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NeeP.A.V   

 Betreft Beslissing op bezwaar Technicolor 

Dreamcoat B.V. (Friendly Finance B.V.)   

   

Geachte heer, mevrouw, 

 

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft bij besluit van 12 juli 2013 (Boetebesluit) aan Technicolor 

Dreamcoat B.V., voorheen genaamd Friendly Finance B.V. (Friendly Finance) een bestuurlijke boete van € 

2.000.000,- opgelegd wegens overtreding van artikel 2:60, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht (Wft). 

De overtreding door Friendly Finance ziet op het aanbieden van krediet zonder te beschikken over de daartoe 

vereiste vergunning van de AFM. Tegen het Boetebesluit van de AFM en publicatie daarvan heeft u namens 

Friendly Finance bezwaar gemaakt. Na heroverweging heeft de AFM besloten haar besluit te handhaven en de 

boete niet te matigen. In deze brief wordt uitgelegd hoe de AFM tot haar oordeel is gekomen.  

 

Deze beslissing op bezwaar is als volgt opgebouwd. In paragraaf I beschrijft de AFM de procedure van 

onderhavig bezwaar. Paragraaf II bevat de relevante feiten en omstandigheden. In paragraaf III beschrijft de AFM 

kort de gronden van bezwaar en in paragraaf IV geeft zij een beoordeling van de bezwaargronden. In paragraaf V 

is het besluit vervat. Tot slot bevat paragraaf VI de rechtsgangverwijzing. Het wettelijk kader waaraan de AFM in 

dit besluit refereert, is opgenomen in de bijlage. 

 

I. Procedure 

 

1. Bij besluit van 12 juli 2013 heeft de AFM aan Friendly Finance een boete opgelegd van € 2.000.000,- 

omdat Friendly Finance in de periode van 10 juni 2011 tot en met 2 mei 2012 krediet heeft aangeboden 

zonder te beschikken over een daartoe benodigde vergunning ex artikel 2:60, eerste lid, Wft.  

 

2. Bij brief van 18 juli 2013 heeft u namens Friendly Finance pro forma bezwaar gemaakt tegen het 

Boetebesluit en verzocht om een nadere termijn voor het indienen van de aanvullende gronden.  
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3. Bij brief van 23 juli 2013 heeft de AFM u een termijn gegeven van 3 weken na verzending van de 

uitspraak van de voorzieningenrechter te Rotterdam voor het indienen van nadere gronden. 

 

4. Op 23 januari 2014 heeft de voorzieningenrechter uitspraak gedaan in de voorlopige 

voorzieningenprocedure tegen de publicatie. 

 

5. De AFM heeft op 24 januari 2014 het Boetebesluit op haar website gepubliceerd.  

 

6. Bij brief van 28 januari 2014 heeft u namens Friendly Finance om een nadere termijn verzocht voor het 

indienen van nadere gronden van bezwaar.  

 

7. De AFM heeft op 29 januari 2014 Friendly Finance een nadere termijn verleend voor het indienen van de 

gronden van bezwaar. 

 

8. Bij brief van 28 februari 2014 heeft u namens Friendly Finance de nadere gronden van bezwaar 

ingediend. 

 

9. De AFM heeft bij schrijven van 3 maart 2014 de ontvangst van uw aanvullend bezwaarschrift bevestigd 

en u verzocht aan te geven of Friendly Finance gebruik wilde maken van het recht gehoord te worden. 

 

10. Bij schrijven van 5 maart 2014 heeft u namens Friendly Finance bevestigd dat Friendly Finance bereid is 

de draagkracht nader toe te lichten, maar dat in het kader van efficiency de AFM wordt verzocht aan te 

geven of de overgelegde stukken voldoende onderbouwing bieden. 

