de boete is verhoogd. Dat deze

aanname onjuist is heeft BA Finance reeds aangetoond door onder andere haar aanname beleid.
In boetebesluit vult de AFM deze aanname aan met een halve (on)waarheid omdat de AFM stelt
dat klanten BA Finance wel degelijk financieel kwetsbaar aan te merken zijn omdat in 80% van
de gevallen het krediet niet tijdig terugbetaald kon worden. Dat de meeste kredieten binnen drie
weken worden terugbetaald, daar gaat de AFM volledig aan voorbij.

- Bij het bepalen van de omzetheeft de AFM ook de omzet van CC meegerekend terwijl sprake is
van twee afzonderlijke vennootschappen.

- De AFM beweert dat zij al in juni 201 I heeft meegedeeld dat BA Finance meer dan alleen
onbetekenende kosten in rekening bracht. Dit is onjuist. De AFM heeft dit eerst gedaan tijdens
het bezoek va¡27 oktober 201 l.

- BA Finance is nooit bezig geweest om de wet te omzeilen. Dat BA Finance 'een kat en muisspel'
zou hebben gespeeld zoals vermeld in het boetebesluit is dan ook onjuist.

- Dat de heer Bak en [B] ieder rroo, I eigenaar zijn vanBA Finance is onjuist. Uit de door hen
overlegde stukken blijkt duidelijk dat de heer Bak voor I inait""t eigenaar is en [B] uoo.I.
Deze onzorgvuldigheid is tekenend voor de AFM.

- Tot slot is sprake van onzorgvuldig handelen van de AFM omdat BA Finance een te korte termijn
is gegund om haar zienswijze te geven naar aanleiding van het voornemen tot het opleggen van
een last onder dwangsom.

E. Gelìjkheìdsbegínsel

Tekenend is dat CC van de AFM ten aanzienvan de periode maar|2}l} tot en met maart 2013 een

normoverdragende brief heeft ontvangen. De feiten die hieraan ten grondslag liggen zijn exacl
hetzelfde. In het kader van het gelijkheidsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel dient de AFM het
besluit om aan CC geen formele maatregel op te leggen mee te nemen in de onderhavige beslissing.

27.
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F. Hoogle boete

De overtredingsperiode is korter dan staat vermeld in het onderzoeksrapport en het boetebesluit en

zou ten hoogste gesteld kunnen worden op 28 oktober 201I tot en met 1 februari 20l2.BA Finance

heeft de uitspraak van de voorlopige voorzieningenrechter immers gerespecteerd en daarna

gehandeld. Het kan haar niet worden verweten dat zij eerst een uitspraak van de rechtbank afwacht.

Daamaast wijst BA Finance erop dat binnen de groep wel een vergunning aanwezigwas en een

overtreding van artikel 4:1 I en 4:15 Wft een beduidend lager basisbedrag kent. Omdat de AFM
primair is uitgegaan van overtreding van deze artikelen zal de AFM het hierbij behorende basisbedrag

(€ 500.000) als uitgangspunt moeten nemen. Ook zal de open communicatie van BA Finance

meegewogen moeten worden.

29 Verder wordt opgemerkt dat de AFM de intenties van BA Finance negeert, welke altijd gericht zijn
geweest op het opzetten van een volwaardige, vergunninghoudende consumptiefkrediet aanbieder

voor hogere bedragen en langere looptijden. BA Finance heeft hierdoor in haar bedrijßvoering
meermalen keuzes gemaakt, gericht op deze intenties, die niet de gewenste ommezwaai hebben

opgeleverd. De herstructurering van BA Finance (oud) had achteraf gezien anders vormgegeven

moeten worden. Hier komt bij dat de AFM in juni 201 I niet heeft kunnen vaststellen dat BA Finance

in overtreding was. De AFM heeft tijdens het tweede onderzoek geoordeeld dat BA Finance en CC

(oud) als één ondememing aangemerkt moeten worden, voornamelijk omdat circa1So/o van de

klanten incassokosten betaalden. De AFM wekt echter de indruk dat haar mening vanaf mei 201I niet

of nauwelijks gewijzigd lijkt te zijn.De feiten zijn echter zodanig gewijzigd dat ook de AFM naar

aanleiding van haar onderzoek in november/december 201 I wel reden heeft gezien om te handhaven.

30. Na de uitspraak van de voorlopige voorzieningenrechter heeft BA Finance alle verwijzingen naar CC

verwijderd. BA Finance wordt echter bij het vaststellen van de hoogte van de boete een extra verwijt
gemaakt vanwege de duur van het onderzoek. BA Finance heeft meegewerkt aan de last onder

dwangsom, maar eerst nadat de interpretatie is getoetst door een onafhankelijke gerechtelijke

instantie. Dit kan BA Finance niet worden verweten. Voor de AFM levert de duur van de overtreding

toch een verzwarende omstandigheid op.

31 BA Finance heeft nooit een constructie opgetuigd om de vergunningplicht te omzeilen. BA Finance

begrijpt dat zij verantwoordelijk is voor de situatie dat de vergunning bij de verkeerde entiteit binnen

de groep is gebleven. Maar BA Finance heeft juist een vergunning aangevraagd omdat zij de intentie

had om onder deze vergunning diensten aan te bieden. En onduidelijk is waarom de AFM zolang
heeft gewacht met handhaven als zij de overtreding zo ernstig vindt.

Gelet op eerdere boeteoplegging variëren de boetes van de AFM van 0,lo/o tot l0 % van het

basisbedrag. In dit geval zal de AFM ook hiervan uit moeten gaan. Verder moet de AFM bij het

bepalen van de draagkracht uitgaan van de periode na invoering van de Richtlijn.

32.
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JJ De heer Bak voert verder aan dat hij geen middelen heeft om een boete van € 100.000,- te betalen. De
AFM komt ook tot deze conclusie in het boetebesluit. Desondanks legt zij een boete op van deze

hoogte. De heer Bak krijgf een hogere boete dan [B] terwijl beiden een negatief verrnogen hebben en

zijn netto inkomen lager is. Alleen al gelet op het gelijkheidsbeginsel dient de AFM de boete aan de

heer Bak te worden gematigd. Kort en goed dient in het kader van evenredigheid en gelijkheid de

AFM de boete aan de heer Bak te matigen tot € 500,-. Dit klemt te meer omdat de heer Bak tweemaal

wordt geraakt, in persoon en als eigenaar van BA Finance.

IV. Beoordeling van de bezrvaargronden

34. Voordat de AFM ingaat op de bezwaargronden van de heer Bak, hecht zij er belang aan om toe te

lichten waarom de AFM van oordeel is dat BA Finance in de periode 25 mei2Ol I tot 9 maart2}l2
(eerste fase), van 20 apnl2012 tot 5 oktober 2012 (tweede fase) en van 5 oktober 2012Tot 8 maart

2013 (derde fase) artikel 2:60, eerste lid, V/ft heeft overtreden en waarom de heer Bak feitelijk leiding
heeft gegeven aan deze overtreding door BA Finance. Hieronder volgt eerst een overzicht van de
werkwijze van BA Finance (per fase).

35. Overzicht werla,uijze BA Finqnce

o Eerste fase (25 mei 2011 tot9 maart20l2)
In de eerste fase bood BA Finance op haar website www.cashbob.nl consumenten kredieten aan van €
100,- tot C750,- met een looptijd van zeven dagen, waarvoor BA Finance zelf de consument

uitsluitend lage servicekosten in rekening bracht. Voor een lening van € 500,- bedroegen deze kosten

bijvoorbeeld C0,27. Als de lening niet tijdig werd terugbetaald dan droeg BA Finance het dossier ter
incasso over aan haar zustervennootschap CC (oud). CC (oud) bracht de consument vervolgens niet-
nakomingskosten in rekening (bijvoorbeeld € 135,- voor een krediet van € 500,-). Was de lening
veertien dagen later nog niet terugbetaald, dan bracht CC (oud) daarnaast aanmaningskosten (€29,75)

in rekening. Weer een week later werd het dossier overgedragen aan een deurwaarder. CC (oud)

werkte uitsluitend voor BA Finance.

Uit het onderzoek van de AFM is naar voren gekomen dat er bij 77,gyo van de verstrekte kredieten
(4070 van de 5228) door CC (oud) vorderingskosten in rekening zijn gebracht, met een totaalbedrag

van € 542.417 ,-, In 43,9Yo van de gevallen (2294 van de 5228) zijn er ook aanmaningskosten in
rekening gebracht, met een totaalbedrag van€ 68.247,-.

o Tweede fase (20 april 2012 tot 5 oktober 2012)
In de tweede fase waren BA Finance en CC (oud) niet langer aan elkaar gelieerd. [H]16 is sinds 20

apnl20l2 enig aandeelhouder en bestuurder van CC. De werkwijze bleef wel nagenoeg gelijk. BA
Finance bleef de enige klant van CC. Ook bleef BA Finance naar CC verwijzen op haar website.

