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beslissing op bezwaar

Geachte heer [A],

Bij besluit van 30 december 2014heeft. de Autoriteit Financiéle Markten (AFM) aan Double RR Holding B.V.
(Double RR) een besfuurlijke boete opgelegd van € 37.500,- vanwege overtreding van artikel 4: I 1, tweede lid,
van de Wet op het financieel toezicht (WfÐ. Tegen dit besluit heeft Double RR bezwaar gemaakt. De AFM heeft
besloten het boetebesluit in stand te laten onder aanvulling van de motivering. In deze brief wordt uitgelegd hoe de

AFM tot haar oordeel is gekomen.

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

geeft de AFM vervolgens een beoordeling van de gronden van bezwaar.Inparagraaf IV gaat de AFM in op de
publicatie. lnparagraaf V staat het besluit van de AFM. Tot slot bevat paragraaf VI de rechtsgangverwijzing. Het
verslag van de hoorzitting is opgenomen als bijlage I en maakt integraal onderdeel uit van deze beslissing op

bezwaar. Het wettelijk kader is opgenomen in bijlage 2 enin bijlage 3 wordt een overzicht van de betrokken
rechtspersonen gegeven.

I. Procedure

Bij besluit van 30 december 2014 heeft de AFM aan Double RR een bestuurlijke boete opgelegd

vanwege overtreding van artikel4:l l, tweede lid, Wft (het Boetebesluit).

Bij brief van 6 februari 2015 heeft Double RR bezwaar gemaakt tegen het Boetebesluit. In deze brief
heeft Double RR tevens verzocht om een termijn van vier weken om de bezwaargronden in te dienen.

Op verzoek van Double RR heeft de AFM bij brief van 10 februari 2015 een termijn van zes weken
gegeven om de gtonden van bezwaar in te dienen.

Per e-mailbericht van 19 maart20li verzocht Double RR wederom uitstel van de termijn om haar
gronden vanbezwaar in te dienen.
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Per e-mailbericht van 23 maart2}l5 heeft de AFM Double RR nogmaals een termijn van vier weken

gegeven om de gronden vanbez.Jraal in te dienen.

De gronden vanbez\ryaar heeft Double RR brj brief van 20 apnl20l5 ingediend.

Per e-mailbericht van l1 mei 2015 verzoekt Double RR om een kopie van het dossier.

Per e-mailbericht van eveneens I I mei 2015 stuurt de AFM de inhoudsopgave van het dossier op aan

Double RR en wijst zij Double RR op de kosten die voor het kopiëren en verzenden in rekening

worden gebracht. De AFM verzoekt Double RR aan te geven of zij het volledige dossier wenst of
bepaalde bladzijden uit het dossier.

Per e-mailbericht van l8 mei 2015 waagl Double RR hoeveel bladzijden het dossier behelst en merkt

zij op dathet overzicht van signalen ontbreekt.

Per e-mailbericht van l9 mei 2015 bericht de AFM datzij niet exact kan aangeven uit hoeveel

bladzijden het dossier bestaat. Verder merkt de AFM op dat zic,};,inhet dossier alleen die signalen

bevinden die een rol hebben gespeeld bij de besluitvorming.

Op 22 mei 2015 heeft de hoorzitting plaatsgevonden. Op diezelfde dag heeft de AFM - naar

aanleiding van de hoorzitting - vragen gesteld dan wel om informatie verzocht, te weten:

- de datum van de verkoop van de kredieþortefeuille en een kopie van de koopovereenkomst;

- een toelichting waarom kosten, die in eerste instantie niet in de jaarrekening van 2013 waren

opgenomen, wel zijn opgenomen in de versie die in de bezwaarfase aan de AFM is verzonden

(versie van 20 april 201 5);

- de datum waarop Double RR Holding B.V. (definitieve) cijfers kan aanleveren over het jaar

20t4.

12. Bij brief van 27 mei20l5 heeft de AFM de beslistermijn verdaagd met zes weken.

13. Per brief van 28 mei 201 5 heeft Double RR gereageerd op het verzoek van de AFM van 22 mei 2015

Double RR heeft als bijlage een kopie van de koopovereenkomst(en) van de portefeuille gevoegd,

waaruit tevens de dafum van de verkoop blijkt. Omdat het aanleveren van de overige informatie niet

op korte termijn kon plaatsvinden, verzocht Double RR om een nadere termijn voor het aanleveren

hiervan. De AFM heeft bij brief van I juni 2015 de beslistermijn opgeschort tot I I augustus 2015.

Per e-mailbericht van 7 auzustus 2015 heeft Double RR het jaarverslag over 2014 aangeleverd.

Omdat de boel*rouder met vakantie is tot ongeveer 12 augustus 2015 heeft Double RR nog geen

verklaring kunnen geven voor de verschillende cijfers in de twee door Double RR aangeleverde

versies van jaarrekeningen over 20 I 3.
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Met instemming van Double RR þer e-mailbericht van 15 september 2015) heeft de AFM de

beslistermijn verdaagd tot 9 oktober 2015.

16. Per e-mailbericht van I 8 september 2015 verstrekt Double RR een verklaring van haar boekhouder

over de wijzigingen in de jaarcijfers over 2013.

II. Feiten en omstandigheden

17. Double RR heeft een collectieve vergunning van de AFM (nummer 12007623) voor het verrichten
van advies- en bemiddelingsactiviteiten in consumptief krediet, hypothecair krediet,
levensverzekeringen en schadeverzekeringen.l Enig bestuurder van Double RR is [A]. De datum van

infunctietreding is 15 december 2009. Bij de AFM is (alleen) [A] aangemeld als beleidsbepaler,

contactpersoon en feitelijk leidinggevende.2

l8 De werkwijze van het proces van leadvergaring tot het sluiten van een krediet is niet vastgelegd in
procedures. De AFM beschikt over gegevens waaruit de werkwijze blijkt en deels is de vaststelling
van de werkwijze gebaseerd op de beschrijving van Double RR (mondeling en schriftelijk) en uit de

telefoongesprekken die de AFM heeft gevoerd met klanten van Double RR. Hieronder licht de AFM
de werkwijze toe.

t9 Om aan klantgegevens te komen werkte Double RR met haar eigen websites waarop klanten een

kredietofferte konden aanvragen en daartoe de benodigde gegevens kon achterlaten3. Double RR
werkte ook samen met zogenaamde 'affrliate-networks'. Dit zijn netwerken op intemet r¡/aarvan

Double RR lid \ilas en aan de hand waarvan banners van Double RR op intemeþagina's van derden
worden geplaatst. Deze banners zorgden ervoor dat consumenten via het aanklikken van de banner op

de websites van Double RR terecht zouden komena. Voor het lidmaatschap betaalde Double RR een

vergoeding.

I Per I I november 2013 is de productdienstcombinatie 'consumptiefkrediet' ingetrokken.
2 De heer [A] was van I oktober 2009 tot I 5 december 2009 geregistreerd in de KvK als bestuurder van Double RR. Zie verder bijlage 3 voor een

ovetzicht van de betrokken rechtspenonen.
3 Zie voor een voorbeeld van een website bijlage 4 van de Onderzoeksrapportage.
a Zie paragnaf 6. I van de Onderzoeksrapportage voor een overzicht van de websites die eigendom waren van Double RR.

15.

Deze beslissing op bezwaar is $aseerd op de feiten, zoals die zijn opgenomen in de onderzoeksrapportage met
kenmerk I (de onderzoeksrapportage) en het Boetebesluit. De feiten die zijn genoemd in
de Onderzoeksrapportage en het Boetebesluit moeten hier, voor zover zlj niet reeds zijn herhaald, als herhaald en

ingelast worden beschouwd. Hieronder wordt een deel van de relevante feiten omschreven.
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20. Consumenten die op een ïvebsite van Double RR een kredietaanwaag hadden ingediend, werden door

Double RR telefonisch benaderd. Double RR beschikte over een belscript. In het belscript staat

vermeld dat de medewerker die een klant telefonisch benadert zich voorstelt uit naam vanhet"Het

Kredietcentrumvan Nederlqnù'.s Double RR geeft aan dat het doel van het eerste telefoongesprek is

het wijblijvend en kosteloos berekenen wat Double RR kan betekenen en wat klanten kunnen

besparen op hun huidige lening. In het belscript staat verder het volgende vermeld:

"Goede <dasdeel>. u snreekt met <nsam> van Het Kredietcentrum I/an Nederland. Ik heb het

genoegen met dhr./mevr. <nøam prospect>?

Meneer/mevrouw <naa.m prospect>, wij zijn bezig met een inventarisatie van mensen die ooit aan

dit kan

zijn een doorlopend lrrediet, persoonlijke lening, Roodstand ofeen

Creditcqrd (Dit zijn vaak leningen met rentes van 160Á of hoger).

Aangezien wij alleen werken met de laagste rentes kunnen wij vriíblijvend en kosteloos berekenen wat

wii voor u lcunnen betekenen en wat u dus kunt gaan besparen op uw huidiqe lenine. dit kan al snel

oplopen tot duizenden euro's.

Indien u meerdere leningen heeft la,mnen wij deze samenvoegen tot één voordelige lening, wij nemen

daarbij het gehele overstaptraject voor u uit hsnden.

Ik heb daarvoor een aantal gegevens nodig zodat wij kunnen berekenen HOEVEEL rente u

momenteel TEI/EEL betaalt. Nu heb ik al een øantal gegevens vqn u staan, namelijk u woont nog

steeds op <adres>? (Ja, ja En wat is uw beroep? En verder...). (...). fonderstreping AFM]

2t Voor de inventarisatie van gegevens maakte Double RR gebruik van het document 'Sales'.6 Daarbij

werden in het kader van de Inventarisatie op het document gegevens genoteerd die noodzakelijk zijn

voor een kredietaanwaag:

¡ Persoonsgegevensklant
. Burgerhjke staat

. Woonsituatie
r 'Woonlasten

¡ lnkomensgegevens
¡ Werkgever en beroep

5 'Het Kredietcentrûm van Nederland' staat niet als handelsnaam van Double RR geregistreerd in het bandelsregister van de KvK. Ook heeft Double

RR deze naam niet als zodanig bij de AFM gemeld. Voorts h eeft zij deze naam niet gemeld in reactie op het informatievetzoek van de AFM van I 9

juli20l2. [E] heeft tijdens het gesprek op 3l oktober2Ol2 aangegeven dat de naam 'Het Kredietcentrum van Nederland' alleen als aanvulling op de

handelsnaam [L[ werd gebruikt, waarbij [U] als 'Het Kredietcentrum van Nederland' wordt aangekondigd.
6 Bijlage 7 van de Onderzoeksrapportage.
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o Dienstverband
. Bestaandekredieten

Na een telefoongesprek - waarin gegevens over de consument werden geïnventariseerd - werd door

Double RR een kredietaanvraag ingediend bij een aanbieder. Verder gaf [A] tijdens het onderzoek ter
plaatse aan dat \ilanneer de aanwaag akkoord is en het rentevoordeel oplevert voor de consument, de

klant werd gebeld om een afspraak te maken (advies) of de klant ontving een email om de aanvraag af
te handelen (zonder advies). Als een afspraak tot stand kwam voor een huisbezoek werd een email

gestuurd om de afspraak te bevestigen. De AFM beschikt over twee afspraakbevestigingen. In één

daarvan staat het volgende vermeldT:

'I 6iuni2ot2

Geachte mijnheer / mevrouw,

Hierbij bevestígen wij de afspraak van masndas 18 iunì 2012 om 19.00 uur die u met ons gemaakt

heeft, voor een ontrnoeting met één van onze adviseurs bij u thuis.