 

11. Op 7 april 2014 heeft u namens Friendly Finance in een telefonisch onderhoud met de AFM aangegeven 

dat alle stukken ter onderbouwing van de draagkracht van Friendly Finance reeds aan de AFM waren  

overgelegd. De AFM heeft u daarbij medegedeeld dat het niet aan de AFM is aan te geven welke stukken 

u nog dient in te dienen ter onderbouwing van de draagkracht en dat de stukken zoals die zich in het 

dossier van de AFM bevinden het uitgangspunt vormen voor de heroverweging van het Boetebesluit, 

tenzij Friendly Finance meent dat zij aanvullende stukken dient te overleggen om haar draagkracht te 

bewijzen. Tot slot heeft de AFM u medegedeeld dat zij de keuze al dan niet gehoord te worden en extra 

toelichting te geven over de draagkracht aan Friendly Finance overlaat.  

 

12. Bij brief van 8 april 2014 heeft de AFM de inhoud van het gesprek aan u bevestigd en u verzocht 

verhinderdata voor de hoorzitting op te geven. Daarbij heeft de AFM de beslistermijn, in afwachting van 

de te houden hoorzitting, opgeschort.  

 

13. Op 17 april 2014 heeft u namens Friendly Finance de AFM een brief gestuurd waarin u aangeeft dat de 

weergave van het gesprek correct is weergegeven, maar dat u graag van de AFM wil vernemen of de 

overgelegde stukken voldoende duidelijk zijn. 
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14. Op 12 mei 2014 heeft de AFM u een uitnodiging gestuurd voor een hoorzitting. 

 

15. Op 20 mei 2014 heeft u aanvullende stukken verstrekt in verband met de hoorzitting van 27 mei 2014. 

  

16. Op 27 mei 2014 heeft de hoorzitting plaatsgevonden. 

 

17. Op 2 juni 2014 heeft u aanvullende stukken ingediend naar aanleiding van de toegezegde informatie 

tijdens de gehouden hoorzitting. 

 

 

II. Feiten en omstandigheden 

 

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

met het kenmerk 1209-903m, dat met het boetevoornemen van 21 februari 2013 aan Friendly Finance 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. 

 

19. In de periode van 10 juni 2011 tot en met 2 mei 2012 bood Friendly Finance aan consumenten de 

mogelijkheid om een in de toekomst (niet verder gelegen dan één maand) opeisbare vordering uit loon of 

uitkering aan haar te verkopen. Hierbij ging het voornamelijk om (een deel van) toekomstig loon van de 

consument. De prijs die Friendly Finance voor de loonvordering betaalde, was aanzienlijk lager dan de 

waarde van die vordering zelf. In de koopovereenkomst met Friendly Finance verplichtte de consument 

zich om aan zijn werkgever te melden dat Friendly Finance de partij was waaraan de loonvordering moest 

worden voldaan, zoals bij de overdracht van een vordering (cessie) vereist is op grond van artikel 3:94 

BW. Friendly Finance gaf de consument daarbij wel de last en volmacht om de vordering bij zijn 

werkgever te incasseren. Nadat de consument zijn loon had ontvangen, moest hij het bedrag van de 

vordering binnen één dag aan Friendly Finance doorbetalen. Bleef hij daarmee in gebreke, dan was de 

consument een contractuele boete aan Friendly Finance verschuldigd. 

 

 

III. Gronden van bezwaar 

 

20. Het bezwaarschrift bevat, kort en zakelijk weergegeven, de volgende bezwaargronden: 

 

A. Friendly Finance heeft geen krediet aangeboden 

B. Het Boetebesluit is tot stand gekomen in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk 

bestuur, in het bijzonder het motiveringsbeginsel, het rechtszekerheidsbeginsel en het 

gelijkheidsbeginsel 

C. De boete is onevenredig hoog en dient in verband met draagkracht en het gelijkheidsbeginsel 

gematigd te worden 

 

 

IV. Beoordeling van de gronden 
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Deze paragraaf bevat de beoordeling van de AFM van de bezwaargronden. De AFM zal eerst steeds samengevat 

de bezwaargronden van Friendly Finance weergeven. Vervolgens geeft de AFM per bezwaargrond haar reactie.  