Indien de consument niet binnen zeven dagen had terugbetaald, aan BA Finance, diende de consument

16 Enig bestuurder en aandeelhouder is [I] (zie bijlage 1).
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het bedrag binnen 2l dagen terug te betalen (in de eerste fase gold een termijn van 14 dagen). Met
betrekking tot de kosten werden kleine wijzigingen doorgevoerd (bijvoorbeeld € 100,- voor een

krediet van € 500,). De niet-nakomingskosten werden iets gematigd en de aanmaningskosten

bedroegen C25,-.17 Ook het percentage kredieten dat niet tijdig werd terugbetaald, bleef ongeveer

gelijk. Uit het onderzoek van de AFM is naar voren gekomen dat er bij 80,5yo van de verstrekte

kredieten (5 I 89 van de 6442) door CC incassokosten in rekening zijn gebracht, met een totaalbedrag

van€487.251,-.In48,1%ovandegevallen(1210van de252418)zijnerookaanmaningskostenin
rekening gebracht, met een totaalbedrag van € 39.150,-.

o l)erde fase (5 oktober 2012 tot I maart 2013)

In de derde fase is de werkwijze van BA Finance en CC evenwel wezenlijk aangepast. BA Finance

verstrekte nu kredieten met een looptijd van drie weken, tegen een rente van 2,8Yo 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 een willekeurige derde of van CC

tegen betalingvan21%ote van de kredietsom. Op de website van BA Finance werd expliciet verwezen

naar CC en hierop stond onder meer het volgende vermeld: "(...) O* een lening te kunnen

verstrekken, dient de aanvrøger te beschikken over een borgstelling. Dit kan dmv een persoonlijke
garantiestelling of een garantiestellingviq Credit Garant."2o tJit onderzoek van de AFM is gebleken

dat in de praktijk nagenoeg alle consumenten kozen voor die garantstelling door CC (en niet door een

zelf uit te kiezen derde). Had de consument het krediet drie weken na de afsluiting niet afgelost, dan

bracht CC aanmaningskosten in rekening ten bedrage van líYo van de garantstellingkosten. Wat niet
veranderde is dat BA Finance nog altijd de enige klant bleef van CC. In de derde fase heeft BA
Finance 6.245 fuedleten verstrekt en heeft CC voor de garantstelling daarvan in totaal een bedrag van

e 644,554,- aan consumenten in rekening gebracht. In723 van de 6.245 gevallen heeft CC ook
aanmaningskosten in rekening gebracht, ten bedrage van in totaal € 10.373,-.

36. Overtredingvan artikel 2:60 wft door BA Finance

Op grond van artikel2:60, eerste lid, V/ft is het verboden om zonder vergunning van de AFM krediet
aan te bieden. Ingevolge artikel l: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 in rekening worden gebracht.

De AFM stelt zich op het standpunt dat niet-nakomingskosten kosten zijnvan het krediet. In artikel 3,

aanhef en sub g, van de Richtlijn zijn de " totale kosten van het lçrediet voor de consumenf'
gedefinieerd als "alle kosten, met inbegrip van rente, commissielonen, belastingen en vergoedingen

van welke asrd ook, die de consument in verband met de lcredietovereenkomst moet betqlen en die de

kredietgever bekend zijn, met uitzondering van notariskosten (...)." Niet-nakomingskosten zijn

17 Tot en met 23 juni 2012, omdat CC na die datum geen aanmaningskosten meer in rekening gebracht.
r8 Dit betreft de kredieten tot en met tot en met 23 juni2012. Zie voetnoot hiervoor.
19 Uit onderzoek blijkt dat standaard 25% in rekening werd gebracht, terwijl uit de samenwerkingsovereenkomst blijkt dat maximaal
25% in rekening gebracht kon worden.
20 Datum uitdraai website 4 maart2}l3. Credit Garant is een handelsnaam van CC.
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derhalve niet uitgezonderd. De niet-nakomingskosten die BA Finance voor het krediet via deze

constructie in rekening bracht waren zodanighoog dat geen sprake was van onbetekenende kosten.
Hetzelfde geldt voor de kosten voor de garantstelling, die BA Finance in de derde fase verplicht
stelde. Bij de bespreking van de bezwaargronden onder A en B gaat de AFM hier nader op in. De
uitzondering van artikel l:20, eerste lid, aanhef en sub e, Wft was dan ook niet van toepassing. BA
Finance heeft derhalve in de periode van25 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) artikel
2:60, eerste lid, Wft overtreden.

37. Feitelijkleidinggever

De AFM is van oordeel dat de heer Bak feitelijk leiding heeft gegeven aan de hierboven genoemde

overtreding door BA Finance. De AFM komt dit oordeel op grond van het volgenddl:

Ð De heer Bak was ervan op de hoogte dat BA Finance zonder vergunning in Nederland krediet
aan consumenten aanbood, althans dat de heer Bak bewust de aanmerkelijke kans heeft

aanvaard dat die verboden gedraging zich zol voordoen, omdat:
o De heer Bak samen met [B] de enige (middellijk) bestuurders en aandeelhouders

waren van BA Finance, zijnde een kleine onderneming met in totaal vier werkzame
personen;

¡ De enige activiteit van BA Finance was het aanbieden van krediet met een korte
looptijd;

o Uitsluitend de heer Bak en [B] zich bezig hielden met kredietverstrekkingen en

beiden heren ondertekenden gezamenlijk belangrijke documenten (bijvoorbeeld de

samenwerkingsovereenkomsten met CC van I april 2012 en van I oktober 2012);

Gedurende het onderzoek heeft de AFM contact met gehad met de heer Bak, waarbij de AFM
de heer Bak al in oktober 201122 heeft gewezen op de reële mogelijkheid dat de werkwijze
van BA Finance in strijd met de wet was. [B] en de heer Bak waren de enige (middelhjk)
bestuurders en aandeelhouders van BA Finance. In de eerste fase waren zij bovendien de

enige (middellijk) bestuurders en aandeelhouders van CC (oud) (via [A]). Zeker omdat de

verboden gedraging de kern van de onderneming raakte, was de heer Bak in zijn
hoedanigheid van bestuurder van BA Finance bevoegd en redelijkerwijs gehouden om de

verboden gedraging te beëindigen.

Er is niet gebleken dat de heer Bak tot 8 maart 2013 enigemaatregel heeft getroffen om de

verboden gedraging (aanbieden van krediet zonder vergunning) te beëindigen. Weliswaar
heeft de heer Bak (samen met [B]) fweemaal de werkwijze van BA Finance aangepast, maar
dit heeft er niet toe geleid dat BA Finance in overeenstemming handelde met de V/ft.

iiÐ

21 Zie wettelijk kader voor de Slavenburgcriteria.
22 Gesprekken van 8 juni 201 I en 27 oktobel. 201 1, op 15 juni 201 I is alleen gesproken met [B].

iÐ
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38. Uit het voorgaande volgt dat de heer Bak in de gehele periode is aan te merken als feitelijk
leidinggever aan de overtreding van artikel 2:60, eerste lid, Wft door BA Finance. Heroverweging

van dit onderdeel leidt niet tot een ander oordeel.

Hieronder volgt de bespreking van de bezwaargronden.

A. Eén ondernemìng; één verdienmodel

De heer Bak heeft in bezwaar aangevoerd dat BA Finance en CC (oud)/CC niet één ondememing

vormde met één verdienmodel.

De AFM volgt dit niet. Zoals hierboven is toegelicht is de AFM van oordeel dat BA Finance in alle

fases in strijd met artikel 2:60, eerste lid, Wft, kredieten heeft aangeboden, omdat de kosten die zij via
de constructie met CC(oud)/CC voor het krediet in rekening bracht niet onbetekenend waren. Om te

kunnen beoordelen of een aanbieder van krediet voldoet aan de Wft is de feitelijke aanbieding het

uitgangspunt en is het in beginsel niet relevant of sprake is van één verdienmodel dan wel één

ondememing. Het verdiercnodel en de hiermee samenhangende opgezette constructies kunnen wel
verbloemen dat sprake is van vergunningplichtige activiteiten. In dat geval onderzoekt de AFM of
door deze constructie heen moet worden geprikt. Dit kan het geval zijn als feitelijk sprake is van één

aanbieding door één of meerdere aanbieders, waardoor meer dan onbetekenende kosten in rekening

worden gebracht. In dat geval is de aanbieding dan niet uitgezonderd van de vergunningplicht. Dit is
dan ook de reden geweest dat de AFM het verdienmodel en de door BA Finance opgezetle

constructies heeft meegenomen in haar onderzoek.

De voorlopige voorzieningenrechter heeft bij uitspraak van 9 maart 2012Ln het onderhavige geval

niet alleen overwogen dat de activiteiten van BA Finance en CC (oud) één verdienmodel vormden,

maar ook dat de activiteiten niet los van elkaar gezienmogen worden en een constructie vormden,

waar de AFM doorheen mag kijken:

" 8. l. Naqr het oordeel van de voorzieningenrechter kunnen de activiteiten van de verzoekster en CC

niet los van elkøqr worden gezien en vorrnen zij één verdienmodel, een constructie waqr AFM
doorheen mag zien. Daarbij acht de voorzieningenrechter van belang dat het model zodanig is

ingericht dat door een korte terugbetalingstermijn vøn 7 dagen waarin slechts servicekosten dienen te

worden betaald, wordt aangestuurd op het verschuldigd worden vøn øanzienlijke kosten, onder welke

noemer dan ook, die dienen te worden voldaøn aan CC."

Dat in de eerste fase ook is vastgesteld dat sprake is van één verdienmodel, laat onverlet dat de AFM
van oordeel is dat de aanbieding van BA Finance in elke fase niet voldeed aan de uitzondering van

artikel l:20, eerste lid, aanhef en sub e, Wf, omdat BA Finance voor het krediet telkens via de

constructie met CC (oud)/CC kosten in rekening bracht die niet aangemerkt kunnen worden als

onbetekenende kosten.