Wij verzoeken u dan de volgende bescheiden voor onze adviseurs gereed te hebben:

recente loonstroken;

bankafschriften met afschrijving woonlasten en bij schrijving inkomen;

overzichten van lopende \eningen

kopie geldig I egitimatieb ewij s (pøspoort, rijb ew ij s of identiteitskaart).

kopie I4/OZ verklaring(indien de woning een koophuis betreft)
polissen met betrekking tot uw lopende lcredieten

ltttij ztjn ervan overtuigd u een passende oplossing te kunnen aanbieden met duidelijke voordelen.

Hopende op een prettige samenwerking met u, tekenen wij met vriendelijke groet

Double RRHolding

I
Emmakade 4

I44I ETPurrnerend
Postbus 358"

22.

7 De tekst van beide afspraakbevestigingen - anders dan de datum en het tijclstþ - zijn exact gelijk
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23. Tijdens het onderzoek ter plaatse op 23 oktober 20l2heeft de AFM elf klantdossiers meegenomen.

Later in het onderzoek heeft de AFM de klanten van de elfgeselecteerde klantdossiers telefonisch

benaderd en hen gewaagd naar de dienstverlenging van Double RR. De AFM heeft in totaal met

zeven klanten gesproken.s Zes vande zeven geinterviewde klanten van Double RR9 gaven aaníe zijn
gebeld door Double RR en niet zelf telefonisch contact te hebben gezocht met Double RR. Geen van

hen had daartoe een rulm,raagformulier op één van de eigen websites van Double RR ingevuld. Twee

klanten gaven aan dat zij hadden meegedaan aan een online wagenlijst of enquôte. 10 Drie klanten

gaven aan te zijn gebeld door Double RR om het lopende krediet te checken.ll Twee klanten gaven

aan niet precies te \¡/eten hoe Double RR aan hun gegevens is gekomen.l2 Vier klanten gaven aan <lat

telefonisch contact werd opgenomen met de bedoeling om te bezien of het consumptief krediet

overgesloten kon worden om de kosten te verlagen.l3

24 ln de dienstenwijzerla staat beschreven welke vergoedingen Double RR in rekening brengt voor haar

diensten:

"Voor hetfinønciële advies en verdere afwikkeling van uw hypotheek- offinancieringsøanvraag,

hanterenwij vaste tarieven. Wij ontvangen geen provisie meer vøn verzekeraars of andere fi.nancíële
instellingen.

Eventuele afsluit- en/of doorlopende provisíe die wij toch van de møatschappijen ontvangen komt aøn

u ten goede retour. Wij zullen ernear streven zoveel mogelijk netto-producten te sluiten. Dit zijn

productenwaør de provisie uitgehaald is. In sommige gevallen kan dit tot gevolg hebben dat u latnt

lenen tegen lagere rentetarieven ofhelemaal geen afsluitkosten betøald.

U ontvangt eenfactuur voor ons advies betrffinde uw hypotheek. Dezeføctuur is vrij vøn BTí{
indien door onze bemiddeling een hypotheekovereenkomst tot stand komt htssen u en definanciële

instelling. Betalingvan defactuur geschiedtrechtstreeks aan ons oflooptvia de geldverstrekker. In
dat geval vindt de betaling pløats nødat uw hypotheeknkte daar is gepasseerd.

In onderstaande tabel geven wij u een overzicht van onze diensten en de beloning voor deze diensten.

Bovendien lrunt u zien hoeveel uur wij gemiddeld besteden aøn deze verschillende diensten.

Het eerste inventarisatiegesprek ß gratis.

Aardvan onze Aanbìeders Indícatie fnkomsten Advìeskosten

8 Gesproken is met de klanten FIl, Ul, tOl, tKl, tMl, [N] en [I]. Zie voor een uitwerking van de telefoongesprekken bijlage III van het Boetebesluit.

e 
[O] geeft aan dat hijzelfcontact met Double RR heeft opgenomen.

ro Klanten [K] en [[.
rrKlanten 

[N], [M] en [H].
12 Klanten [H] en [J].
13 Klanten [F{, tJ], tMl, [N] en [I]
ra Versie van I januari 2012, zie volledige dienstenwijzer tab 2 van het dossier.
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(*)Indien u, na een gegeven hypotheekadvies, alsnog besluít geen gebruik te møken van onze

dienstverlening, zíjn wij genoodzaakt een bedrag voor de gemaakte kosten bij u in rekening te

brengen. Dit bedragwordt nogvermeerderd met BTW.

Uiteraard betreft dit slechts gemiddelden. Indien het niet mogelijk blijkt om in uw situatie binnen de
qangegeven bandbreedtes te blijven, omdat wij meer of minder tijd moeten investeren om tot een

passend advies te komen, dan zullen wij dit zo spoedig mogelijk met u bespreken.

Indien de tot stand komt via kunnen in sommige gevallen de

kosten van vun € 195,- in rekening worden gebracht bij de klant.

(**) Voor lwedíeten geldt bovendien het onderstaande

Annuleringskosten

Vlønneer wij de door u ondertekende offerte retour hebben ontvangen, maør u wenst echter toch van
de overeenkomst af te zien dan zullen wij annuleríngskosten in rekening brengen voor de door ons

verrichte dienst tot aan het moment van annulering. De hoogte van deze kosten is aJhankelijkvan en

Productsoort díenst aantql uren provisíe (vìø

øanbieder)

(vía klønt)

Hypotheek met

ofzonder
bijverbanden

Oriëntatie
Adviseren

Bemiddeling

Meer dan 3 Minimaal20
Maximaal30

Geen Minimaal €
2.500,- Geen

BTTtr

verschuldigd
Hypotheekadvies

ofsecond
opinion zonder

resultaat (*)

Oritintatie
Adviseren

Meer dan 3 Minimaal l0
Maximaal I5

N.v.t. Minimaøl €
1.000,- excl.

BTT4/

Hypotheekødvies

voor 2e

hypotheek (*)

Oriëntatie
Adviseren

Meer dan 3 Minimaøl l0
Maximaal 15

Geen - Minimøøl €
995,-; Geen

BW.
- Bij niet
doorgaan:

€ 495, excl.

BW.
Kredíetudvíes
(geen

hypotheek) (x*)

Oríäntutìe

Adviseren

Bemìddelíng
Nuzorg

Meer døn 3 Mínímaal3
Maxìmøal8

Provîsìe Mínìmaøl€
995,- Maxìmasl
€ 2.995,-
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het momentvan annulering (voor of nadat de gehele door ons uitgevoerde verrichting heeft plaats

gevonden). De ønnuleringskosten bedragen:

- €799,- wanneer u annuleert op het moment dat de gehele verrichting door ons is uítgevoerd.

- €699,- wanneer u annuleert op het moment na tekenenvan de offerte maar vóór het moment dat de

gehele verrichting door ons is uitgevoerd.

N.B. Annuleringskosten worden niet in rekening gebracht wønneer uw aanvrctag wordt afgewezen

(...) "

25 Uit de productieoverzichten volgt dat Double RR in de periode van 1 januari 20lI fot 26 oktober

2}I2heeftbemiddeld in 196 kredietovereenkomsten. Uit het overzicht volgt verder dat in 187 van de

196 gevallen (95%) Double RR een of meer betalingsbeschermende bijverzekeringen heeft

geadviseerd. In 186 van die 187 gevallen heeft Double RR aanzienlijke vergoedingen in rekening

gebracht. De vergoedingen varieerden tussen C250,- en € 3.000,-. Bij slechts l3 van de 187 (7%)

gevallen heeft het advies geleid tot het afsluiten van één of meer betalingsbeschermende

bijverzekering(en).

26. ln de elf ontvangen klantdossiers zit telkens een standaard formulier getiteld 'klanþrofiel&
adviesrapport'. 15 Voor deze dossiers geldt dat op alle formulieren aan klanten een advies wordt

geformuleerd op het gebied van betalingsbeschermende bijverzekeringen. In slechts één dossier zijn

betalingsbeschermende bijverzekeringen afgesloten. Uit de klanþrofielen blijkt dat tien van de elf
klanten slechts eenmaal is bezocht door Double RR (tG] driemaal). Hierbij moet opgemerkt worden

dat [H] en [I] telefonisch aangaven tweemaal te zijnbezocht.

27 ln het dossier is een overzichtló opgenomen naar aanleiding van de zeven telefoongesprekken die de

AFM heeft gevoerd. Hieruit volgt dat slechts één klant ([O]) aangaf dat advies is gegeven op het

gebied van betalingsbeschermende bijverzekeringenlT. Zes klanten gaven uitdrukkelijk aan dat de

vergoeding die is betaald bestemd was voor het oversluiten van het lrediet.

28. Verder blijkt uit het klachtdossier van [S]het volgende. Op l7 januan2}l2heeft.fSl een consumptief

krediet afgesloten.ls [S] heeft in haar klachtdossier uitvoerig beschreven hoe het proces tot het

afsluiten van het krediet is verlopen. Uit haar klachtdossier volgt niet dat zij advies heeft onfvangen

op het gebied van betalingsbeschermende verzekeringen. [S] heeft Double RR beschuldigd van het

zonder rechtsgrond in rekening brengen van € 999,- aan advieskosten. Deze kosten werden direct na

het verstrekken van het krediet door de aanbieder bij haar geincasseerd. Zij stelt dat haar niet bekend

rs De dossiers zijn willekeurig geselecteerd tijdens het onderzoek ter plaatse op 23 oktober 2012. Zie bijlage I I van de Onderzoeksrapportage voor het

volledige klançrofiel.
t6 zietab 12 van het dossier.
t7 Zie bijlage III van het boetebesluit waarin de telefoongesprekf<en zijn uitgewerkt.
r8 Verwezen wordt naar bijlagel4 waarin de brief [S] is opgenomen met daarin een uitgebreide chronologische beschrijving van de gebeurtenissen.
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is gemaakt dat er kosten voor het bemiddelen in krediet in rekening werden gebracht. Zijheeftvan
Double RR voorafgaand aan het sluiten van het krediet geen dienstenwijzer ontvangen. Op haar

bankafschrift stond vermeld: "eenmalige incasso advieskosten". [S] stelt dat Double RR een

vergoeding in rekening heeft gebracht voor het bemiddelen in krediet. Dit oordeel wordt bevestigd

door de kantonrechter naar aanleiding van de door mevrouw [S] aanhangig gemaakte rechtszaak. De

rechterbank Noord-Holland heeft op I (vonnis met kenmerk' I

- 

als volgt geoordeeld: "De Ilet op het consumentenlcrediet verbiedt de lcredietg

Ieverancier kosten van a-fwikkeling in rekening te brensen. Nu door Double RR onvoldoende is

onderbouwd dat zü serechtisd was om deze bii tSI ín rekening te brengen zal de vordering

29.