 

Ad A - Friendly Finance heeft geen krediet aangeboden 

 

21. Namens Friendly Finance is aangevoerd dat geen sprake is van het aanbieden van krediet in de in het 

Boetebesluit aangegeven periode. De activiteiten die Friendly Finance ontplooide zijn naar de mening van 

Friendly Finance te kwalificeren als koopovereenkomsten die Friendly Finance met consumenten sloot, 

en niet als krediet in de zin van de Wft.  

 

22. De overeenkomsten bevatten volgens Friendly Finance niet de in de definitie van krediet opgenomen 

elementen. Er is aldus Friendly Finance ook geen sprake van een juridische constructie waarbij de 

juridische duiding van de geldstromen niet zou stroken met de feitelijke en economische werkelijkheid. 

Friendly Finance licht dit toe door te stellen dat zij vorderingen kocht en deze vervolgens incasseerde (al 

dan niet via een daartoe aan de verkoper verstrekte volmacht). 

 

23. Tijdens de hoorzitting heeft Friendly Finance aangegeven het niet zinvol te vinden verder in discussie te 

gaan met de AFM over de reikwijdte van het begrip aanbieden van krediet en de vraag of de activiteiten 

van Friendly Finance als zodanig kwalificeren, omdat zij graag het standpunt van het CBb in het 

aanhangige hoger beroep inzake de stakingslast van 4 april 2012 wil afwachten.  

 

Reactie AFM 

 

24. In het navolgende zal de AFM ter onderbouwing van haar standpunt nader ingaan op de reikwijdte van de 

definitie krediet en vervolgens onderbouwen waarom de werkwijze van Friendly Finance wel degelijk 

kwalificeert als het aanbieden van krediet in de zin van artikel 1:1 Wft. 

 

25. In artikel 1:1 Wft is krediet onder andere gedefinieerd als: 

 

“het aan een consument ter beschikking stellen van een geldsom, ter zake waarvan de consument 

gehouden is een of meer betalingen te verrichten.” 

 

26. Het begrip krediet’ in artikel 1:1 Wft kent aldus twee vereisten:  

 

- er moet een geldsom ter beschikking worden gesteld aan een consument, en  

- die consument is gehouden ter zake daarvan één of meer betalingen te verrichten.  

 

27. Uit de wetsgeschiedenis bij het begrip ‘krediet’ in artikel 1:1 Wft blijkt dat voorts: 

 

i.  van belang is wat de feitelijke gevolgen zijn van de afspraken die worden gemaakt tussen 

kredietgever en kredietnemer, 
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ii. de gehanteerde juridische constructie van ondergeschikt belang is en dat, 

iii. de strekking van de overeenkomst of overeenkomsten ter zake doorslaggevend is, anders dan de 

inhoud daarvan.1 

 

28. De definitie van krediet in artikel 1:1 van de Wft is ontleend aan de definitie van krediet in de Wet 

financiële dienstverlening (Wfd)2, en deze definitie was ontleend aan de Wet op het consumentenkrediet 

(Wck).3  De wetsgeschiedenis van de Wck is derhalve relevant voor de uitleg van het begrip krediet. In 

die wetsgeschiedenis staat onder meer: 

 

“Centraal in de wet staat het begrip krediettransactie, dat beoogt alle relevante vormen van 

consumentenkrediet te omvatten. Uitgangspunt is dat een feitelijke omschrijving wordt gegeven 

van de verschillende elementen, waaruit een krediettransactie kan bestaan. Bij een meer formeel-

juridische benadering bestaat het gevaar van ontduiking van de wet via juridische constructies 

die de economische werkelijkheid maskeren. 