42.
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43. Dat de AFM met het oog op het beschermingsdoel van 2:60, eerste lid, Wft en de strikte uitzondering
van artikel 1 :20, eerste lid, aanhef onder e, Wft door constructies heen heeft de

voorlopige voorzieningenrechter recentelijk nog overwogen inzake

"Inhasruitsprakenvan 17 januari 2013 (ECLI:NL:RBROT:2013:BY962l) en 3I oktober 2013
(ECLI:NL:RBROT:2013:8801) heeft de rechtbank overwogen dat juist gelet op het beschermingsdoel

vøn artikel 2:60 van de Wft en de strikte uitzondering daarop het niet in de rede ligt om aan het
verbod tot kredietverstrekking zonder vergunning een beperkte uitleg te geven. Zo nodig dienen de

toezichthouder en de rechter doorjuridische constructies die tot gevolg kunnen hebben dat het
beschermingsbereik vøn wettelijke bepalingen (uit de Ilft) wordt omzeild, heen te kijken (vgl. HR 24
juni 2005, ECLI:NL:HR:2005:AT6005; HR I3 juli 2012, ECLI:NL:HR:2012:BI4¡4989; 30 januari
2007, ECLI:NL:CBB:2007:A29465 en CBb I8 oktober 201 I, ECLI:NL:CBB:201I:BU32l6¡."2:

44. Naar het oordeel van de AFM vormden de activiteiten van BA Finance en CC (oud) in de eerste fase

één verdienmodel. CC (oud) was de zustervennootschap van BA Finance, BA Finance was de enige
klant van CC (oud), op de website van BA Finance werd verwezen naar CC (oud) en visa versa, en

BA Finance maakte verlies terwijl CC (oud) winst maakte. Dat het twee aparte rechtspersonen zijn
doet hieraan niet af. Hierdoor was ook sprake van een constructie, waar de AFM doorheen mag
kijken.

45 In de tweede fase heeft BA Finance aanpassingen doorgevoerd. Ondanks dat BA Finance en CC in
deze periode niet aan elkaar zijn gelieerd komt de AFM ook tot het oordeel dat sprake is van een

overtreding van artikel 2:60, eerste lid, Wft door BA Finance. De consument moest nog steeds het
krediet binnen zeven dagen terugbetalen aan BA Finance. Kon de consument niet binnen zeven dagen

aan deze verplichting voldoen, dan was hij nog steeds hoge kosten verschuldigd aan CC. Hoewel de

kosten lager zijn dan in de eerste fase zijn de kosten nog steeds zeer hoog te noemen (bijvoorbeeld €
100,- voor een krediet van € 500,-, met standaard € 25,- aar'rcraningskosten). Ook is van belang dat

CC uitsluitend voor BA Finance werkzaamheden bleef verrichten en dat BA Finance op haar website
naar CC bleef verwijzen. Uit de samenwerkingsovereenkomst van I april 201224 blijkt verder dat BA
Finance bekend is met de kosten die CC in rekening bracht. De AFM leidt hieruit af dat mede gelet op
de korte terugbetalingstermijn nog steeds werd aangestuurd op het verschuldigd worden van

aanzienlijke kosten. Dit alles maakt dat naar het oordeel van de AFM de kosten die CC in rekening
bracht bij de consument, die het krediet niet tijdig terugbetaalde aan BA Finance, moeten worden
gezien als kosten van het door BA Finance aangeboden krediet. Er was nog steeds sprake van een

constructie, waardoor de waarborgen die de Richtlijn beoogt werden omzeild en waar de AFM
doorheen mocht kijken. Bij de bespreking van bezwaargrond B gaat de AFM nader in op haar oordeel
daL tle niet-nakomingskosten onderdeel uitmaken van de totale kosten van het krediet.

23 ECLI:NL:RBRor:20 I 4:379.
2a Ontvangen per e-mail van 3 december 2012 van CC.
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BA Finance merkt in bemtaar op dat zij gehoor heeft gegeven aan de uitspraak van de voorlopige

voorzieningenrechter door CC (oud) te verkopen en geen vergoedingen meer te ontvangen. Om die

reden kan BA Finance vanaf dat moment in ieder geval niet in overtredingzijnvan artikel 2:60, eerste

lid, Wft. Met de voorlopige voorzieningenrechter oordeelt de AFM dat niet enkel omdat BA Finance

en CC (oud) gelieerd waren, sprake was van éénzodanige constructie. Zoals ook hierboven is

opgemerkt bleef BA Finance in de tweede fase verwijzen naar CC (oud) op haar website, en bleef BA
Finance de enige klant van CC (oud). Deze omstandigheden spelen ook een rol bij het oordeel van de

voorlopige voorzieningenrechter, dat sprake is van een constructie waar de AFM doorheen mag

kijken.

Verder voert BA Finance aan dat de AFM de opvatting van BA Finance deelde, dat als zij geen

vergoedingen zou ontvangen van CC, zij aan de Wft zou voldoen. BA Finance verwijst hierbij naar de

brief van l5 maart 2012.De AFM volgt BA Finance hierin niet. Debnef zagprimair op de waag of
BA Finance aan de last onder dwangsom van I februari 2012had voldaan. Tevens gaf de AFM een

reactie op de voorlopige plannen van BA Finance om een aangepaste constructie te hanteren, waarbij

CC zot gaan fungeren als een onafhankelijk incassobureau, voor meerdere klanten. De AFM heeft in
deze brief erop gewezen dat zij de constructie kritisch gaat bekijken. Verder heeft de AFM opgemerkt

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 echter

nagelaten om de AFM te informeren over de vormgeving van haar werkwijze. Zoals hierboven ook

opgemerkt bleek dat de aanpassingen die BA Finance had doorgevoerd geen wezenlijke gevolgen

hebben gehad voor dewijze waarop BA Finance het flitskrediet aanbood. Tot slot merkt de AFM op

dat CC niet voor meerdere ondernemingen als onafhankelijk incassobureau ging fungeren, zijbleef
namelijk uitsluitend voor BA Finance werken.

In de derde fase was de consument - om een krediet te verkrijgen - verplicht te beschikken over een

garantstelling. De kosten van deze 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 de 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.zs Deze
garantstelling maakte hierdoor integraal onderdeel uit van het door BA Finance aangeboden krediet.

Voor de verkrijging van een garantstelling verwees BA Finance op haar website expliciet naar CC.

Hoewel de consument ook een garantstelling van een andere partij dan CC kon verkrijgen, blijkt uit
het onderzoek van de AFM dat alle consumenten die bü BA Finance een krediet aanschaften, een

garantstelling van CC hebben afgenomen (ten bedrage van25%o van de kredietsom). Hoewel sprake

\¡/as een keuzevrijheid, bleek in de praktijk dat enkel sprake was van een theoretische optie.

Bovendien zijn het kosten waaÍnee BA Finance bekend was, zoals blijkt uit de met CC op 1 oktober

46
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2s Ziehet wettelijk kader in bijlage I



49

50.

26 Ontvangen per e-mail van 3 december 2012 van CC.
27 ECLI:NL:RBRor:20 I 4:379.
28 ECLI:NL: CBB:2007 : A29465.

Datum

Ons kenmerk

Pagina 2l van37

201226 gesloten samenwerkingsovereenkomst. Tot slot bleef ook in de derde fase BA Finance de

enige klant van CC en bleef BA Finance op haar website verwijzen naar CC. De AFM concludeert
dan ook dat de (kosten) van de garantstelling onderdeel uitmaakten van het aangeboden krediet. Dat
het CC was die de garantstellingskosten in rekening bracht, doet hier niet aan af. Ook voor dit
standpunt vindt de AFM steun in de jurisprudentie. Recentelijk heeft de voorlopige
voorzieningenrechter inzake- hieromtrent het volgende overwogen:

'oNaar het oordeel van de voorzieningenrechter biedt verzoekster twee verschillende producten aan:
een krediet met een persoonlijke garantiestelling en een krediet met een gørantiestelling van [C],
waarac¿n kosten zijn verbonden, te betalen aan [C]. De activiteiten van yerzoekster en [CJ kunnen
daarbij niet los van elkaar worden gezien en vorrnen één verdienmodel. Uit de door verzoekster
verstrekte gegevens blijkt dat meer dan 95o/o van de consumenten die viø [naam website I] en 97%
vøn de consumenten die via [naam website 2J een lvedietoyereenkomst hebben øfgesloten voor de
betqalde garantiestelling kozen. Uit deze percentsges blijkt dat voor het overgrote deel van de

consumenten dat van de diensten van verzoekster gebruik maakt de mogelijkheid van het lvijgen van
een persoonlijke garanÍiestelling niet aantrekkelijkwas, dan wel niet mogelijkwas. De
voorzieningenrechter neem daarbij in aanmerking døt de garantiestellingvøn ICJ op de website

[naam website 2J als de aantrekkelijkste mogelijkheid werd gepresenteerd: "Dankzij de
garantiestellingkøn[naømwebsite2J deleningengratisaanbieden....Alsjedegarantiestellingbij

[CJ regelt, kost dat je wel geld. Maar het is de snelste en eenvoudigste manier om een lening af te
sluiten bij [naam website 2J . "27

Gesteld wordt in beztryaar dat BA Finance en CC niet als één onderneming met één verdienmodel
kunnen worden beschouwd, omdat de AFM bij de beoordeling hiervan de normen van het College
van beroep voor het bedrijfsleven in acht dient te nemen. Hierbij wordt verwezenîaar een uitspraak
uit 2007 inzake de AFM/Borderline2s.