30.

w orden toe gew ezen." [onderstreping AFM]

Uit het klachtdossier van [R] volgt eveneens dat hem geld in rekening is gebracht voor het

bemiddelen in consumptief krediet. Hij geeft aan op 28 juni 2012 thuis te zijnbezocht door een

medewerker van Double RR. Daarbij is een klantprofiel en adviesrapport opgesteld dat hij heeft

ondertekend, alsook een machtiging ter betaling van een vergoeding van € 1900,-. [R] heeft de

betaling laten storneren . Op 26 juli 2012 heeft deze afschrijving alsnog plaatsgevonden. [R] heeft

vervolgens op 4 september 2012 een klacht over Double RR ingediend bij de Ombudsman Financiële

Dienstverlening van het Klachteninstituut Financiöle Dienstverlening (Kifid). In de klacht heeft [R]
aangegeven dat Double RR onder valse voorwendselen en in strijd met de wet een betaling van hem

heeft gevorderd voor kredietbemiddeling.

De Ombudsman Financiële Dienstverlening heeft op 4 maart 2013 de klacht van [R] gegrond

verklaard en aan dat oordeel verbonden dat Double RR binnen vier weken na dagtekening het bedrag

van€1900,-terugdiendetebetalen(oMI.Uitdebeslissingvandeombudsman
Financiële Dienstverlening van het Kifid op de klacht, staat onder het kopje 'feiten' het volgende

vermeld: "Enige tijd later heeft de tussenpersoon bij u thuis op 28-06-2012 een bezoek gebracht en

een zogenaamd Klantprofiel& Adviesrapport opgesteld hetgeen u heeft ondertekend. Een nieuwe

kredietovereenkomst is vervolgens afgesloten. De tussenoersoon heeft u voorts tijdens het hiervoor
bedoelde bezoek ter ondertekening een eenmalige mqchtiging aangeboden ter betalins van ziin

diensten ter grootte van een bedrag vqn € 1.900,00. Nadat u in eerste instantie dit bedrag hee.ft løten

storneren vond later op 26-07-2012 alsnos afschriiving ten laste van uw rekeninp plqats."

[onderstreping AFM]

Onder het kopje 'overwegingen' staat het volgende vermeld:
*Op de thans voorliggende vraag of voor lvedietbemiddeling een vergoeding kan worden bedongen

dient een ontkennend antwoord te volgen. De wet verbiedt dit (zie artikel 34 en artikel 42 van de wet
op het consumentenkrediet). Los van het vorenstaande dient vastgesteld te worden de reden voor het

contact leggen met de tussenpersoon. Op basis vøn het dossier is het voor mi-i voldoende asnnemelijk
dat de reden zag op de totstandkoming van een consumptie-f lcrediet en bii u geen interesse en/of
behoefte bestond ter zake nevenproducten uqn welke qard dan ook. Op verzoek van de tussenpersoon

vond het gesprek plaats. Dat staøt hem vanzelf vrij. Zoals gesteld staøt hem niet vrij betaling van een
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versoedinq te bedinsen voor bemiddelins voor een consumptie_f lçrediet. Ik acht uw klacht døn ook

gegrond en verbind daqraan de terugbetaling door de tussenpersoon van de vergoeding ad € 1900,00

binnen vier weken na dagtekening van dit oordeel." londerstreping door AFM].

III. Benvaargronden en de beoordeling van de bezrvaargronden

De AFM zaleersttoelichten hoe zij tothaar oordeel komt dat Double RR artikel4:11, tweede lid, Wft heeft

overtreden. Daama bespreekt de AFM de bezwaargronden.

31 De AFM komt ook na heroverweging tot de conclusie dat Double RR artikel 4:11, tweede lid, Wft
heeft overfeden. Double RR heeft in de periode van I januari 201 I tot en met 23 oktober 2012 geen

adequaat beleid gevoerd dat een integere uitoefening van zijnbedrijf waarborgt. Hieronder wordt

verstaan dat wordt tegengegaan dat de financiëledienstverlener of zçn werknemers strafbare feiten of
andere wetsoverffedingen begaan die het vertrouwen in de financiélediensfverlener of in de financiële

markten kunnen schaden.

32. Dit oordeel is gebaseerd op het volgende:

(Ð Double RR voerde geen adequaat beleid dat een integere uitoefening van het bedrijf
waarborgt; het beleid ging niet tegen dat Double RR persoonlijke huisbezoeken aflegde ten

behoeve van het afsluiten van consumptief krediet. Dit betreft een overtreding van artikel 6

Colportagewet (oud).le

(iÐ Double RR voerde geen adequaat beleid dat een integere uitoefening van het bedrijf
waarborgt; het beleid ging niet dan wel onvoldoende tegen dat Double RR vergoedingen in

rekening bracht voor haar dienstverlening op het gebied van consumptief krediet. Dit betreft

een overtreding van artikel 4:74, eerste lid, V/ft.
iiÐ De inrichting van de bedrijfsvoering van Double RR beschikte niet over de noodzakelijke

maatregelen en procedures om een beheerste en integere bedrijfsvoering te waarborgen. Dit
betreft een overtreding van artikel4:15, eerste lid, Wft.

JJ

AdÐ
Op grond van artikel 6 van de Colportagewet (oud) is het verboden om in de uitoefening van een

beroep ofbedrijfdoor een persoonlijk bezoek een ander te trachten te bewegen tot het als

kredietdeelnemer deelnemen aan een geldkrediet. De ratio hierachter blijkt uit de wetgeschiedenis:

*Juist bij de colportage en de aanverwante verkoopmethoden zal het ookvoor de verkoper

gemakkelijk zijn øgressief op te treden, omdat deze niet zo zeer de zorg zal hebben voor de

19 Per 13 juni 2015 is de Colportagewet komen te vervallen. Artikel 6 van de Colportagewet is verplaatst naar afikel 6:2302 van het Burgerlijk

Wetboek (BW). Zie Stb.20l4, 140. Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen.
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handhavíng van de goede nøam, die voor de continuïteit van de winkelhøndel en de straat- en

markthandel een voorwaarde is.

Een duideliike grens tussen aanvaardbare en onaanvaardbare agressiviteit kan in de praktijk in
het algemeen niet worden getrokken, maar uit de klachten, ontvangen door de organisaties, die
zich de bescherming van consumenten ten doel stellen, blijkt wel, dat zich veelvuldig duidelijke
gevallen voordoen, waarin de kopers op een niet-aanvaardbare wijze onder drukworden gezet.

Misleiding, psychologßche druk en overrompelingworden al dan niet in combinatie toegepast om

de koper tot een aankoop tegen contante betaling oftot tekening van een koopcontract al døn niet
op aJbetaling te bauegen.u 20

Ingevolge artikel l, derde lid, Colportagewet (oud), wordt niet als persoonlijk bezoek aangemerkt een

persoonlijk bezoek dat in overwegende mate voortvloeit uit het initiatief van de consument.2l Deze
uitzondering dient strikt te worden uitgelegd.22

35 Double RR stelt dat zij eenpotentiële klant de keuze bood tussen het execution only model (zonder

advies en contact enkel via email) en het adviesmodel waarbij tijdens een persoonlijk gesprek (thuis

dan wel bij Double RR) advies werd gegeven. De AFM komt tot een ander oordeel. AFM stelt
allereerst vast dat niet in een werkbeschrijving is vastgelegd dat aan potentiéle klanten een keuze

werd geboden tussen het execution only model en het adviesmodel. Dat er een keuze geboden zou
worden strookt bovendien niet met de stelregel van [A]. Tijdens het onderzoek ter plaatse verklaarde
hij dat hetzijn stelregel is om de klant altijd persoonlijk te bezoeken omdat op die manier goed advies

gegeven kan worden.23 Double RR geeft in dit verband tevens het volgende aan "(...) Een groot deel
van het kløntenbestand vqn Double RR is niet woonachtig in de buurt van de vestiging van Double RR

te Purmerend, zodat consumenten het veelal prettig vonden om thuis te worden bezocht". Verder
volgt uit het productieoverzicht dat Double RR aan de meerderheid van de klanten advies heeft
gegeven. Immers, aan 186 van de 196 klanten is een adviesvergoeding in rekening is gebracht. Dat er
een keuzemogelijkheid zouzijn blijkt evenmin uit de dienstenwijzer. Ook volgt niet uit de

telefoongesprekken dat er een keuzemogelijkheid werd geboden. Drie klanten geven daarbij zelß
expliciet aan dat er geen andere mogelijkheid werd geboden zoals bijvoorbeeld aftrandeling per
post.2a Uit het klachtdossier van [S] kan evenmin worden afgeleid dat aan [S] een keuze is geboden

tussen advies en execution only.

36. Op basis van het dossier kan daarnaast geconcludeerd worden dat de klanten van Double RR
voornamelijk thuis werden bezocht. Alle overeenkomsten zijn gesloten in de persoonlijke omgeving
van de klant en niet ten kantore van Double RR. Ook leidt de AFM uit het dossier af dat het initiatief

20 ZieKamerstukkenll 1970- tg71,ll 106,m.3,pag. l.
21 In de uitspraak HofDen Haag 19 september 2006, LJN 4Y8863 is bepaald dat de uitzondering van artikel l, derde lid, Colportagewet (oud) ook
van toepassing is op geldkrediet tr¿nsacties.
22 Zie bi¡voorbeeld Rb. Amhem 2l september 2007, LIN F,B577l; Rb. Assen 9 maaftZ}l2,LIN BL802l.
23 Ziepagna4S van de Onderzoeksrapportage.
2a Klanten tKl, tO], tNl.

34.
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voor een persoonlijk thuisbezoek grotendeels lag bij Double RR. Dit beeld volgt allereerst uit de

telefoongesprekken. Uit alle telefoongesprekken die de AFM met klanten heeft gevoerd, wordt

duidelijk dat Double RR het initiatief nam tot een huisbezoek. Alleen in het geval van klant [O] heeft

het bezoek plaatsgevonden in de werkomgeving van [O], maar in ieder geval niet ten kantore van

Double RR. De AFM verwijst in dit verband naar de uitgewerkte telefoongesprekken die als bijlage

bij het Boetebesluit zijn opgenomen alsmede naar de citaten die in paragraaf 3.1.1 onder iii. Uit het

telefoongesprek met [J] blijkt bijvoorbeeld dat Double RR meedeelde dat dan alles meteen bekeken

en geregeld kon worden:

En is er toen ehm.. hoe verliep het contact verder? Is er na het telefoongesprek nog een

vervolgafspraak geweest?