[…] 

Het tweede wezenlijke element is de strekking. Uiteraard is van groot belang wat de 

overeenkomst of overeenkomsten naar de letter inhoudt, c.q. inhouden, doch wanneer uit 

bepaalde omstandigheden duidelijk valt af te leiden dat de strekking een andere is dan de inhoud 

doet vermoeden, zal de strekking bepalend zijn voor de al of niet toepasselijkheid van de definitie, 

en daarmee van de overige bepalingen van de wet.” 4 

 

29. Friendly Finance voert aan dat de AFM de verrichte activiteiten ten onrechte kwalificeert als het 

aanbieden van krediet in de zin van de Wft en dat naar haar stellige overtuiging sprake is van het afsluiten 

van koopovereenkomsten. De AFM deelt deze stelling niet en licht dat hieronder toe. 

 

30. Uit artikel 22, derde lid, Richtlijn Consumentenkrediet volgt dat deze niet omzeild kan worden door 

overeenkomsten een bijzondere vorm te geven: 

 

"De lidstaten dragen er tevens zorg voor dat de bepalingen die zij ter uitvoering van deze richtlijn 

vaststellen, niet kunnen worden omzeild door overeenkomsten een bijzondere vorm te geven, met 

name door kredietopnemingen of kredietovereenkomst die onder deze richtlijn vallen op te nemen in 

kredietovereenkomsten die, door de aard of het doel ervan, buiten de werkingssfeer ervan zouden 

kunnen vallen." [onderstreping toegevoegd, AFM] 

 

31. Dat de reikwijdte van het begrip aanbieden van krediet ruim moet worden opgevat heeft als achtergrond 

dat aanbieders van krediet niet eenvoudig onder de vergunningplicht van artikel 2:60 Wft uit moeten 

                                                        
1 Zie Kamerstukken II 1986-87, 19 785, nr. 3 p. 68-69 in samenhang met Kamerstukken II 2003-04, 29 507, nr. 3, p. 71 

en Kamerstukken II 2005-06, 29 708, nr. 19, p. 372 
2 Zie Kamerstukken II 2005-06, 29 708, nr. 19, p. 372 
3 Zie Kamerstukken II 2003-04, 29 507, nr. 3, p 71 
4 Zie Kamerstukken II 1986-87, 19 785, nr. 3, p. 68-69 
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kunnen komen door juridische constructies die de economische werkelijkheid maskeren. De rechtbank 

Rotterdam heeft in de beroepsprocedure inzake Your Finance overwogen 5: 

 

"Juist gelet op het beschermingsdoel van artikel 2:60 van de Wft en de strikte uitzondering daarop 

ligt het niet in de rede om aan het verbod tot kredietverstrekking zonder vergunning een beperkte 

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

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

Wft) wordt omzeild (vgl. HR 24 juni 2005, LJN AT6005; HR 13 juli 2012, LJN BW4989; CBb 30 

januari 2007, LJN AZ9465 en CBb 18 oktober 2011, LJN BU3246).” [onderstreping toegevoegd, 

AFM] 

 

32. In de Voorlopige Voorzieningenuitspraak van de rechtbank Rotterdam van 26 april 20126 ten aanzien van 

de stakingslast onder dwangsom overweegt de voorzieningenrechter: 

 

“Gelet op onder meer de website van verzoekster en de zich in het dossier bevindende stukken is de 

voorzieningenrechter met AFM van oordeel dat het door verzoekster gehanteerde verdienmodel 

kwalificeert als het vergunningplichtig aanbieden en verstrekken van krediet, zoals bedoeld in artikel 

1:1 van de Wft. Daarbij acht de voorzieningenrechter doorslaggevend dat het verdienmodel er 

feitelijk op is gericht dat verzoekster een bepaald bedrag ter beschikking stelt aan de consument en 

dat deze op een vooraf vastgestelde dag een aanzienlijk hoger bedrag (de vordering) aan verzoekster 

terugbetaalt. Ingevolge de vermelde definitie van ‘krediet’ gaat het immers om het feitelijke 

verdienmodel en niet om hoe verzoekster dit model juridisch heeft vormgegeven en welke juridische 

termen zij daartoe bezigt.” [onderstreping toegevoegd AFM] 