In de uitspraak inzake Borderline ging het onder meer om de kwalificatie van het aangeboden
product. Het aangeboden product bestond uit een gebruiksrecht en de verhuur daarvan. Volgens het
CBb kon het aangeboden product als één product worden beschouwd:

"5.2 Het College øcht het uitgangspunt van de rechtbank dat de combinqtie van het aøngeboden
gebruiksrecht en de verhuur daarvan als één product moet worden beschouwd, juist. Daartoe wordt
met de rechtbankvqn belang geacht dat appellønten met elkaar gelieerde entiteiten zijn die døt
gebruiksrecht en de mogelijkheid van verhuur gezamenlijk, als combinstie van mogelijkheden - zowel
op hun gezamenlijke website als in de brochure - hebben aangeboden. Gezien de inhoud vsn website
en brochure is het gecombineerde product voorts aangeboden als alternqtiefvoor de øønkoop van
een gehele woning in Spønje met optimaal rendement als doel, terwíjl ook uit het feit dat het product



Datum

Ons kenmerk

Pagina 22van37

in de regel in combinøtie is afgenomen kan worden afgeleid dat contractspartijen die combinatie als

een geheel hebben beschouwd. De omstandigheid dat door de øfuemers/investeerders twee

afzonderlijke overeenkomsten moesten worden gesloten met øppellønten afzonderlijk, kan døaraan

niet afdoen"

De AFM benadrukt nogmaals dat om te oordelen of een aanbieding van krediet in strijd is met artikel
2:60, eerste lid, Wft, het in beginsel niet relevant is of sprake is van één onderneming dan wel één

verdienmodel. De aanbieding vormt het uitgangspunt. Dat feitelijk sprake is geweest van één

ondememing en één verdienmodel (eerste fase) en dat feitelijk sprake is geweest van één

verdienmodel in deze fase doet hieraan niet af. Relevant is hoe het aanbod feitelijk luidt en of de meer

dan onbetekenende kosten onderdeel uitmaken van het aanbod. Dat is in alle drie fases het geval

geweest. In alle drie de fases werd als onderdeel gesteld dat bij niet nakoming kosten in rekening

zouden worden gesteld (eerste en tweede fase) c.q. als voorwaarde dat er sprake was van een

garantstelling (derde fase).

Daarnaast is geen sprake van een één-op-één vergelijking. Naar het oordeel van de AFM kan uit deze

uitspraak niet worden afgeleid dat de kosten die via de constructie met CC (oud)/CC in rekening

werden gebracht geen onderdeel uitmaakten van het door BA Finance aangeboden krediet. Bovendien

is in het onderhavige geval ook sprake van gelieerde vennootschappen (eerste fase) en verwijzen BA
Finance en CC (oud) en CC naar elkaar op hun eigen website.

Voorts stelt de heer Bak dat de AFM bij de beoordeling of sprake is van één verdienmodel niet uit
moet gaan van de perceptie van de consument, zoals de AFM opeens heeft gedaan in het boetebesluit.

Deze willekeurige wijziging van argumentatie is in strijd met de uitspraak van de

voorzieningenrechter en met een eerdere uitspraak van het CBb in de zaakRhein/Biothech.2e Ook

deze vergelijking gaat naar de mening van de AFM niet op. Het uit deze uitspraak aangehaalde citaat:

'Slechts indien sprake is van een geregeld, in Nederland te lokaliseren samenkomen van vraag en

aanbod, zijn beschermenswøardíge belangen waarop de Wte 1995 het oog heeft, betrffinde een

ffictieve werking van Nederlandse effectenmarkten en de positie van de belegger op die markt, aan

de orde', ziet op het al dan niet van toepassing zijnvan de biedingsregels. Het CBb heeft inderdaad

overwogen dat de enkele omstandigheid dat een in Nederland gevestigde intermediair betrokken is bij
de verhandeling van aandelen Rhein niet gesteld kan worden dat de verhandeling plaatsvindt op een

effectenmarkt in Nederland. Dat hieruit naar het oordeel van de heer Bak de conclusie kan worden

getrokken dat de perceptie van de consument of de markt niet relevant is, deelt de AFM dan ook niet.

Van strijdigheid met de uitspraak van de voorlopige voorzieningenrechter is geen sprake. Zoals eerder

gesteld is niet enkel sprake van een constructie waar de AFM doorheen mag kijken omdat BA
Finance en CC (oud) gelieerd waren. Bovendien liggen de feiten in de tweede en derde fase anders

dan op basis waarop de voorlopige voorzieningenrechter uitspraak heeft gedaan.

Na heroverweging leidt dit onderdeel derhalve niet tot een ander oordeel

51.
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2e JOR 2005/305 CBB, 01-l l-2005, AWB 041679, LJN-nr. AU5647
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Kosten vsn het kredìet

In het bezwaar wordt aangevoerd dat BA Finance bij het aanbieden van krediet gebruik heeft gemaakt
van de uitzondering zoals bedoeld in artikel 1:20, eerste lid, aanhef en sub e, Wft, omdat zij slechts

onbetekenende kosten in rekening heeft gebracht. Gesteld wordt dat de niet-nakomingskosten geen

onderdeel uitmaken van de totale kosten van het krediet. De totale kosten van het krediet voor de

consument - en daarmee de onbetekenende kosten - komen tot uitdrukking in het jaarlijkse
kostenpercentage. Kosten die buiten het jaarlijkse kostenpercentage vallen, zijn volgens de Richtlijn
géén onderdeel van de totale kosten van het krediet voor de consument, aldus BA Finance.

54. De AFM deelt deze mening niet. In artikel 3, aanhef en sub g, van de Richtlijn zijn de "totale kosten
van het krediet voor de consumenl" gedefinieerd als "alle kosten (...) die de consument in verband
met de kredietovereenkomst moet betalen en die de kredietgever bekend zijn, met uitzondering van
notariskosten (...1".t0 Niet-nakomingskosten zijn derhalve niet uitgezonderd. Verder volgt naar het
oordeel van de AFM geenszins uit artikel 19, tweede lid, van de Richtlijn, dat niet nakomingskosten
geen onderdeel uitmaken van de totale kosten. Hierin is immers bepaald dat om het jaarlijkse
kostenpercentage te berekenen, de totale kosten van het krediet voor de consument moeten worden
genomen, met uitzondering van (onder meer)'kosten die hij moet betalen wegen niet-nøleving van
een in de kredietovereenkomst opgenomenverplichting. De AFM leidt hieruit af dat niet-
nakomingskosten juist zijn aan te merken als totale kosten, maar voor de berekening van het jaarlijks
kostenpercentage buiten beschouwing gelaten moeten worden. Dat in artikel 6 en 10 van de Richtlijn
hetzelfde onderscheid wordt gemaakt doet hieraan ook niet af. Voor dit standpunt vindt de AFM
eveneens steun in de jurisprudentie. Verwezen wordt naar de uitspraak van de voorlopige
voorzieningenrechter van 9 maart 2012 (last onder dwangsom)31, waarin onder meer het volgende is
overwogen:

"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, omdøt zij zonder meer qan te merken zijn als
kosten die de consument in verband met de kredietovereenkomst moet betalen en die aan verzoelcster

bekend zijn."

55 In de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam inzakel heeft de rechtbank het volgende
overwogen: "Gelet op de in artikel 19, tweede lid, van de Richtlijn opgenomen zinsnede 'de totale
kosten van het lcrediet voor de consumenL met uitzondering vøn kosten die hij moet betalen wegens

niet-nøleving van een in de kredietovereenkomst opgenomen verplichting' moet de boete wegens niet-
nakoming wel tot de totale kosten worden gerekend. "in latere uitspraken wordt dit standpunt
gevolgd. "32 Voorts volgt uit de Bijlage II33 bij de Richtlijn, zijndeEuropese Standaardinformatie

30 Voor het volledige citaat wordt verwezen naar het wettelijk kader in bijlage 2.
3r RechtsoverwegingS.2, zie randnummer 13.
32 zie ECLI:NL:RBRor:2ol 4:379.
33 Europees standaardformulier voor het verstrekken van precontractuele informatie, op grond van artikel 5 van de Richtlijn.
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inzake consumentenkrediet, ook dat kosten in het geval van betalingsachterstand vallen onder de

kosten van het krediet (onder kopje 3). Kortom, naar het oordeel van de AFM vormen niet-

nakomingskosten een onderdeel van de 'totale kosten van het krediet'.

Dit is ook in 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 consumentzijnkrediet niet tijdig aflost'.34

Concluderend oordeelt de AFM dat de niet-nakomingskosten die BA Finance in een constructie met

CC in rekening bracht, onderdeel uitmaakten van de totale kosten van het door BA Finance

aangeboden krediet in de onderzochte periode.

Nu de AFM van oordeel is dat de niet-nakomingskosten, alsmede de kosten voor de garantstelling

moeten worden aangemerkt als kosten van het door BA Finance aangeboden krediet, moet worden

beoordeeld of deze kosten 'onbetekenend' zijn zoals bedoeld in artikel 1:20, eerste lid, aanhef en sub

e, Wft. De AFM heeft op haar website invulling gegeven aan deze norm (zie hiervoor het wettelijk

kader in bijlage 2).Dekosten die BA Finance in deze verschillende perioden in rekening heeft

gebracht zijn zeer hoog, zelfs excessief te noemen en zijn daarmee zeker niet aan te merken als

onbetekenend. In de eerste fase gold bijvoorbeeld € 135,- voor een krediet van € 500,-, waarbij soms

ook nog aanmaningskosten in rekening werden gebracht. Hoewel de kosten in de tweede fase iets zijn
gematigd, zijn ðeze nog steeds niet als onbetekenend aan te merken. Ook in derde fase waren de

kosten niet onbetekenend. Daardoor was de uitzondering van artikel 1 :20, eerste lid, aanhef en sub e,

Wft niet van toepassing op de aanbieding van óeze zogenaamde flitskredieten door BA Finance in

deze drie perioden.