Nee, die man die was toen bij ons thuis gekomen.

Bij u thuis gekomen.

Ja, nietvia de teleþon.

En was dat op uw eigen verzoek of op het verzoek van eh het initiatief van de bemiddelaar, de

adviseur?

Ehm... Nee. het was meer op zijn eh verzoek volqens mii. Toen kon hij slles beki-iken en meteen

regelen enzo. Wqt ik me zo kan herinneren.

En heeft u nog wel andere mogelijkheden aangeboden gekregen, dat u bijvoorbeeld bij hun op het

kantoor komt?

Eh, nee.

Uit het telefoongesprek met [I] volgt ook dat het initiatief om haar te bezoeken van Double RR

kwam:

- En bij wie lag het zegmaar initiatief om bij u thuis af te spreken, was dat eh..?

Eh, ja eigenlijk van hun kant uit.

37 De AFM ziet geen aanleiding om aan te nemen dat het beeld dat naar voren komt uit de

telefoongesprekken niet representatief is voor de werkwijze van Double RR, te meer nu uit het dossier

volgt dat alle overeenkomsten in de persoonlijke omgeving van de klant zijn getekend en het beleid

van Double RR vanaf het eerste contact erop was gericht om klanten binnen te halen voor het

(over)sluiten van kredieten. Dit beleid wordt eveneens zeer duidelijk bevestigd door de klanten die de

AFM telefonisch heeft gesproken. Voorts volgt uit het dossier dat doorgaans gedurende het eerste

adviesgesprek al werd overgegaan tot het afsluiten van een nieuw kredietcontracf.zs Dazrbij werd niet

alleen het nieuwe kredietcontract ondertekend maar ook de machtiging voor het in rekening brengen

van de adviesvergoeding door Double RR. Op basis van een samenstel van feiten en omstandigheden

is het naar het oordeel van de AFM onaannemelijk dat het initiatief tot het huisbezoek niet uitging van

Double RR. Ook het klachtdossier van [S] bevestigt de werkwijze van Double RR, die erop \¡¡as

25 Uit de I I door de AFM onderzochte klantprofielen blijkt dat l0 van de I I klanten slechts eenmaal zijn bezocht. Hierbij moet evenwel opgemerlf

worden dat [t{ en [[ telefonisch ¿rangaven tweemaal te zijn.
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38.

39

40.

4l

26 Zie ook overweging 5 van de Colportage Richtlijn.
27 Klanten tHl, tKl, [I] en [O] en zie paragraaf 3.1.1 onder iii van het Boetebesluit.

gericht om op initiatief van Double RR een persoonlijk huisbezoek te laten plaatsvinden om te

trachten de klanten te bewegen een krediet aan te gaan.

Double RR heeft derhalve door het afleggen van huisbezoeken getracht consumenten ertoe te

bewegen een krediet af te sluiten. Omdat het initiatief tot het persoonlijk bezoek aan de klant, voor

zover de AFM heeft kunnen concluderen, lag bij Double RR is de uitzondering op het verbod van

Colportage niet van toepassing is en heeft Double RR in strijd met artikel 6 van Colportagewet (oud)

gehandeld.

De AFM wijst in dit verband op de ratio achter artikel 6 Colportagewet (oud). Van belang is dat

klanten de tijd krijgen om het aangaaî van de kredietovereenkomst en (vooral) de daarmee

samenhangende advieskosten te heroverwegen. Een groot risico bij huisbezoeken is dat de klant op

het laatste moment wordt overvallen met informatie over bij voorbeeld de kosten voor de

diensfverlening waardoor hij niet of onvoldoende in staat is de kwaliteit en prijs van het aanbod met
andere aanbiedingen te vergelijken. Zeker als het initiatief tot het klantbezoek van de onderneming

uitgaat en de klant geen verdere informatie van te voren krijgt toegestuurd over bijvoorbeeld de

kosten van de dienstverlening, kan de klant zich namelijk op generlei wijze op de bespreking

voorbereiden.26

Over het tijdstip waarop de klant werd gernformeerd oordeelt de AFM als volgt. Allereest stelt de

AFM vast dat Double RR niet over een werkbeschrijving beschikt waaruit volgt op welke wijze en

wanneer de klanten werden geinformeerd over de kosten. In de dienstenwijzer heeft Double RR

omschreven wat haar dienstverlening kost. De door Double RR gemaakte afspraken voor een

huisbezoek werden door Double RR per e-mail bevestigd. Uit de afspraakbevestigingen die de AFM
per e-mail toegestuurd heeft gekregen van twee klanten, blijkt niet dat klanten op dat moment werden
geïnformeerd over de kosten die verbonden waren aan het adviesgesprek. Evenmin was daarin de

dienstenwijzer opgenomen of een elektronische link daartoe. Ook de klacht van [S] bevestigt dit
beeld. Zij geeft aan geen enkele informatie van Double RR te hebben ontvangen over de kosten. Vier
van de zeven klanten die de AFM telefonisch heeft benaderd geven zelfs expliciet aan dat zij pas op

de hoogte zijn gehracht van de advieskosten tijdens het bezoek van de adviseur.2T

De workwijze van Double RR staat derhalve haaks op de ratio van de Colportage Richtlijn. Double
RR heeft niet alleen door middel van persoonlijke huisbezoeken klanten bewogen tot het (over)sluiten

van een consumptief krediet. Uit het dossier volgt eveneens dat Double RR de klanten niet
voorafgaand aan het huisbezoek informeerde over de kosten die voor deze bemiddeling in rekening
werden gebracht. Klanten zijn hierdoor niet in staat geweest om zich goed voor te bereiden op de

adviesgesprekken, één van de risico's die de wetgever heeft willen voorkomen door persoonlijke

huisbezoeken voor het bemiddelen in consumptief krediet niet toe te staan.
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42

Conclusie

De AFM komt - ook na heroverweging - tot de conclusie dat het beleid van Double RR onvoldoende

tegenging dat zij op haar initiatief persoonlijke huisbezoeken aflegde om te trachten consumenten

ertoe te bewegen tot het aaîgaaî van een consumptief krediet. Dit is in strijd met artikel 6

Colportagewet (oud).

43

Ad iÐ
Op grond van artikel 4'.74, eerste lid, Wft, is het een bemiddelaar in consumptief krediet verboden

voor consumptief laediet een beloning of vergoeding, in welke vorm dan ook, te bedingen of te

aanvaarden dan wel in rekening te brengen aan een ander dan de aanbieder van het consumptief

krediet. De wetgever heeft met het verbod op een directe (afsluit)vergoeding bij consumptief krediet,

vanuit het oogpunt van zorgwldige klantbehandeling, beoogd om een productiejacht (zogenaamde

'hit and run' praktijken) te voorkomen.2s ln het Besluit Gedragstoezichtfinanciele ondernemingen

Wft zijn regels gesteld met betrekking tot de vergoeding en de wijze van uitbetaling voor het

bemiddelen in krediet.2e De kredietbemiddelaar mag bijvoorbeeld uitsluitend worden beloond in de

voñn van een doorlopende provisie van de aanbieder van het krediet.

De AFM is van oordeel dat Double RR in de periode van I januari 2011 tot en met 23 oktober 2012

vergoedingen in rekening heeft gebracht bij de consument voor haar diensfverlening in consumptief

krediet. Hieronder licht de AFM haar oordeel toe.

Double RR gaf naast advies in krediet tevens - zijhet summiere en standaard - adviezen op het gebied

van betalingsbeschermende verzekeringen.30 Double gaf ook advies op het gebied van

betalingsbeschermende verzekeringen als de klant uitdrukkelijk had aangegeven hieraan geen

behoefte te hebben. Double RR bracht aanzienlijke vergoedingen in rekening voor haar

dienstverlening. In haar dienstenwijzer staat vermeld dat Double RR kosten in rekening brengt bij
advies op het gebied van en bemiddelen in betalingsbeschermende verzekeringen alsmede op het

gebied van advies en bemiddelen in krediet. Ook volgt uit de dienstenwijzer dat Double RR

aanzienlijke kosten in rekening brengt als een overeenkomst wordt geannuleerd. Zowel de

advieskosten als de kosten voor het annuleren zijn vergoedingen in de zin van artikel 4:74, eerstelið,

wft.

46. De AFM heeft uit de telefoongesprekken afgeleid dat Double RR adviezen geeft op het gebied van

betalingsbeschermende bijverzekeringen ook als de klant uitdrukkelijk aangeeft geen

betalingsbeschermende verzekering nodig te hebben. Uit het productieoverzicht volgt dattn95o/ovan

28 Zie Kamerstul*en II, 20 I 0-20 I l, 3 1086, w. 27 .

2e Zie artikel152 tot en met 158 van het Besluit Gedragstoezicht fmanciële ondememingen Wft.
30 Omdat de AFM reeds in randnummer 35 heeft geconstateerd dat aan Double RR geen keuze werd geboden voor execution only laat de AFM dit

model bij bespreking van overtred;ng4:74, eerste lid, Wft buiten beschouwing.

44.

45
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47.

48

49

50.

de kredietconfacten tussen 1 januari 201 I en 26 oktober 2012 Double RR betalingsbeschermende

bijverzekeringen heeft geadviseerd. Slechts inTYovan de gevallen heeft het geleid tot het afsluiten
van dergelijke verzekeringen. Hieruit kan worden geconcludeerd naar het oordeel van de AFM dat de

klanten van Double RR nauwelijks behoefte hadden aan betalingsbeschermende verzekeringen.

Dat de kosten niet in rekening werden gebracht voor het advies op het gebied van

betalingsbeschermende verzekeringen maar voor het bemiddelen in consumptief krediet blijkt naar

het oordeel van de AFM al uit de dienstenwijzer en voorts uit het volgende. Double RR hanteert een

standaard klanþrofiel waarbij de risico's behorend bij het krediet werden geinventariseerd. Daarbij
werd ook standaard de behoefte aan betalingsbeschermende verzekeringen geïnventariseerd. Tien van

de elfklanten in de door de AFM geselecteerde dossiers hebben aangegeven geen behoefte te hebben

aan een dergelijke verzekering.3l Toch heeft Double RR in deze elf klantdossiers telkens een summier

en standaard advies gegeven.

ln alle onderzochte klantdossiers heeft Double RR'geadviseerd' om de volledige maandtermijn of in
het geval van een overlijdensrisicoverzekering, de gehele kredietsom afte dekken, dit terwijl de

financiële situatie bij elke klant verschillend is. Bovendien heeft Double RR in geen van de

klantdossiers toegelicht hoe zij tot het advies is gekomen om het risico volledig af te dekken. Voorts
heeft de AFM geconstateerd dat in het klanþrofiel geen enkele waag is opgenomen waardoor

bijvoorbeeld wordt geihventariseerd welke productvoorwaarden het beste zouden aansluiten bij de

behoefte van de klant. Door Double RR is dan ook in geen van de gevallen een passend

verzekeringsproduct van een specifieke aanbieder geadviseerd en/ofeen offerte uitgebracht. De door
de AFM geselecteerde dossiers zijn dusdanig overeenkomstig dat zij de standaard werkwijze van

Double RR aantonen. Kortom, de adviezen ten aanzien van de betalingsbeschermende verzekeringen

z4nnaarhet oordeel van de AFM gelet op het voorgaande aan te merken als standaard en summier.