 

33. Gelet op de hierboven geciteerde wetsgeschiedenis, is van belang waar een tussen verschillende betrokken 

partijen gesloten overeenkomsten of gemaakte afspraken feitelijk toe leiden en welke economische 

werkelijkheid dat met zich brengt. De juridische duiding is daarbij van ondergeschikt belang. De 

economische werkelijkheid van hetgeen feitelijk werd bewerkstelligd met de constructie, was dat Friendly 

Finance aan de consument een bepaald bedrag betaalde en dat de consument gehouden was om na 

ontvangst van zijn loon een betaling aan Friendly Finance te doen, die aanzienlijk hoger was dan het 

eerder aan hem betaalde bedrag. Ongeacht de juridische kwalificatie die hieraan in de tussen Friendly 

Finance en de consument gesloten koopovereenkomst werd gegeven, leidt dit tot de conclusie dat Friendly 

Finance feitelijk aan de consument een geldsom ter beschikking stelde en dat de consument na ontvangst 

van zijn loon een hoger bedrag aan Friendly Finance diende terug te betalen.  

 

34. Friendly Finance stelt dat de strekking van de koopovereenkomst helder is en in overeenstemming met de 

inhoud ervan: de consument cedeert een vordering aan Friendly Finance en incasseert op basis van een 

last en volmacht bij zijn werkgever het aan Friendly Finance toekomende bedrag. Die stelling miskent dat 

het feitelijke doel van de overeenkomst er in gelegen was dat de consument eerder over (een deel van) 

zijn loon kon beschikken dan het moment van uitbetaling door zijn werkgever. De consument was bereid 

                                                        
5 Rechtbank Rotterdam 17 januari 2013 (ECLI:NL:RBROT:2013:BY9621) 
6 Voorlopige Voorzieningenuitspraak; Rb. Rotterdam 26 april 2012 (ECLI:NL:RBROT:2012:BW9155) 
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daarvoor een hoge vergoeding aan Friendly Finance te betalen. Het is evident dat de consument hiermee 

in economische zin een schuld aanging die moest worden terugbetaald. De consument was daarbij een 

rente verschuldigd van honderden procenten op jaarbasis. 

 

35. Gelet op het voorgaande en na heroverweging, is de AFM derhalve van oordeel dat Friendly Finance met 

de verrichte activiteiten aan beide vereisten van de definitie van krediet in artikel 1:1 Wft heeft voldaan en 

kwalificeert de AFM de activiteiten als het aanbieden van krediet. Op grond van artikel 2:60, eerste lid, 

Wft is het aanbieden van krediet vergunningplichtig. Friendly Finance heeft geen vergunning en daarmee 

overtreedt zij artikel 2:60, eerste lid, Wft. 

 

36. Het standpunt van de AFM, dat de activiteiten van Friendly Finance kwalificeren als het aanbieden van 

krediet, vindt ook steun in de jurisprudentie.  

 

37. Ook in de beroepsprocedure heeft de rechtbank Rotterdam7 ten aanzien van de activiteiten van Friendly 

Finance geoordeeld:  

 

“In haar uitspraak van 17 januari 2013 (ECL1:NL:RBROT:2013:BY9621) heeft de rechtbank 

overwogen dat juist gelet op het beschermingsdoel van 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 door 

juridische constructies die tot gevolg kunnen hebben dat het beschermingsbereik van wettelijke 

bepalingen (uit de Wft) wordt omzeild, heen te kijken (vgl. HR 24 juni 2005, LJN AT6005: HR 13 juli 

2012, LJN BW4989; CBb 30 januari 2007, LJN AZ9465 en CBb 18 oktober 2011, UN BU3246).  