Na heroverweging leidt dit onderdeel derhalve niet tot een ander oordeel.

C. Structuur Ríchtlíjn en ll/ft

BA Finance heeft aangevoerd dat enkel achterafvastgesteld kan worden ofeen consument in staat is

om het krediet terug te betalen. Zou de lijn van de AFM gevolgd worden, kan eveneens pas achteraf

worden vastgesteld of in strijd is gehandeld met de Wft. Dit levert strijd op met het lex certa beginsel.

Bovendien heeft BA Finance geen invloed op het gedrag van de consument. Tot slot voert BA
Finance aan dat als de stelling van de AFM wordt gevolgd, er feitelijk een verbod geldt om kredieten

af te sluiten met een looptijd korter dan veertien kalanderdagen.

60 De AFM volgt BA Finance niet. Zoals hiervoor opgemerkt is de AFM van oordeel dat BA Finance bij
het aanbieden van krediet (in alle fases) niet voldeed aan de uitzondering van artikel 1:20, eerste lid,
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aanhef en sub e, Wft. De kosten van niet nakoming enlof de verplichte garantstelling vormen
onderdeel van de totale kosten van het krediet. Nu deze kosten onderdeel uitmaakten van de

aanbieding die BA Finance deed, waarmee BA Finance ook bekend was, kan dit vooraf worden
vastgesteld en niet zoals BA Finance stelt, enkel achteraf. Het is juist dat enkel achterafvastgesteld

kan worden hoeveel consumenten niet tijdig het krediet hebben terugbetaald. Terzijde zij opgemerkt
dat met het onder toezicht brengen van aanbieders van flitskredieten door de implementatie van de

Richtlijn onder meer ook is beoogd om een BKR-toets te laten uifvoeren om te kunnen vaststellen of
de consument het krediet ook kan betalen.

Voor het aanbieden van consumptief krediet (zoals bedoeld in de'Wft) is een vergunning vereist,
tenzij een uitzondering van toepassing is. Een herroepingsrecht op grond van het civiele recht staat los
van de verplichting om bij het aanbieden van krediet te voldoen aan de Wft. Van een feitelijk verbod
om kredieten aan te bieden korter dan veertien kalenderdagen is dan ook geen sprake.

Verder is aangevoerd dat BA Finance onbetekenende kosten in rekening moest brengen om te
voorkomen dat conform de Richtlijn een BKR-toets verplicht was. Indien een BKR-toets uitgevoerd
zou worden, betekent dit dat - als wordt uitgegaan van een maximale wettelijke rente van 8% - dan de

maximaal toegestane rente wordt overschreden. Naar het oordeel van de AFM is geenszins sprake van
een verbod om flitskredieten aan te bieden. Dit mag echter alleen als aan de uitzondering van artikel
1:20, eerste lid, aanhef en sub e, Wft wordt voldaan. Kan hier niet aan worden voldaan, dan dient een

vergunning aangevraagd te worden. Hieruit kan niet worden afgeleid dat het niet is toegestaan en van
een verbod is dan ook geen sprake.

BA Finance stelt dat in andere lidstaten (Verenigd Koninkrijk, Spanje) het begrip 'onbetekenende
kosten' anders wordt geinterpreteerd dan in Nederland en meent dat de AFM eerst een

rechtsvergelijkend onderzoek had moeten doen. De AFM volgt hierin BA Finance niet. Allereerst is
de Richtlijn helder over de waag wat onder totale kosten van het krediet wordt verstaan.3s Uit de

preambule volgt duidelijk dat de strekking van de kosten van het krediet zeer ruim is. Verder geldt dat
mogelijke interpretatieverschillen ten aanzien van het begrip 'onbetekenende kosten' niet worden
onderbouwd door BA Finance. Zou al sprake zijnvan interpretatieverschillen dan staat dat naar het
oordeel van de AFM haaks op de ruime strekking en derhalve op hetgeen de Richtlijn beoogt met

deze uitzondering. Daarnaast geldt dat voor haar voldoende duidelijk moet zijn geweest, gelet op de

gesprekken die de AFM met BA Finance in een zeer vroeg stadium heeft gevoerd, alsmede de tekst
van de Richtlijn, de toelichting bij de implementatie van de Richtlijn en de uitleg van de AFM op haar

website wat onder onbetekenende kosten moet worden verstaan. Tot slot merkt de AFM op dat BA
Finance in ieder geval had moeten weten dat de kosten die zij voor het krediet via de constructie met
CC (oud)/CC in rekening bracht, nu deze naar het oordeel van de AFM zeer hoog, zelfs excessiefzijn
te noernen, niet onbetekenend konden zijn.

6l
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35 Preambule 20 van de Richtlijn.
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Onzorgvuldig onderzoek

De AFM neemt in aanmerking dat ter zittingbij de voorlopige voorzieningenrechter gesteld zoùzijî
dat de termijn van de lening effectief korter is dan vermeld op de website van BA Finance. Dit heeft

de AFM ook omschreven in haar onderzoeksrapport.36 De AFM merkt hierbij op dat BA Finance op

haar website www.cashbob.nl, in ieder geval in de eerste fase had vermeld dat de klant rekening

moest houden dat het één werkdag kon duren voordat het geld daadwerkelijk op de rekening van de

klant stond37. Wat hier ook van zij, deze termijn is niet in geschil. Bovendien geldt dat als de termijn

langer zou zijn, dan nog steeds is er sprake van onbetekenende kosten. Er is naar het oordeel van de

AFM dan ook geen sprake van onzorgvuldig onderzoek.

65 Aangevoerd wordt dat de AFM veronderstelt dat de consumenten die gebruik maken van de diensten

van BA Finance niet in aanmerking komen voor een regulier krediet vanwege de zwakke financiële
positie. Deze aanname is volgens de heer Bak onjuist en dat heeft BA Finance onder andere

aangetoond door haar aannamebeleid.

66. Ook hierin volgt de AFM de heer Bak niet. De Richtlijn beoogt consumenten een hoog niveau van

bescherming te bieden bij het aßluiten van krediet. Aangenomen kan worden dat de groep

consumenten die BA Finance wilde bereiken op zeer korte termijn krediet nodig hadden, daartoe geen

financiële middelen tot hun beschikking hadden en op geen andere wijze een lening konden

verkrijgen. En kennelijk namen zij daarbij de zeer hoge kosten voor lief. Het in het boetebesluit

aangehaalde rapport bevestigt dit beeld38. Verder is ook uit onderzoek van de AFM gebleken dat

zeker in de eerste en tweede fase een zeer groot deel van de consumenten niet in staat was om het

krediet binnen de gestelde termijn terug te betalen. Dat BA Finance conform haar aawnmebeleid op

voorhand een financiële check uitvoerde en dat de meeste klanten een bovenmodaal inkomen

verdienden doet hieraan niet af.

67 Aangevoerd wordt voorts dat de AFM bij het bepalen van de hoogte van de boete van BA Finance de

omzet van CC heeft meegenomen. Dit is onjuist. Bij het bepalen van de hoogte van de boete heeft de

AFM onder meer gekeken naar de kosten die BA Finance in deze constructie met CC (oud) en CC

naarhaar oordeel in strijd met de wet in rekening heeft gebracht bij de consument voor het door haar

aangeboden krediet. Van onzorgvuldig onderzoek is dan ook geen sprake.

36 Zie bijvoorbeeld pagina 4 1 van het onderzoeksrapport.
37 Zie randnummer 8.
38 In het boetebesluit wordt verwezen 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 vanflitskredieten hun credit cørds 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 ofomdat zij reeds tot hun verantwoord kredietmaximum hebben
geleend.". zie ook een briefvan de minister vøn Financiën aan de Tweede Kamer overhet onderzoek naar de
maximumkredietvergoeding op flitskredieten (Kamerstukken II 2008/09, 24 515, nr. 157).
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De AFM beweert daT zij tijdens het bezoek van BA Finance aan de AFM in juni 201 I heeft
meegedeeld dat BA Finance meer dan alleen onbetekenende kosten in rekening bracht. Dit is volgens
BA Finance onjuist. De AFM heeft dit eerst gedaan tijdens het bezoek van27 oktober 201l.

ln het onderzoeksrapport staat vermeld dat de AFM reeds tijdens de telefonische terugkoppeling op
15 juni 2011 BA Finance heeft gewezen op de onwenselijkheid van de constructie onder meer
vanwege de hoge incassokosten die CC (oud) in rekening bracht. Uit het onderzoeksrapport valt
tevens op te maken dat de AFM ook heeft meegedeeld dat hierdoor in haar ogen geen sprake was van
onbetekenende kosten. Wat hier ook van zij,naar het oordeel van de AFM geldt dat BA Finance van
meet af aan duidelijkheid had kunnen hebben over de norm. De toelichting bij de implementatie van
de Richtlijn in de Wft biedt duidelijkheid over wat onder 'onbetekenende kosten' moet worden
verstaan. Ook heeft de AFM in 2011 op haar website de norm nader toegelicht, bijvoorbeeld bij de
veelgestelde lragen onder het kopje 'consumentenkrediet'. Hierin staat duidelijk beschreven wat de
AFM onder onbetekenende kosten verstaat3e. De AFM heeft in ieder geval al tijdens het bezoek van
27 oktober 201I een geprinte versie van deze veelgestelde wagen aan BA Finance B.V. verstrekt Van
belang hierbij is bovendien dat marktpartijen volgens vaste rechtspraak van het CBb een eigen
verantwoordelijkheid hebben om aan de wet- en regelgeving te voldoen, zie bijvoorbeeld het CBb
inzake AFM/Invest err a4 

o 
:

"Dat AFM pøs eind 2008 een støndpunt heeft ingenomen over de hualiJìcatie van landbouwgronden
als de onderhavige als beleggingsobject, maakt - wat daarvøn ook zij - het voorgaande niet anders.
Marktpartijen drøgen een eigen verøntwoordelijkheid om zich aan de wet te houden, ook qls de
toezichthouder niet onmiddellijk uitsluitsel kan geven.