Als er geen opdracht is gegeven ofals blijkt dat klanten geen behoefte hebben aan een dergelijke
verzekering, ontbreekt elke basis voor het standaard in rekening brengen van een vergoeding voor
dienstverlening op het gebied van bijverzekeringen. Het in rekening brengen van een vergoeding

onder deze omstandigheden kan naar het oordeel van de AFM dan ook niet anders uitgelegd worden
dan als een vergoeding voor de dienstverlening op het gebied van krediet. En zou er al een basis zijn
om advies te geven op het gebied van betalingsbeschermende verzekeringen dan dienen alle relevante
gegevens te worden geinventariseerd op basis waarvan een passend advies wordt gegeven en kan
geenszins worden volstaan met een standaard advies.

Ook volgt uit het dossier dat bij de klanten van Double RR de indruk was gewekt dat de kosten in
rekening werden gebracht voor het bemiddelen in het consumptief krediet. Zes van de in totaal zeven

klanten die de AFM telefonisch heeft gesproken hebben aangeven dat de advieskosten betrekking

" All""r, klunt ! geeft aan geen risico's te willen lopen. De overige tien klanten geven aan op de geen verzekering te willen.
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hadden op het consumptief krediet.32 Vijf van de zeven klanten geven voorts aan geen advies te

hebben gehad over verzekeringen.33 De overige twee klanten zeggen dat er wel is gesproken over

verzekeringen , maar beiden gaven aan dat zlj daarvoor niet hebben betaald maar wel voor het

oversluiten van het krediet. Ook beide klachtdossiers bevestigen dat door Double RR kosten in

rekening zijn gebracht voor het bemiddelen in consumptief krediet en niet voor het summiere en

standaard advies op het gebied van betalingsbeschermende verzekeringen.

Verder volgt uit de klantdossiers dat de advieskosten samenhingen met de advisering van het

consumptief krediet. ln acht van de elf onderzochte klantdossiers is de door Double RR in rekening

gebrachte adviesvergoeding meegefinancierd met het krediet, en werden de vergoedingen

geincasseerd als het krediet werd uitbetaald. Voorts stond in het in tien dossiers aangetroffen

standaard formulier "Eenmalige machtiging Bankgiro incesso" dat de klant Double RR een

machtiging om de advieskosten van haar rekening te incasseren verleent "nadat het krediet is

uitbetaalt'. Op deze machtigingen wordt niet gesproken over een vergoeding voor advies over

betalingsbeschermende bij verzekerin gen.

Naar het oordeel van de AFM kan niet anders dan worden geconcludeerd op grond van het

bovenstaande dat de in rekening gebrachte vergoedingen enkel in rekening werden gebracht voor de

dienstverlening op het gebied van consumptief krediet. De dienstverlening van Double RR was vanaf

het eerste contact gericht op het bemiddelen in consumptief krediet. Uit de telefoongesprekken volgt

ook het beeld dat met het adviesgesprek werd beoogd om een krediet (over) te sluiten en niet om

advies te onfvangen op het gebied van betalingsbeschermende bijverzekeringen. En ook als klanten

geen behoefte hadden aan een advies op het gebied van betalingsbeschermende verzekeringen werd

toch een advies gegeven, zijhel een standaard en summier advies. Het standaard verstrekken van

standaard en summiere adviezen op het gebied van betalingsbeschermende bijverzekeringen is dan

ook slechts een cosmetische constructie om hoge vergoedingen te onfvangen voor de dienstverlening

op het gebied van krediet. De wetgever heeft echter duidelijk bepaald dat de bemiddelaar voor deze

dienstverlening geen vergoeding van de consument mag onfvangen. Double RR heeft dan ook 'onder

het mom van het geven van advies op het gebied van betalingsbeschermende bijverzekeringen' alsnog

hoge vergoedingen in rekening gebracht en daarmee in strijd met artikel 4:74, eerste lid, Wft
gehandeld.

Op basis van het bovenstaande is de AFM van oordeel dat Double RR geen adequaat beleid heeft

gevoerd dat een integere uitoefening van haar bedrijf waarborgt. De AFM heeft immers vastgesteld

dat het beleid van Double RR niet tegenging dat Double RR (verkapte) vergoedingen in rekening

bracht voor haar dienstverlening op het gebied van consumptief krediet. De werkwijze van Double

32 Klanten InJ, tJl, t[, tK], tMl, tl.ll.
33 Klanten FrJ, til, tK], tMl, tNl.
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RR was er juist op gericht om in strijd met artikel 4:74, eerste lid, rr^/ft een forse vergoeding bij de

klant in rekening te brengen voor het bemiddelen in consumptief krediet.

AdiiÐ
Op grond van artikel 4:15, eerste lid, Wft, dient een financieel dienstverlener haar bedrijfsvoering

zodanig in te richten dat deze een beheerste en integere uitoefening van haar bedrijft waarborgt. Uit
de Memorie van Toelichting bij artikel 4:15 Wft blijkt het volgende:

"Naast het vereiste dat de inrichting van de bedrijfsvoering gericht moet zijn op integriteit, soliditeit
en de zorgvuldige behandeling van cliënten en consumenten wordt van de Jinanciëledienstverlener
ingevolge diverse bepalingen in dit voorstel ook vereist dat zij een beleid voert, maatregelen neemt of
handelingen verricht gericht op integriteit en de zorgvuldige behandeling van cliënten en

consumenten. Zie bijvoorbeeld de artikelen 4:11,4:20, 4:23 en 4:25, eerste lid. De inrichtinsvan de

bedräfsvoerinq opsrond van onderhavig artikel is ondersteunend daaraan "3a [onderstreping AFM]

Een financiele dienstverlener moet zorgdragen voor een goede inrichting en daamaast voor de

uiwoering van het beleid. De AFM stelt allereerst vast dat Double RR niet beschikt over proces- dan

wel werkbeschrijvingen enlof overige beleidsdocumenten. Noch beschikte Double RR over

werkinstructies voor haar medewerkers anders dan het belscript. Zo is door Double RR niet

onderbouwd op welke wijze zij waarborgde dat haar medewerkers tijdens de telefoongesprekken en

adviesgesprekken bij de klanten thuis in lijn met de V/ft de belangen van de klanten behartigden. Ook
nam Double RR de telefoongesprekken niet op. Hieruit kan in ieder geval worden geconcludeerd dat

Double RR niet in staat was om voorafgaand aan een gesprek op inhoud te sturen en in het ook niet na

afloop aan de hand van opnames. Ook heeft Double RR niet aangetoond dat zij waarborgen had

ingebed in haar bedrijfsvoering met betrekking tot de huisbezoeken. Omdat Double RR werkte met

(jonge) callcentermedewerkers (bijvoorbeeld studenten) die op basis van nulurencontract werkzaam

waren en met adviseurs die voornamelijk extern (bij klanten thuis) adviesgesprekken voerden hadzij
deze risico's moeten adresseren en daartegenover goede beheersingsmaatregelen moeten treffen die
zij tevens had moeten verankeren in haar bedrijfsvoering. Dit heeft Double RR nagelaten. Ook heeft

Double RR haar beloningsbeleid niet vastgelegd. Uit de Memorie van Toelichting volgt dat het de

verantwoordelijkheid is van een financiëledienstverlener om zelf een analyse te maken van de risico's
en haar bedrijfsvoering daamaar moet inrichten:

*Artikel 
4: l5 gaat evenøIs de artikelen 4: I4 en 3: 17 uit van een doelgerichte of "principle based"

benadering. Eenfinanciële dienstverlener zal zelf een analyse moeten mqken van de risico's en haar

bedrijfsvoering døarnaør inrichten. Binnen de knders van de op grond van het tweede lid bij of
krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels moet de fi.nanciële onderneming bepalen

54.

55

3a KamerstuHcen 112005-2006,29 708, nr. 19, p. 50ó, zie ook p. 501.
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welke maatregelen in de bedrijfsvoering moeten worden getroffen gelet op de risico's die de

onderneming loopt." 35

56 Op grond van bovenstaande staat vast dat Double RR haar bedrijfsvoering niet zodanighad ingericht
dat het door haar te voeren beleid werd ondersteund door maatregelen die een beheerste en integere
bedrijfsuitoefening waarborgen.

57. Concluderend, is de AFM op grond van randnummer 33 tot en met randnummer 56 van oordeel dat

Double RR in de periode van I januari 2011 tot en met 26 oktober 2011 artikel 4:11, tweede lid, Wft
overtreden.

Samengevat en zakelijk \Meergegeven bevat het bezwaarschrift de volgende bezwaargronden:

58.

A. Verwijtbaarheid

Double RR stelt dat bij de vaststelling van de mate van verwijtbaarheid relevante feiten en

omstandigheden ten onrechte nietz4nmeegewogen of buiten beschouwing zijn gelaten. Double RR
merkt op dat uit het Boetebesluit volgt dat het gebruik maken van een dienstenwijzer van een andere

markþartij (Afab) niet leidt tot verminderde verwijtbaarheid. Double RR vindt dat dit ook niet mag

leiden tot een verhoogde mate van verwijtbaarheid zoals geoordeeld door de AFM in het Boetebesluit.

Double RR voert in dit verband aan dat haar bedrijfsvoering uitsluitend erop was gericht om voor
haar klanten een gunstigere financiële situatie te creëren. Tot slot wordt in dit verband aangevoerd dat

Double RR altijd naar beste weten heeft gehandeld, maar het 'wellicht niet altijd even handig heeft

aangepakt'. Van opzet op de overtreding is dan ook geen sprake.

59.

Reactie AFM
De AFM heeft in het Boetebesluit aanleiding gezien om het basisbedrag met21%o te verhogen gelet

op de verwijtba¿rheid van Double RR, omdat kort gezegd de AFM heeft vastgesteld dat het beleid

van Double RR niet dan wel onvoldoende tegenging dat artikel 4:74, eerste lid, Wft en artikel 6
Colportagewet (oud) werd overtreden. Beide normen zijn duidelijk en gesloten en om die reden kan er

bij Double RR over de strekking ervan geen twijfel hebben bestaan. Tevens oordeelt de AFM dat ook

uit de inrichting van de bedrijfsvoering niet is gebleken dat Double RR een door haar te voeren

adequaat beleid in haar organisatie had ingebed.