 

Gelet op de stukken en het verhandelde ter zitting is de rechtbank met AFM van oordeel dat het door 

eiseres gehanteerde verdienmodel kwalificeert als het vergunningplichtig aanbieden en verstrekken 

van krediet, zoals bedoeld in artikel 1:1 van de Wft. Daarbij acht de rechtbank doorslaggevend dat 

het verdienmodel er feitelijk op is gericht dat eiseres een bepaald bedrag ter beschikking stelt aan de 

consument en dat deze na enige tijd een vooraf vastgesteld aanzienlijk hoger bedrag aan eiseres 

dient terug te betalen. De rechtbank gaat bij haar oordeel voorbij aan de juridische vormgeving van 

het verdienmodel en de daarbij gebruikte juridische termen. Zij vindt daarvoor steun in de Memorie 

van Toelichting bij de WCK, die kredietverlening aan consumenten reguleert en die vanaf 1 januari 

2006 ten dele is opgegaan in de Wet financiële dienstverlening, die op haar beurt op 1 januari 2007 

is vervangen door de Wft.” 

 

38. De voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam8 oordeelde in de voorlopige voorzieningenuitspraak 

met betrekking tot de boete aan Friendly Finance: 

 

“Naar het oordeel van de voorzieningenrechter valt niet in te zien dat het voor verzoekster niet 

kenbaar was dat zij in strijd handelde met artikel 2:60, eerste lid, van de Wft. Verzoekster bood in 

                                                        
7 Rechtbank Rotterdam 4 november 2013 (ECLI:NL:RBROT:2013:8801) 
8 Voorzieningenrechter Rechtbank Rotterdam 23 januari 2014 (ECLI:NL:RBROT:2014:286) 
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het verleden kortlopende kredieten aan onder de naam ------------------- en heeft haar bedrijfsvoering 

en naam na de implementatie van de Richtlijn 2008/48/EG van 23 april 2008 (geïmplementeerd op 

25 mei 2011; Richtlijn Consumentenkrediet) aangepast. Zoals is overwogen in de uitspraak van 31 

oktober 2013, heeft verzoekster zonder vergunning krediet aangeboden en moet door de bedachte 

constructie heen worden gekeken. Daarbij acht de voorzieningenrechter van belang dat verzoekster 

er zelf voor heeft gekozen om haar bedrijfsmodel niet vooraf ter beoordeling voor te leggen aan de 

AFM.” 

 

Geen wettelijke uitzondering van toepassing 

39. Hoewel Friendly Finance geen beroep heeft gedaan op de wettelijke uitzondering van artikel 1:20, eerste 

lid, onderdeel f, Wft, zet de AFM het relevante wettelijke kader en haar overwegingen ten aanzien van 

Friendly Finance hierbij uiteen. 

 

40. Op grond van artikel 1:20, eerste lid, aanhef en onder f, van de Wft, is de Wft niet van toepassing op 

financiële diensten met betrekking tot krediet dat binnen drie maanden dient te worden afgelost en ter 

zake waarvan slechts onbetekenende kosten aan de consument in rekening worden gebracht.  

 

41. Uit zowel de Richtlijn Consumentenkrediet (2008/48/EG) als de wetsgeschiedenis bij artikel 1:20, eerste 

lid, onderdeel f, Wft blijkt dat het begrip ‘kosten’ in ‘onbetekenende kosten’ ruim moet worden opgevat. 

In artikel 3, onderdeel g, Richtlijn Consumentenkrediet is bepaald: 

 

“„totale kosten van het krediet voor de consument”: alle kosten, met inbegrip van rente, 

commissielonen, belastingen en vergoedingen van welke aard ook, die de consument in verband met 

de kredietovereenkomst moet betalen en die de kredietgever bekend zijn, met uitzondering van 

notariskosten; dit omvat ook de kosten in verband met nevendiensten met betrekking tot de 

kredietovereenkomst, met name verzekeringspremies, indien, daarenboven, het sluiten van een 

dienstencontract verplicht is om het krediet, in voorkomend geval op de geadverteerde voorwaarden, 

te verkrijgen”  

 

42. In genoemde wetsgeschiedenis is het volgende vermeld over ‘onbetekenende kosten’: 

 

“Onder de bedoelde kosten wordt zowel rente als alle eventuele andere kosten onder welke noemer 

dan ook verstaan.” 