In dit geval geldt dat de AFM in een zeer vroeg stadium uitsluitsel heeft gegeven over wat volgens de
AFM moet worden verstaan onder'onbetekenende kosten' en dat mogelijk sprake was van een
constructie die in strijd was met de wet- en regelgeving. Van onzorgvuldig onderzoek is dan ook
geenszins sprake.

BA Finance stelt dat zij nooit bezig is geweest om de wet te omzeilen en dat BA Finance geen'kat en

muisspel' heeft gespeeld, zoals in het boetebesluit is vermeld. De AFM komt ook hierop terug bij de
bespreking van bezwaargrond onderdeel F.

70,

71. Aangevoerd wordt dat de AFM in het boetebesluit onterecht is uitgegaan van een situatie waarbij de
heer Bak en [B] b"td* uoo, I indirect eigenaar zijn van BA Finance. De AFM heeft abusievelijk
een verdeling rrun I uung"nor*n, terwijl tB] I indirect eigenaar is en de heer Bak I. Oi, 

-

lcidt cr echter nog niet toe dat sprake is van onzorgvuldig onderzoek. Bij bespreking van de hoogte
van de boete komt de AFM hierop terug.

3e Zie wettelijk kader in bijlage2
40 ECLI:NL:CBB:2013:4
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72. Gesteld wordt dat de AFM onzorgvuldig heeft gehandeld omdat de AFM BA Finance een te korte

termijn heeft gegund bij het geven van haar zienswijze op het voomemen tot het opleggen van een

last onder dwangsom (20 december 20ll). De procedure van de last onder dwangsom is inmiddels

afgerond, nu het besluit om een last onder dwangsom op te leggen bij briefvan 27 apnl2012 door de

AFM is ingetrokken. De AFM ziet dan ook niet in waarom deze procedure alsnog een rol zou moeten

spelen in de onderhavige beslissing op bezwaar.

Naar het oordeel van de AFM (in samenhang bezien met de bespreking van de overige onderdelen) is

geen sprake van onzorgvuldig onderzoek, dan wel onzorgvuldig handelenindeze. Heroverweging

leidt dan ook niet tot een ander oordeel.

E. Gelíjkheídsbegínsel

74. Aangevoerd wordt dat het tekenend is dat de AFM aan CC slechts een normoverdragende brief heeft

verstuurd terwijl de feiten nagenoeg hetzelfde zijn.

Als de AFM in strijd met het gelijkheidsbeginsel zou hebben gehandeld, dan zou sprake moeten zijn

van gelijke gevallen. In het geval van BA Finance en CC is geen sprake van gelijke gevallen. De

AFM heeft bijvoorbeeld voordat zij tot boeteoplegging aan BA Finance is overgegaan, al een last

onder dwangsom opgelegd aan BA Finance. Ook de periode van overtreding (die na heroverweging

eenzelfde periode is zoals aangenomen in het boetebesluit) behelst een langere periode dan die bij CC

is aangenomen. Bovendien geldt dat ook de positie van BA Finance niet vergelijkbaar is, omdat BA
Finance een andere rol heeft gespeeld in de aanbieding van krediet als CC. Van gelijke gevallen is

dan ook geen sprake, waardoor ook geen strijd is met het gelijkheidsbeginsel.

F. Hoogte boete

Ernst en duur van de overtreding

Aangevoerd wordt dat in het onderzoeksrapport is uitgegaan van een te lange overtredingsperiode,

hooguit kan gesproken worden over een overtreding van 28 oktober 201I tot en met I februan2012.

In het onderzoeksrapport is uitgegaan van de navolgende perioden: 25 mei 2011 tot 9 maart2012,20

apnl20l2 tot en met 4 oktober 2012 en 5 oktober 2012 tot9 maart 2013. In het boetebesluit is

uitgegaan van nagenoeg dezelfde perioden met dien verstande dat de overtreding in de laatste periode

heeft geduurd tot 8 maart 2013, aangezien BA Finance heeft bevestigd dat zij per 8 maart 2013 was

gestopt met het aanbieden van krediet. De AFM komt ook na heroverweging tot de conclusie dat BA
Finance in de drie perioden in overtreding was van artikel 2:60, eerste lid, Wft. Dat BA Finance

spoedig en binnen de termijnen de verzochte informatie heeft verstrekt doet niet af aan de periode van

overtreding. Zoals reeds hiervoor opgemerkt is het te allen tijde de eigen verantwoordelijkheid van

BA Finance zelf om aan de wet- en regelgeving te voldoen, ook als de AFM niet gelijk uitsluitsel

heeft gegeven.
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Dat binnen de BA Finance-groep een vergunning beschikbaar was, maakt niet dat er geen sprake kan
zijnvan een overheding door een entiteit binnen de groep. Zoals BA Finance zelf ook stelt, beschikte
niet de aanbieder van het krediet, maar een andere entiteit binnen de groep over een vergunning. En
omdat de feitelijke aanbieder van het krediet (BA Finance) niet over een vergunning beschikte, is zij
in overtreding geweest van artikel2:60, eerste lid, Wft. Dit is ook de reden dat de aanvankelijk
opgelegde last onder dwangsom aan de vergunninghouder bij brief van 27 apnl 2012 door de AFM is
ingetrokken.

Verder wordt aangevoerd dat de AFM moet uitgaan van het basisbedrag zoals dat geldt voor
overtreding van artikel 4: I I en 4: 15 Wft, omdat de AFM hier in eerste instantie ook vanuit is gegaan.

De AFM volgt deze redenering niet. Uiteindelijk heeft de AFM na onderzoek vastgesteld dat BA
Finance de aanbieder van het krediet is en dat zij niet over een vergunning beschikte. Derhalve moet
het uitgangspunt van deze boete de overtreding van artikel 2:60, eerste lid, Wft zijn,waawoor een

basisbedrag van € 2.000.000 geldt. De AFM zietinhet aangevoerde ten aanzienvan de duur en de

ernst van de overtreding geen reden om van het boetebesluit afte wijken, en acht de overtreding
bovengemiddeld ernstig.

Mate v an v erwij tb aarheid
Aangevoerd wordt dat BA Finance juist goede intenties heeft gehad bij het aanbieden van krediet en

aan de wet- en regelgeving wilde voldoen. Binnen de groep was ook een vergunning aanwezig, omdat
BA Finance altijd voornemens is geweest om langlopende kredieten aan te bieden.

Direct na implementatie van de Richtlijn in de Wft is de AFM een onderzoek gestart naar de
activiteiten van BA Finance. Uit het onderzoeksrapport volgt dat al op 15 juni 2011 de AFM aan

onder meer [B] heeft meegedeeld dat de kosten die CC (oud) in rekening bracht niet als

onbetekenende kosten gezien kunnen worden. Uit het onderzoeksrapport volgt zelfs dat de AFM
tijdens dit telefoongesprek [B] erop heeft 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. In oktober 2011 heeft de AFM een

vervolgonderzoek ingesteld en daarbij heeft de AFM BA Finance nogmaals gewezen op de norm, en

daarbij onder meer een geprinte versie van de veelgestelde wagen omtrent onbetekenende kosten
overhandigd. Daarbij heeft de AFM BA Finance erop gev/ezen dat die wagen al sinds de

inwerkingtreding van de Richtlijn op de website van de AFM stonden. Onder meer is de passage

besproken 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. De AFM komt dan ook tot de conclusie dat de norm van meet af aan bij
BA Finance bekend had moeten zijn gelet op de tekst van de Richtlijn, de toelichting bij de

implementatie van de Richtlijn in de V/ft, de toelichting op de website van de AFM en de diverse
gesprekken die de AFM met de bestuurders van BA Finance heeft gevoerd.
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82. BA Finance heeft haar werkwijze in de eerste fase pas gestaakt nadat de voorlopige

voorzieningenrechter een uitspraak had gedaan. En ondanks dat de norm bij haar bekend \¡/as en ook

na de uitspraak van de voorlopige voorzieningenrechter is BA Finance doorgegaan met het aanbieden

van krediet, waarbij zij telkens gebruik wilde maken van de uitzondering van artikel 1:20, eerste lid,
aanhef en sub e, Wft. Per april 2012 (Ivreede fase) heeft BA Finance een constructie opgetuigd die

nagenoeg ongewijzigd was ten opzichte van de constructie uit de eerste fase. BA Finance had na de

uitspraak van de voorlopige voorzieningenrechter kennelijk voor haarzelfde conclusie getrokken dat

z4 zouvoldoen aan de geldende wet- en regelgeving, als zij CC (oud) zou verkopen en geen

vergoeding meer zou ontvangen. Dit was echter niet het enige aspect waardoor de

voorzieningenrechter met de AFM oordeelde dat er sprake was van 'kosten die samenhingen met het

krediet' constructie waar de AFM doorheen mocht kijken. BA Finance heeft daarmee uitdrukkelijk
het risico aanvaard dat zij nog steeds in strijd met de Wft krediet aanbod.