60. Verder heeft de AFM in het Boetebesluit in dit kader overwogen dat hetzich niet terdege laten

informeren over de geldende wet- en regelgeving en maar 'gewoon' de dienstenw4zer van een andere

partij ovememen geenszins een grond vormt om een verminderde verwijtbaarheid aan te nemen.

Double RR heeft betoogd dat het 'gewoon' ovememen van een dienstenwijzer van een andere partij

niet kan leiden tot een verhoogde verwijtbaarheid. Het is vaste jurisprudentie dat op markþartijen de

35 Kamerstuk 29 708, nr. 19
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36 Zie ECLI:NL:CBB:2015:243 ro. 4.3, ECLI:NL:CBB:2014:226,ro.5.4 en ECLI:NL:RBROT:2015:4569, ¡o. 4.1
37 Zie ECLI:NL:RBROT:2014:1636,ro.6.3 en ECLI:NL:CBB:2012:8y67L3,ro.4.3.
38 Zie paragraaf 7.5 van het Onderzoeksrapport.
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plicht rust zich op de hoogte te stellen van de geldende wet- en regelgeving en zich daaraan ook te
houden.36 Het verschuilen achter een dienstenwijzer vaneen andere financiële onderneming strookt
dan ook niet met dit uitgangspunt en kan dus niet leiden tot een verminderde verwütbaarheid. Ook het
gegeven dat voor Double RR als uitgangspunt gold het voor klanten een gunstigere financiële situatie
creëren leidt niet tot verminderde verwijtbaarheid. Het hanteren van een dergelijk uitgangspunt maakt
nog niet dat Double RR een adequaat beleid voert dat een integere uitoefening vanzijnbedrijf
waarborgt. Integendeel, uit het onderzoek is gebleken dat Double RR - ondanks haar uitgangspunt -
wetsovertredingen heeft begaan. Ook het 'niet altijd even høndig handelen' is geen omstandigheid die
zou leiden tot verminderde verwijtbaarheid. Double RR heeft immers een eigen verantwoordelijkheid
om zich aan de geldende wet- en regelgeving te houden. Zol er bij Double RR twijfel over de
strekking van geldende nonnen hebben bestaan, dan had het op haar weg gelegen om zich op een

terdege wijze te informeren 'over de beperkingen diewaaraan haar gedragingen zijn
onderworpen'.37 Het naar het beste weten handelen is dan ook niet voldoende, de eigen
verantwoordelijkheid van een financiële dienstverlener gaat vele malen verder dan dat. Het betoog
van Double RR faalt en leidt derhalve niet tot een ander oordeel.

B. Gebruik handelsnamen

Double RR stelt dat zij beschikt over meerdere domeinnamen en dat zij nooit met deze domeinnamen
heeft deelgenomen aan het handelsverkeer. De domeinnamen hadden bovendien een duidelijke link
naar de websites van Double RR. Verder bestrijdt Double RR dat zij telefonisch contact zocht met
potentiële klanten vanuit de naam 'het kredietcentrumvan Nederland'.De openingszin werd als

onderdeel van een slogan gebruikt en te allen tijde werd ook de naam van Double RR genoemd. Het
belscript mag volgens Double RR dan ook niet leidend zijn. De stelling van de AFM dat Double RR
zich heeft voorgedaan als niet commerciële partij bestrijdt Double RR stellig. Bovendien merkt
Double RR op dat zij ook altijd haar naam bekend maakte bij de bevestiging van afspraken en in
overige correspondentie en documenten.

Reactie AFM
In het Onderzoeksrapport3s staat vermeld dat de AFM heeft geconstateerd dat Double RR diverse
handelsnamen niet heeft gemeld bij de AFM. Naast de gemelde handelsnamen maakte Double RR
ook gebruik van de volgende namen:'http://www.creditcard-oversluiten.nl',
'http://www.hollandskrediethuis.nl' en 'htþ://www.herfstlening.nl' en 'Kredietcentrum van
Nederland'. Volgens Double RR zijn dit door haar gehanteerde domeinnamen waarvan op de website
telkens staat vermeld dat het om een website van [U B.V.] (U) gaat en waarbij tevens het juiste
nummer van de Kamer van Koophandel (KvK) staat vermeld. Doordat Double RR zich na¿r buiten
toe profileert met verschillende domeinnamen kan door Double RR niet worden ontkend dat zij in het
handelsverkeer gebruik heeft gemaakt van meer namen dat de bij de AFM gemelde (en bij de KvK



63.

64.

6s

66.

Datum

Ons kerunerk

Pagina 20 van3l

geregistreerde handelsnamen). Dat domeinnamen een duidelijke link bevatten naar [U] en in overige

correspondentie de naam Double RR werd vermeld, maakt dit niet anders.

Tevens staat vast dat Double RR beschikte over een belscript waarin enkel de naam'het

lcredietcentrumvan Nederland' staatvermeld, waarbij geldt dat Double RR - ook niet in de

bezwaarfase - met stukken heeft onderbouwd dat zij tijdens de telefoongesprekken te allen tijde de

naam Double RR noemde. In dit licht begrijpt de AFM ook niet waarom Double RR meerdere namen

gebruikt tijdens het telefoongesprek en niet alleen volstaat met het noemen van de naam Double RR.

Door het hanteren van de naam'het lcredietcentrum van Nederland' zott naar het oordeel van de AFM

bij potentiële klanten wel degelijk de indruk gewekt kunnen worden dat zij met een organisatie zonder

commerciële doeleinden te maken hebben. Ten overvloede merkt de AFM op dat deze constatering

bij het vaststellen van de overtreding buiten beschouwing is gelaten. Het betoog van Double RR faalt

en leidt niet tot een ander oordeel.

C. Vertrouw ensb e gins el

Double RR stelt dat het Boetebesluit in strijd met het vertrouwensbeginsel is genomen. Double RR

stelt dat de AFM tijdens de gesprekken op 23 oktober 2012 en 31 oktober 2012toegezegdzotthebben

dat de AFM het bij een waarschuwing zou laten indien Double RR haar activiteiten op het gebied van

kredietbemiddeling wijwillig zou staken. Hoewel Double RR tijdens het eerste gesprek aangafhaat

werkzaarnheden te zullen beeindigen - ondanks datzijvanmening was dat zijhaat werkzaamheden

correct uitvoerde - heeft de AFM toch een boete opgelegd. Double RR mocht er echter op verffouwen

dat de AFM haar toezegging zou nakomen.

Double RR voert aan te hebben gehandeld conform de toezegging van de AFM en na de twee

gesprekken gelijk actie te hebben ondernomen om haar werkwijze aan te passen. Zoheeft Double RR

potentië]e klanten kosteloos bezocht en het adviestarief, voor het geval zou worden overgegaan tot

afname van haar diensten- gesteld op maximaal e 495,-. Als er geen betalingsbeschermende

verzekeringen werden afgesloten bracht Double RR geen kosten in rekening.

Door het aanpassen en het uiteindelijk stoppen met haar werkzaamheden stelt Double RR schade te

hebben geleden. Double RR heeft personeel moeten ontslaan en zaghaar omzet afüemen. Double RR

heeft een deel van haar vergunning laten intrekken en haar kredieþortefeuille verkocht. Als voor

Double RR duidelijk was geweest dat de AFM zich niet aanhaar toezegging zou houden had Double

RR een andere' onfmantelingsstrategie' gekozen.

Double RR stelt dalzij er gerechtvaardigd op had mogen vertrouwen dat de AFM haar toezegging

zou nakomen, nu de toezegging door bevoegde medewerkers van de AFM is gegeven en duidelijk,

concreet en ondubbel zirurig was geformuleerd.

Tot slot stelt Double RR dat zlj altljdheeft meegewerkt aan het onderzoek van de AFM. Met deze

omstandigheid, alsmede de omstandigheid dat er een toezegging is gedaan, had de AFM rekening
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moeten houden in haar Boetebesluit. De AFM is niet transparant geweest in haar besluiworming. In
dit kader merkt Double RR ook op dat zij niet de beschikking heeft gekregen over het volledige
dossier.

Reactie AFM
De AFM stelt voorop dat de stelling van Double RR, dat de AFM tijdens de gesprekken op 23

oktober 2072 en 31 oktober 2012 zothebben toegezegd dat als Double RR wijwillig haar activiteiten
staakt de AFM geen boete oplegt, door Double RR niet wordt onderbouwd. Daarbij geldt dat door
toezichthouders van de AFM nimmer een dergelijke toezegging wordt gedaan, omdat enerzijds het

besluit om een boete op te leggen enkel door het bestuur van de AFM genomen kan worden en niet
door de individuele toezichthouder en anderzijds omdat in een onderzoeksfase nog geen sprake is van

een vaststelling van een overtreding van toezichtswetgeving. Het kan dan ook niet anders dan dat het

aanpassen van de werkwijze een zelfstandige keuze is geweest van Double RR die mogelijk is
ingegeven door de toezichtsbezoeken die de AFM heeft verricht. Double RR heeft zich in die fase

nimmer tot de AFM gewend met de vraag welke stappen zij zou moeten zetten om aan de wet- en

regelgeving te voldoen. Dit onderdeel van het betoog van Double RR faalt derhalve.

Tevens geldt ook in dit verband - zoals hiervoor ook onder randnummer 60 staat vermeld - dat van

een professionele marktpartij wordt verwacht dat zij op de hoogte is van de geldende wet- en

regelgeving en dat daarnaar gehandeld wordt. Dit geldt ook als de toezichthouder niet direct uitsluitsel
geeft. 3e Het is derhalve de eigen verantwoordelijkheid van Double RR om te allen tijde te handelen

naar de geldende wet- en regelgeving. Double RR heeft ten minste in periode van 1 januari 2011 tot
en met 23 oktober 2012 geenadequaat beleid gevoerd dat een integere uitoefening van haar bedrijf
waarborgt. De AFM heeft onder meer vastgesteld dat het beleid van Double RR niet tegenging dat

Double RR (verkapte) vergoedingen in rekening bracht voor haar dienstverlening op het gebied van

consumptief krediet. De werkwijze van Double RR was erop gericht een vergoeding brj de klant in
rekening te brengen voor de werkzaamheden op het gebied var. consumptief krediet, welke
vergoeding op grond van artikel 4:74, eerste lid, Wft verboden is. Hieruit kan worden afgeleid dat

Double RR omzet heeft gegenereerd die zij - als zij zich te allen tijde aan de geldende wet- en

regelgeving had gehouden - niet had kunnen genereren. Uit het productieoverzicht volgt dat Double
circa€ 200.000,- aan vergoedingen in rekening heeft gebracht waarbij geen betalingsbeschermende

verzekeringen zijn afgesloten. Ðat Ðouble RR haar amzetzag teruglopen als het gevolg van het

beéindigen van activiteiten die strijdig zijnmet de Wft komt dan ook geheel voor haar eigen rekening
en risico. En, als zij zich te allen tijde aan de geldende wet - en regelgeving had gehouden, had zij ook
niet kunnen beschikken over de inkomsten die zij heeft gegenereerd door het in strijd met afükel4:74,
eerste lid, V/ft in rekening brengen van vergoedingen. Ook dit onderdeel van het betoog van Double
RR faalt.
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Daamaast volgt de AFM het betoog van Double RR dat zij alrijd goed heeft meegewerkt niet. De

AFM verwijst in dit verband allereerst naar hetgeen hieromtrent is opgemerkt in paragraaf 7.5 van de

Onderzoekrapportage. Hieruit volgt dat Double RR niet altijd direct de conecte en volledige

informatie heeft verstrekt. Wat hier ook van zij, de medewerking door Double RR aan het onderzoek

is buiten beschouwing gelaten bij het vaststellen van de overtreding. Ten overvloede merkt de AFM
op dat het meewerken op grond van artikel 5:20 Algemene wet bestuursrecht (Awb) een verplichting

is. Het goed meewerken is dan op zich ook geen omstandigheid waarmee de AFM rekening behoeft te

houden.