83 De AFM merkt hierbij op dat het van zeer groot belang is dat de waarborgen, die de Richtlijn beoogt

met het onder toezicht stellen van flitskredieten die tegen meer dan onbetekenende kosten worden

aangeboden, worden nageleefd. Begin20l2 had BA Finance alleen al door middel van de uitspraak

van de voorlopige voorzieningenrechter met betrekking tot de aanhaar opgelegde last onder

dwangsom kennis had kunnen nemen van de overwegingen van de rechtbank Rotterdam over

constructies die de bescherming van de Richtlijn omzeilen. Desondanks bleef BA Finance doorgaan

met het aanbieden van krediet, waarbij zij gebruik wilde maken van de uitzondering.

Dat BA Finance de intenties had om langlopende kredieten aan te bieden blijkt niet uit de

aanpassingen die BA Finance in de tweede en derde fase heeft doorgevoerd. Sterker, BA Finance

heeft juist telkens bewust ervoor gekozen om krediet aan te bieden, waarbij zij gebruik wilde maken

van de uitzondering, waardoor zij niet zou hoeven te voldoen aan de regels die zijn verbonden aan de

vergunningplicht voor het aanbieden van krediet (zoals het uitvoeren van BKR-toets en maximale

wettelijke rente). Naar het oordeel van de AFM heeft BA Finance telkens een bewuste keuze gemaakt

om constructies op te tuigen om de vergunninglrlicht te omzeilen. De AFM ziet dan ook geen

aanleiding om af te wijken van de bovengemiddelde verwijtbaarheid die is aangenomen in het

boetebesluit.

84. Gelet op het bovenstaande valt ook niet in te zien dat de AFM te lang zou hebben gewacht met

handhaven, dan wel dat het onderzoek onevenredig lang zou hebben geduurd. Het is BA Finance zelf
te wijten dat de aanpassingen die zij had doorgevoerd, niet hebben geleid tot een zodanige wezenlijke

verandering, waardoor BA Finance in elke fase artikel 2:60 Wft overtrad.

85. Heroverweging van dit onderdeel leidt niet tot een ander oordeel van de mate van verwijtbaarheid.

Draagkracht
86. De heer Bak voert aan dat hij geen middelen heeft om een boete van € 100.000 te betalen. De AFM

komt ook tot deze conclusie in het boetebesluit. Desondanks legt zij een boete op van deze hoogte. De

heer Bak krijgt een hogere boete dan [B] terwijl beiden een negatief vermogen hebben en zijn netto
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inkomen lager is. Alleen al gelet op het gelijkheidsbeginsel dient de AFM de boete aan de heer Bak te
matigen. Kort en goed dient in het kader van evenredigheid en gelijkheid de AFM de boete aan de

heer Bak te matigen tot € 500. Dit klemt te meer omdat de heer Bak tweemaal wordt geraakt, in
persoon en als eigenaar van BA Finance.

De AFM heeft bij het bepalen van de boetehoogte rekening gehouden met de door de heer Bak
verstrekte financiële gegevens. Hetgeen in het boetebesluit hieromtrent is vermeld moet als herhaald

en ingelast worden beschouwd. De financiële positie van [B] is niet één-op-één vergelijkbaar met de
financiële positie van de heer Bak. Hoewel ook bij de heer Bak de schulden de bezittingen
overtreffen, is de omvang en aard van de bezittingen van de heer Bak niet vergelijkbaar met die van

[B]. Bovendien is, zoals ook in het boetebesluit is opgemerkt, rekening gehouden met het salaris en

de dividendenuitkering in2013. Van strijdigheid met het gelijkheidsbeginsel is dan ook geen sprake.

Verder wordt aangevoerd dat de AFM in andere gevallen waarin ook sprake zo:u zijnvan zeer

beperkte draagkracht de boete heeft gematigd tot € 500,-. ln het kader van de evenredigheid en de
gelijkheid wordt verzocht de boete ook tot dit bedrag te matigen. De AFM merkt hieromtrent op dat
door de heer Bak niet wordt onderbouwd waarom in dit geval sprake is van vergelijkbare gevallen.

Slechts in algemene bewoordingen wordt gesproken over een zeer beperkte draagkracht. Ook dit
beroep op het gelijkheidsbeginsel faalt derhalve.

Voorts wordt gesteld dat de AFM standaardzou moeten overgaan tot een matiging van lYo en/of
lÙYo, gelet op eerdere boeteopleggingen. De AFM gaat juist bij een boeteoplegging altijd uit van de
specifieke omstandigheden die gelden voor de rechts- dan wel natuurlijke personen aan wie een boete

wordt opgelegd. Een dergelijke standaardisatie is dan ook niet het uitgangspunt bij het bepalen van de

hoogte van de boete. Verder gaat de AFM bü het bepalen van de draagkracht uit van de financiöle
omstandigheden van de drie voorafgaande jaren en vormt de datum van inwerkingtreding van de

Richtlijn dan ook niet het uitgangspunt.

De AFM kan aan zowel de rechtspersoon als de natuurlijk persoon die feitelijk leiding heeft gegeven

aan de overtreding begaan door de rechtspersoon een bestuurlijke boete opleggen. Zonder dat het als

regel heefl te gelden - zoals ook is verwoord in het boetebesluit - heeft de AFM in dit geval bij het
bepalen van de boetehoogte rekening gehouden met het gegeven dat de heer Bak reeds persoonlijk
financieel is geraakt door deze boete. Dat abusievelijk is uitgegaan van een situatie waarin [B] voor

I uft indirect eigenaar is aangemerkt terwijl [B] voor I i.rdir""t eigenaar, maakt in dit geval
geen verschil. Bij het bepalen van de hoogte van de boete is met deze omstandigheid al in voldoende
mate rekening gehouden.

Dat de AFM geen rekening heeft gehouden met de financiële draagkracht is dan ook onjuist. Ook ziet
de AFM geen overige omstandigheden op basis waarvan de boete verder verlaagd moet worden. Ook
niet omdat de AFM niet binnen de wettelijke termijn heeft kunnen beslissen op het onderhavige

bezwaar. Gelet op de zeer beperkte overschrijding, is overschrijding van de redelijke termijn, dan ook
(nog) niet aan de orde. De AFM is ook na heroverweging van oordeel dat de AFM in evenredigheid,

91.
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door rekening te houden met de financiële omstandigheden van de heer Bak de boete heeft gematigd

van € 3.000.000,- tot € 100.000,-.

G. Publícatìe

92. De AFM zal nahet definitief worden van dit besluit een publicatiebesluit op grond van artikel I :98
'Wft 

nemen.

V. Besluit

De AFM heeft besloten het Boetebesluit in stand te laten. De motivering van het bestreden besluit wordt
aangevuld met de motivering die in deze beslissing op bezwaar is opgenomen.

VI. Rechtsgangverwijzing

Iedere belanghebbende kan tegen deze beslissing op bezwaar beroep instellen door binnen zes weken na

bekendmaking ervan een beroepschrift in te dienen bij de rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht, Postbus 50951,

3007 BM Rotterdam. Natuurlijke personen kunnen ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via
htþ://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening

(DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het instellen van beroep wordt een

griffierecht geheven.

Hoogachtend,

Autoriteit Financiële Markten

[was getekend]

Bestuurslid
[was getekend]

Hoofd
Juridische Zaken
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Bijlage I

B etr o kken rec htsper so n e n

BA Finance B.V.
BA Finance is op 1 8 juni 2010 in het handelsregister onder numm et 50216961 en is gevestigd op het adres Bergse
Dorpsstraat 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. (oud)

BA Finance B.V. (oud) stond ingeschreven in het handelsregister onder nummer 27308899. BA Finance (oud) had
vanaf 19 juli 2010 een vergunning van de AFM voor het aanbieden van consumptieve kredieten (nummer
12041330. Enig bestuurder van BA Finance (oud) was [A]. BA Finance (oud) is per 28 september 2010 gesplitst
in [C] en [D] en opgehouden te bestaan.ar

tAl
[A] is in het handelsregister ingeschreven onder numm".I en is gevestigd op het adres I

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

lcl
[C] is in het handelsregister ingeschreven onder numm"t l en is gevestigd op het adres I

De heer R.J. Bak (de heer Bak) is sinds 5 juli2002 enig aandeelhouder en

bestuurder van [C]

tDl
[D] is in het handelsregister ingeschreven onder numm".I en is gevestigd op het adres

[B] was vanaf 20 april 2010 tot 23 april 2013 enig aandeelhouder en bestuurder van tDl. tDl
heeft op 28 september 2010, bij de splitsing van BA Finance (oud), een vergunning van de AFM verkregen voor
het aanbieden van consumptieve kredieten (nummer-). ,

Credit Consulting B.V.
Credit Consulting 8.V., tevens handelend onder de naam Credit Garant, is per I juni 2010 in het handelsregister
ingeschreven onder numm"r l en is gevestigd op het adresI De bedrijfsomschrijving Tuidt: 'Het verlenen vqn incasso-diensten. Factoring en garantiestellingsbedrijf.'

al B¡ een (zuivere) splitsing laat de splitsende rechtspersoon zijn gehele vennogen 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.
a2 Er heeft zich op 22 en 23 april 201 3 een aantal wijzigingen voorgedaan binnen [D]. Op 22 apirl2Ol 3 heeft een afsplitsing
plaatsgevonden. Verkrijgende rechtspersoon was de nieuw opgerichte vennootschap [F]. Verder is de heer Bak op 22 apnl 2013
medebestuurder geworden van [D]. Op 23 april 2013 heeft [D] haar naam gewijzigd in [G]. De vergunning van [G] ( nummer
Il is op s ¡utl 2013 (op eþen rroro"k¡ ingetrokken.
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Vanaf 25 mei 2010 tot 20 april 2012 was [A] enig aandeelhouder en bestuurder van Credit Consulting.

Sinds 20 apnl20l2 is [H] enig aandeelhouder en bestuurder van Credit Consulting B.V

tHl
[H] is in het handelsregister ingeschreven onder numm".I en is eveneens gevestigd op het adres

(datum inschrijving: 20 apnl2012). De bedrijßomschrijving luidt:

'Het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het besturen van, het verrichten van

mqnagementwerkzaamheden, qlsmede het (doen) /inancieren van andere ondernemingen, in welke rechtsvorm

ook.' Enig aandeelhouder en bestuurder vanaf 20 apnl 2012 tot 15 juni 2012 was [I]. Enig aandeelhouder van [H]
vanaf 15 juni 2013 is [J]. Zij was van 15 juni 2012 tot I februari 2013 tevens in het handelsregister geregistreerd

als enig bestuurder. Sinds I februari 2013 staal [K] geregistreerd als enig bestuurder.

tLt
[J] staat tevens in het handelsregister de eenmanszaak [L]. [L] is per 19 december

2008 in het en is eveneens gevestigd op het adres

De bedrijfsomschrijving luidt:' Administratiekantoor' .
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Bijlage 2

(Toelichting) op het wettelijk kader

Wettelijk kader

wft

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 l:200 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 Richtlijna3, die op 25 mei 2011 is geimplementeerd in de Wft, wordt gesproken over onbeduidende
respectievelijk onbetekenende kosten, zonder dat dit begnp nader wordt ingevuld. Wel bevat de Richtlijn een

definitie van"totqle kosten vqn het lcrediet voor de consumenf'.In artikel 3, aanhef en sub g, van de Richtlijn
worden die kosten gedefinieerd als:'oølle kosten, met inbegrip vqn 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 uitzonderingvan notqriskosten; dit omvat ook de kosten in verband met
nevendiensten met betrekking tot de lcredietovereenkomst, met name verzekeringspremies, indien, daarenboven,
het sluiten vøn een dienstencontract verplicht is om het krediet, in voorkomend geval op de geadverteerde
voorwaarden, te verkrij gen."

In artikel 19, tweede lid, van de Richtlijn is opgenomen: "Om het jaarlijkse kostenpercentage te berekenen,

bepaalt men de totale kosten vøn het krediet voor de consument, met uitzondering van kosten die hij moet betølen
wegens niet-naleving van een in de lcredietovereenkomst opgenomen verplichting (...)".

In Bijlage II bij de Richtlijn (standaardformulier voor verstrekken precontractuele informatie) is onder
"3. Kosten vøn het lvediel" opgenomen:

"Met het krediet verbønd houdende kosten
(...)
Kosten in het gevøl van betalingsøchterstand."

a3 Richtlijn Consumentenkrediet (2008/48/ EG)



Datum

Ons kenmerk

Pagina 36van37

In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel ter implementatie van de Richtlijnaa heeft de Nederlandse

\¡/etgever in algemene bewoordingen aangegeven waarop moet worden gelet bij de uitleg van het begnp

onbetekenende kosten. Daarbij wordt onder meer opgemerkt:
*Artikel I:20, eerste lid, onderdeelfvenangt 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 aJbetøling, mits

tegen onbetekenende kosten en aflossing binnen drie maanden dient pløats te vinden. Het criterium øegen

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

kosten in rekeningwordt gebracht, niet onder de uitzondering valt. Te denken valt aqn zogenoemd <<flitskredietl.

Flitslnediet valt door de implementqtie van de richtlijn ook onder de Wet op het financieel toezicht. Onder de

bedoelde kosten wordt zowel rente sls ølle eventuele andere kosten onder welke noemer dan ookverstaan. De

kosten zijn in reløtieve zín 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 maar|Z0ll op haar website gepubliceerd dat zij het begrip 'onbetekenende kosten' concreet op

de volgende wijze invult:45

"Onbetekenende kosten in relatieve zin

De kosten zijn onbetekenend in relqtieve zin, als zij maximaal IoÁvøn de kredietsom op jaarbasis bedrøgen. Dit
percentage moet worden berekend over de periode vanafhet aangaan vøn de kredietovereenkomst tot het moment

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

terugbetaald (de maximale looptijd vøn lcrediet 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 møximaal € 50,- op jøarbøsis bedragen. Teruggerekend

naør drie maanden (de møximøle looptijd van kortlopende lcredieten), komt dit neer op een bedrag van maximaql

€ 12,50. En voor kredieten met een looptijd van één muqnd, komt dit neer op een bedrag van maximqal € 4,17."

In de Nota van Toelichtine bij het Besluit van 25 mei 201I tot wijzins van (onder meer) het BGfoa6 is met

betrekking tot de totale kosten van het krediet opgenomen:

"Notqriskosten en eventuele kosten die in rekening worden gebracht bij niet-naleving van de lcredietovereenkomst

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

Op I december 20ll heeft de minister van Financiën Kamerwagen over flitskredietaanbieders beantwoord.aT Hij
heeft hierbij opgemerkt:

"Flitskredieten zijn lvedieten met een korte looptijd (minder dan drie maønden) die vaqk via internet worden

aangeboden. Sinds 25 meijl. vallen ook de aanbieders van dergelijke lcredieten onder de l(et op hetJìnancieel

toezicht (Wft). Dat betekent ten eerste datflitskredietaunbieders een vergunningvan de Autoriteit Finqnciële

aa Wi¡zigingvan Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van
richtlijn nr. 2008/48/EG (. ..), (Kamers tu kken I I, 2009-20 1 0, 32 339, nr. 3).
a5 http://www.afm.n1/nllprofessionals/diensten/veelgestelde-vragen/richtlijn-consumentenkredielonbetekende-kosten.aspx
4ó Staatsblad 2011,247 (pag. 23).
a7 Kenmerk: FM/201 lll0047 U.
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Markten (AFM) moeten hebben. (...) Alleen voor kredieten met een looptijd korter dan drie møanden, waarbij niet
meer dan onbetekenende kosten worden berekend, kent de Wft een uitzondering. In genoemd artikel van de
Volkskrantas worden verschillende flitslnedietaanbieders aangehaald die hun flitslcredíeten zo hebben
vormgegeven dat er naar hun mening geen sprake is van kosten ofin ieder geval slechts vqn onbetekenende
kosten. Ik deel die mening niet. Kosten voor het krediet ziin niet alleen rente en administrqtiekosten møar alle
kosten die een klant maøkt met welke nqam dan ook, dus ook bijvoorbeeld kosten voor (versnelde\ qfhandelins.
latere terugbetqling qfverolichte borsstellins. (...) Ten tweede betekent het onder de Wft vallen vqn dergeltjke
flitslcredietaanbieders dat de kredieten aan de voorwaarden die in en op grond van deze wet worden gesteld,
moeten voldoen." [onderstreping AFM]

Feitelijk leidinggevende
Per 1 juli 2009 is artikel 51, tweede en derde lid, van het Wetboek van Strafrecht in artikel 5:1 van de Awb
(WvSr) van overeenkomstige toepassing verklaard.

In artikel 51, tweede lid, rüvSr is bepaald:

"Indien een straþaar feit wordt begøan door een rechtspersoon, kan de strafiervolging worden ingesteld en
kunnen de in de wet voorziene straffen en maqtregelen, indien zij daarvoor in aanmerking komen, worden
uitgesproken:

1". tegen die rechtspersoon, danwel
2". tegen hen die tot het feit opdracht hebben gegeven, alsmede tegen hen die feitelüke teiding
hebben

gegeven aan de verboden gedraging, dan wel
3". tegen de onder I" en 2o genoemden te zamen."

Volgens vaste jurisprudentieae is sprake van feitelijk leidinggeven aan een verboden gedraging door een
rechtspersoon, indien:

Ð een functionaris wist van de verboden gedraging door de rechtspersoon, althans bewust de
aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat die verboden gedraging zich zou voordoen;

iÐ hij bevoegd en redelijkerwijs gehouden was om die verboden gedraging te beëindigen;
iii) maar maatregelen daartoe achterwege heeft gelaten.

48 Volkskant - 9 november 201 1 - 'Geen leenrente, maar intussen...'
4e Strafrechteli¡ke jurisprudentie: zie bijv. HR 16 december 1986, NJ 1987, 321/322 (Slavenburg II), HR 8 juni 1999,
NJ 19991579 en HR I febn4¡12005, LJN: 4P4584. Bestuursrechtelijke jurisprudentie: zie bijv. rechtbank Rotterdam, 16 mei 2012,LJN:BW622t(-).