D. Niet transparant

Double RR stelt dat de AFM niet transparant is geweest in haar besluitvorming. Enerzijds omdat de

AFM ondanks de toezegging toch een boete heeft opgelegd. Anderzijds omdat Double RR na het

maken vanbemtaar geen volledige beschikking over het dossier heeft gehad, waardoor Double RR
geen goed verweer heeft kunnen voeren.

Reactie AFM
Het betoog van Double RR faalt. Wat de toezeggingbetreft verwijst de AFM naar randnummer 69.

Van een niet transparante besluifvorming is derhalve om die reden geen sprake. Ook het betoog dat

Double RR niet de beschikking heeft gehad over het volledige dossier en om die reden geen goed

verweer heeft kunnen voeren faalt. Double RR is eerst bij het uitsturen van het boetevoornemen in de

gelegenheid gesteld om een afschrift van het dossier te verkrijgen. Van deze gelegenheid heeft

Double RR geen gebruik gemaakt. In de bezwaarfase heeft Double RR nogmaals de mogelijkheid
gekregen om een afschrift van het dossier te verkrijgen. Ook van deze gelegenheid heeft Double RR

uiteindelijk geen gebruik heeft gemaakt. Van een niet-transparante besluitvorming is derhalve om die

reden ook geen sprake.

Voorts heeft Double RR in haar bezwaarschrift verzocht om de in haar zienswijze op de

Onderzoeksrapportage gegeven argumenten, feiten en omstandigheden integraal als herhaald en

ingelast te beschouwen in haar bezwaar. Dit omdat de gegeven argumenten, feiten en omstandigheden

in het Boetebesluit onvoldoende gemotiveerd zijn gepasseerd. Door Double RR is in haar

bezwaarschrift echter niet vermeld in welk opzicht in het Boetebesluit de voor Double RR relevante

feiten, omstandigheden en argumenten onvoldoende gemotiveerd zijn weerlegd. Double RR volstaat

enkel met een algemene opmerking. Voor een groot deel gaat de AFM bij de bespreking van de

overtreding van artikel 4:11, tweede lid, V/ft in op de gegeven argumenten, feiten en omstandigheden

in de zienswljzevanDouble RR of bij de bespreking van de beztraargronden. De AFM ziet voor het

overige ook na heroverweging geen aanleiding om tot een ander oordeel te komen dan in het

Boetebesluit.

Verder stelt Double RR in ha¿r bezutaar dat de conclusies gedeeltelijk lijken te zijn gebaseerd op

subjectieve waardeoordelen.Zij stelt dat het Boetebesluit subjectiefgeoriënteerde, negatieve,
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insinuerende opmerkingen vertoont. Omdat deze stelling door Double RR niet nader wordt
onderbouwd, laat de AFM dit onbesproken.

E. Boetehoogte

Double RR stelt dat het boetebedrag te hoog is. Double RR merkt in dit verband op dat zij na de

bekendmaking van de boete de boekhouder heeft gewaagd om de in de jaanekening 2013
weergegeven financiële positie nog eens nader te bezien. Double RR merkt op dat de boekhouder
alsnog kosten heeft opgenomen en voorzieningen heeft getroffen die ultimo 2013 kenbaar hadden

moeten zijn geweest en om die reden in de jaarrekening meegenomen hadden moeten worden. Het
eigen vermogen moet na herziening worden vastgesteld op € I Bij het opleggen van de boete
moet worden uitgegaan van de draagkracht van Double RR op het moment van boeteoplegging, te
weten eind 2014. De jaarcijfers zijn nog niet bekend, maar Double RR schat haar totale eigen
vermogen op 20 decemb er 2014 op ongeveer € I Double RR stelt dan ook onvoldoende
draagkracht te hebben om de boete te kunnen dragen en zij verzoekt de AFM dan ook de boete te
matigen met 100%.

Voofs merkt Double RR op dat bij de passendheidstoets geen rekening is gehouden met relevante
omstandigheden. Zo heeft de AFM niet meegewogen dat Double RR als gevolg van het optreden van
de AFM aanzienlijkverlies heeft geleden. Ook heeft de AFM geen rekening gehouden met het feit dat
Double RR volledige medewerking heeft verleend.

Tot slot merkt Double RR op dat z4 voorzieningen heeft moeten treffen onder meer voor de kosten
van de te verwachtenjuridische procedure. Op grond van het evenredigheidsbeginsel zal de boete
verder gematigd moeten worden, omdat de gevolgen voor Double RR onevenredig zijn.

Reactie AFM
Double RR stelt kort gezegd dat de AFM bü het vaststellen van de boetehoogte rekening heeft
gehouden met een te hoog eigen vermogen. In het Boetebesluit is de AFM uitgegaan van een eigen
vermogen't * € I De AFM heeft zich gebaseerd op de financiële gegevens over 2013 die
DoubleRRnaaraanleidingvanhetboetevoornemenop lgjuniz}I{aandeAFMheeftovergelegd
( aarrekening, eerste versie).

Inbemvaar heeft Double RR een nieuwe versie van de jaarrekening over 2013 (aa:rekening20l3,
tweede versie) overgelegd. Het eigen vennogen in de tweede versie komt uit op € I Als reden
hiervoor geeft Double RR aan dat de boekJrouder alsnog kosten heeft opgenomen en voorzieningen
heeft getroffen die ultimo 2013 kenbaar moeten zijn geweest en om die reden alsnog in de
jaa:rekening meegenomen moeten worden. De AFM heeft in debentaarfase een toelichting gewaagd
waarom de cijfers in de tweede versie zijn gewijzigd. Per e-mailbericht van 18 september 2015 heeft
de AFM van Double RR een toelichting ontvangen van de boekhouder van Double RR. Uit de
toelichting volgt welke omstandigheden verband houden met de wijzigingen. De volgende
omstandigheden worden opgesomd: voorziening AFM fiuridische kosten), (juridische) kosten
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aMoeiing I,I en I, conectie (rentekosten) leningen, correctie financiële lasten en

baten en administratiekosten. Uit de toelichting volgt echter niet de reden waarom dit bij het

vaststellen van de eerste versie niet al kenbaar had kunnen zijn.

De aangebrachte wijzigingenzijnwezenlijk. Niet alleen de cijfers over 2013 zljn gewijzigd, ook zijn

met de tweede versie de cijfers over 2012 gewijzigd. Hieronder laat de AFM een aantal verschillen

zien:

8i.

82.

83.

Verder is opvallend dat in de tweede versie de activa niet gelijk zijn aan de passiva (activa is

c I"n passiva it c D. uit de jaarrekening vgþ!.!!g'oor geen verklaring.

ook is in de tweede versie een voorziening getroffen,tutt e I waarbij ook enige toelichting

ontbreekt. Terwijl in de eerste versie met betrekking op de post 'goodwill' een bedrag van c I i.
afgeschreven is in de tweede versie de hele post afgeschreven ter grootte rrutt e I ook de

afschrijving van de vervoersmiddelen is opmerkelijk. Uit de tweede versje voþluit de toelichting op

de winst- en verliesrekening dat op vervoersmiddelen een bedrag rrun c f is afgeschreven. In

eveneens de tweede versie stond op de balans een post vervoersmidd"l"n ¿i" ir¿otz e | *u.
en in 20i3 € I. Hieruit zou opgemaakt moeten worden dat Double RR meer kan aßchrijven

dat de waarde van de vervoersmiddelen.

De eerste versie van de jaarrekening2}l3 is op 13 oktober 2014 vastgesteld en dus pas na het

uitsturen van het boetevoomemen. In dit verband merkt de AFM op dat Double RR al bij het uitsturen

van het boetevoomemen (op 19 juni 2014) rekening had moeten houden met een eventuele boete van

de AFM. Van Double RR mag alsdan verwacht worden dat zij op dat moment met een eventuele

boete rekening houdt door bijvoorbeeld hiervoor een reservering op te nemen.4O Het argument van

Double RR dat de boekhouder - met het oog op de boete - nogmaals naar de cijfers heeft gekeken gaat

ook niet op, omdat Double RR reeds vanaf 1 9 jun i 2014 hiermee rekening had kunnen houden. En

hiermee rekening houden is niet gelijk aan het (achteraf) op een andere manier gaan voeren van de

boekhouding door bijvoorbeeld een andere wijze te hanteren van afschrijven. Dit alles strookt niet

met dit uitgangspunt om rekening te houden met een eventuele boete en staat er juist haaks op.

Kosten Jaa:rekening 2013 eerste versie

(13 oktober 2014)

Jaarrekening 2013 tweede versie
(20 april 2015)

Netto omzet I I
Personeelskosten I I
Vervoerskosten I I
Afschriivingen I I
Algemene kosten I I
Vorderingen op participanten I I

40 ECLI:NL:cBB :2ol 5 :256, ro. 3.9
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Double RR heeft ogenschijnlük een andere wijze van boekhouding willen voeren om juist een lager

eigen vermogen aan te tonen.

Nu Double RR geen onderbouwde toelichting heeft kunnen geven waarom de jaarcijfers dusdanig zijn
gewijzigd en bij de wijzigingen de nodige waagtekens gezet kunnen worden, concludeert de AFM dat

zij zich op basis van de aangeleverde gegevens geen getrouw beeld kan vorrnen van de draagkracht

van Double RR. De AFM heeft in het Boetebesluit de boete gematigd tot € 37.500,-. Gelet op het

bovenstaande ziet de AFM geen aanleiding om op grond van beperkte draagkracht de boete verder te

matigen.

Double RR stelt in bezwaar dat de AFM in de passendheidstoets geen rekening heeft gehouden met

de verliezen en schade die Double RR heeft geleden. Bij het vaststellen van de boetehoogte wordt op

grond van artikel 4 Besluit bestuurlijke boetes financiële sector rekening gehouden met de

draagkracht van de overtreder. Indien een overtreder verliezen heeft geleden zal dit zich vertalen in de

jaarcijfers en mogelijk leiden tot een beperktere draagkracht met welke omstandigheid bij het bepalen

van de boetehoogte rekening wordt gehouden.

F. Vergoeding proceskosten en wettelijke rente

Double RR verzoekt de AFM in het bezwaar om vergoeding van de kosten en de wettelijke rente.

87

Reactie A-FM

Op grond van artikel 7:15, tweede lid, Awb bestaat het recht op een vergoeding van de kosten die een

belanghebbende redelijkerwijs heeft gemaakt in verband met de behandeling van het bezwaar, voor

zover het bestreden besluit wordt herroepen wegens een aan het bestuursorgaan te wijten
onrechtmatigheid. Aangezien daar in onderhavig Boetebesluit geen sprake van is, ziet de AFM geen

aanleiding om dit verzoek in te willigen.

IV. Publicatie

Gelet op artikel 1:98 Wft zal de AFM over de publicatie van het boetebesluit en de uitkomst van de beslissing op

bemtaar een beslissing nemen zodrahet Boetebesluit onherroepelijk is geworden. Daarbij zal ook worden

beoordeeld of er aanleiding is om anoniem te publiceren. In het voorgenomen publicatiebesluit zal de tekst van het

uit te brengen persbericht worden opgenomen. De bijlage bij dat voorgenomen publicatiebesluit zal voorts de

geschoonde versie bevatten van de besluiten die op de website van de AFM openbaar ztllen worden gemaakt. ln
de openbare versie van die besluiten is eventuele vertrouwelijke informatie geschoond. Double RR zal alsdan in de

gelegenheid worden gesteld om haar zienswijze te geven op het voorgenomen publicatiebesluit. Daarbij kan

Double RR tevens aangeven of er, naast de reeds geschoonde tekst, nog vertrouwelijke tekst in de besluiten staat

die volgens Double RR eveneens geschoond zou moeten worden.
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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, Sector Bestuursrecht,

Postbus 5095 1, 3007 BM Rofterdam. Natuurlijke personen kunnen ook digitaal beroep instellen bij genoemde

rechtbank via http://loket.rechtspraak.nVbestuursrecht. 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,

[was getekend]

Hoofd
Juridische Zaken

[was getekend]

Bestuurslid
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Bijlage I

Verslag hoorzitting Double RR Holding B.V. @ouble RR) inzake het door Double RR ingediende bezwaar
van 6 februari 2015 het besluit van de Autoriteit tr'inanciële Markten (AFM) van 30 december 2014

met kenmerk Het betreft het opleggen van een boete aan Double RR wegens overtreding
van artikel4:11, tweede lid, Wft.

-o0o-
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Bijlage 2

Wettetijk kader

llet op hetfinancieel toezicht (lítft)

In artikel 4:11, tweede lid van de Wft is bepaald:

Eenfinanciëledienstverlener voert een adequaat beleid dat een íntegere uitoefeningvøn zijn bedrijfwaarborgt.

Hieronder wordt verstuan dat wordt tegengegaan dat deJìnanciëledienstverlener of zijn werlçtemers straJbare

feiten of andere wetsovertredingen begøan die het vertrouwen in de financiëledienstverlener of in de financiële
markten kunnen schaden. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen andere onderwerpen worden

aangewezen die tot de integere uitoefeningvan het bedri¡fvan eenfinanciëIedienstverlener worden gerekend.

In artikel4:15 Wft is bepaald:

I. Eenfinanciëledienstverlener die niet het bedrijf vanfinanciële instelling, bank of verzekerøar uitoefent, richt

de bedrijfsvoering zodanig in døt deze een beheerste en integere uitoefening van zijn bedriif waarborgt.

2. Bij of krachtens algemene maøtregel van bestuur hmnen regels worden gesteld met betrekking tot het eerste

lid. Deze regels hebben betrekking op:

a. integriteit, waaronder wordt verstaan:

1". het tegengaan van het begaan van strafbare feiten en qndere wetsovertredingen door de

financiëledienstverlener of zijn werlçnemers die het vertrouwen in de Jìnanciëledienstverlener
of in definancitile mqrkten kunnen schaden; en

2". het nemen van maatregelen met betrekking tot andere bij algemene maatregel van bestuur

aan te wijzen onderwerpen die tot de integere uitoefening van het bedrijf van een

financiëledienstverlener worden gerekend; en

b. ordelijke en transparante financiëlemarktprocessen, zuivere verhoudingen tussen marktpartiien en

zorgvuldige behandeling van cliënten en consumenten, waqronder wordt verstqqn:

1o. hetwøarborgenvan de informatieverstrekking aan cliënten of consumenten; en

2". hetwaarborgenvan de zorgvuldige behandelingvan cliënten ofconsumenten.

In artikel 4:74, eerste lid, rùi/ft is bepaald:

L Het is een bemiddelaar in lcredíet of een onderbemiddelaar in lcrediet verboden ter zake van het krediet een

beloning of vergoeding, in welke vorm dan ook, te bedingen of te aanvaarden van dan wel in rekening te

brengen aan een ander dan de aanbieder van het lwediet onderscheidenlijk de bemiddelqar in krediet voor wie

de ond erb emiddel aar b emidd elt.

C olp o rta ge Richtlij nar

41 Richtlün 85/5771EEG van20 december 1985. De richtlijn is uitgevoerd door middel van de Wet van 3 juli 1989, houdende wijziging van de

Colportagewet (Stb. 1989, 301). Deze wet is op 26 juli 1989 in werking getreden.
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Overweging 5 van de Colportage Richtlijn:
" (...) Overwegende dat overeenkomsten die buiten de verkoopruimten vøn de handelaør worden gesloten,

worden gekenmerkt door hetfeit dat het initiatief tot de besprekingen in de regel van de handelsar uitgaat en

de consument zich op generlei wijze op deze besprekingen heeft voorbereid en wordt overvqllen; dat de
consument dilcwijls niet in staøt is kwaliteit en prijs van het aanbod met andere aanbiedingen te vergelijken;"a2

- Colportagewet (oud)

In artikel 1, derde lid, Colportage wet (oud) is bepaald dat:
ooVoor de toepassing van het eerste lid, onder d, wordt øls persoonlijk bezoek niet aangemerh het persoonlijk
bezoek, dat in overwegende mate voortvloeit uit een initiatiefvøn degene, die wordt bezocht, tenzij de bezoeker
degene, die hii bezoekt, tracht te bewegen tot het sluitenvan een overeenkomst betreffende een ønder goed of
een andere dienst dan het goed ofde dienst, inverband waarmee om het bezoek is verzocht en degene, die
wordt bezocht, toen híj het initiatief tot dat bezoek nam niet wist en redelijkerwijs niet kon weten, dat het sluiten
van overeenkomsten betreffende dat andere goed ofdie andere dienst tot de bedrijfs- ofberoepsuitoefening van
de bezoeker behoorde"

In artikel 6 Colportagewet (oud) is bepaald dat:

Het is verboden in de uitoefening van een beroep of bedrijf door persoonlijk bezoek dan wel door of in
samenhang met de aanprijzing van een geldlwediet of van een goed of een dienst in een groep van ter plaatse
van de aønprijzing aanwezige personen te trachten een ander te bauegen tot het als lcredietnemer deelnemen
aøn een geldlcrediet, dan wel een ander die høndelingen te doen verrichten.

De wetsgeschiedenis Colportagewet stelt dat:
*Juist bii de colportøge en de aanverwante verkoopmethoden zal het ook voor de verkoper gemakketijk zijn
agressiefop te treden, omdat deze niet zo zeer de zorg zal hebben voor de handhaving van de goede naam, die
voor de continuîteit van de winkelhandel en de straat- en rnarkthandel een voorwaørde is.
Een duidelijke grens tussen aanvaardbare en onaanvaardbare agressiviteit kan in de praktijk in het algemeen
niet worden getrokken, maar uit de klqchten, ontvangen door de orgønisaties, die zich de bescherming van
consumenten ten doel stellen, blijkt wel, dat zich veelvuldig duidelijke gevallen voordoen, wasrin de kopers op
een niet-aanvøardbare wijze onder druk worden gezet. Misleiding, psychologische druk en overrompeling
worden al dqn niet in combinatie toegepast om de koper tot een aankoop tegen contante betaling of tot tekening
vø72 een kaopeontract al dan niet op afbetøling te bewegen.u43

a2 In de uitspraak van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 19 september 2006, ECLINL:GHSGR:2006:4Y8863, is bçaald dat de uitzondering van
artikel l, derde lid van de Colportagewet (oud) ook van toepassing is op geldkrediettransacties.
a3 Zie Kamers tuklæn II I 97 0- I 9 7 I, 11 I 06, nr. 3, pag. 1.
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Bijlage 3

Betrokken rechtspersonen

Double RR is ingeschreven in het handelsregister van de KvK onder nummer 37108521. Double RR is gevestigd

op het adres Emmakade 4 2hg-oost,l447ET te Purmerend.aa

Double RR beschikt sinds 15 maartZ}ll over een collectieve vergunning van de AFM (nummer 12007623) voor

het verrichten van advies- en bemiddelingsactiviteiten in consumptief krediet, hypothecair krediet,

levensverzekeringen en schadeverzekeringen.as De bedrijßactiviteiten van Double RR luiden: 'oBeheer van

vermogen, beheer van assurantieportefeuille". Enig bestuurder van Double RR is [A]. De datum van

infunctietreding is 15 december 2009. Bij de AFM is (alleen) [A] aangemeld als beleidsbepaler, contacþersoon en

feitelijk leidinggevende.a6

Double RR heeft zij vier aandeelhouders:

. [B] ([Bl), deze stichting bezit 56%ô van de aandelen;

. [A]. Hijbezit l1Yovan de aandelen;

. [C]. Zijbezit 10o/o van de aandelen;

. [D]. Hij bezit lTYo van de aandelen.aT

[B] is in het KvK ingeschreven onder numm"t I
I t" I.a8 De bedrijfsactiviteiten van [B]

en heeft als bezoekadres

luiden: " Adminis tratiekantoren voor aandelen en

obligaties, Administratiekantoor van aandelenl'. [B] is op 14 december

van [B] zijnsinds 19 juni2009 tEl"nII
gezamenlijk bevoegd.ae

2005

en

door ([E]). Bestuurders

Zijzijn

u

a5 Per I 1 november 2013 is de productdienstcombinatie 'consumptiefkrediet' ingetrokken.
46 

[F] was van I oktober 2009 tot 15 december 2009 geregistreerd in de KvK als bestuurder van Double RR Holding.
a7 

[C] en [D] zijn niet werkzaam bij Double RR.

a8 Dit is tevens het adres waarop [F] woonachtig is.

ae 
[F] was van 14 december 2005 tot I juni 2007, en van I 7 juni 2008 tot I 8 juni 2008, geregistreerd in de KvK als enig bestuurder van [B]
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