 

43. Over de omvang van onbetekenende kosten is in de wetsgeschiedenis bij artikel 1:20, eerste lid, onderdeel 

f, Wft het volgende vermeld: 

 

“De kosten zijn in relatieve zin onbetekenend wanneer ze slechts een zeer klein percentage van het 

krediet bedragen.”  

 

44. De AFM heeft op haar website het volgende gepubliceerd ten aanzien van de vraag in welke gevallen er 

sprake is van meer dan onbetekenende kosten: 
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“Zoals in de memorie van toelichting is opgenomen, kunnen kosten zowel in absolute als in relatieve 

zin onbetekenend zijn. De AFM beschouwt kosten als onbetekenend, als zij lager zijn dan het 

relatieve of het absolute maximum dat de AFM hanteert. 

 

Onbetekenende kosten in relatieve zin 

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

bedragen. Dit percentage moet worden berekend over de periode vanaf het aangaan van de 

kredietovereenkomst tot het moment dat het verstrekte krediet moet worden terugbetaald. Bij een 

krediet dat binnen drie maanden moet worden terugbetaald (de maximale looptijd van krediet dat 

onder deze uitzondering kan vallen), is dat dus 0,25%. 

 

Onbetekenende kosten in absolute zin 

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

Teruggerekend naar drie maanden (de maximale looptijd van kortlopende kredieten), komt dit neer 

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

neer op een bedrag van maximaal € 4,17. ”  

 

45. Gelet op de aanbieding van Friendly Finance komt het verschil feitelijk en in economische zin neer op een 

vergoeding voor het door Friendly Finance ter beschikking stellen van een geldsom aan de consument. 

Tegenover deze vergoeding staat dat de consument direct kon beschikken over toekomstige inkomsten, 

nog voordat de vordering kan worden geïncasseerd. Het verschil is derhalve aan te merken als kosten van 

het krediet en weegt mee bij de bepaling of er sprake is van onbetekenende kosten. Indien Friendly 

Finance met de verrichte activiteiten slechts onbetekenende kosten in rekening had gebracht, zou de Wft 

niet van toepassing zijn geweest. De AFM heeft echter vastgesteld dat de kosten van het krediet meer dan 

onbetekenend waren. Friendly Finance heeft dit ook niet bestreden. Op Friendly Finance is dan ook geen 

uitzondering op de vergunningplicht van toepassing.  

 

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

 

 

B. Het Boetebesluit is in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, in het bijzonder het 

motiveringsbeginsel, het rechtszekerheidsbeginsel en het gelijkheidsbeginsel 

 

47. Namens Friendly Finance is aangevoerd dat het genomen Boetebesluit in strijd is met de algemene 

beginselen van behoorlijk bestuur, met name het motiveringsbeginsel, het rechtszekerheidsbeginsel en het 

gelijkheidsbeginsel.  

 

48. In het bijzonder voert Friendly Finance aan dat de contractsvrijheid en de rechtszekerheid met het 

Boetebesluit zouden zijn geschonden, nu de AFM het begrip krediet te ruim interpreteert. 
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49. Tevens voert Friendly Finance aan dat haar werkwijze, bestaande uit het opkopen van vorderingen van 

consumenten door middel van cessie, ook wordt toegepast door incassobureau’s. Door aan Friendly 

Finance een boete op te leggen wegens het aanbieden van krediet en dat niet te doen bij incassobureau’s 

levert dit aldus Friendly Finance strijd op met het gelijkheidsbeginsel.  

 

Reactie AFM 

 

50. Friendly Finance stelt dat het Boetebesluit is genomen in strijd met het motiveringsbeginsel. In het 

bijzonder voert Friendly Finance aan dat de contractsvrijheid en de rechtszekerheid met het Boetebesluit 

zouden zijn geschonden, nu de AFM het begrip krediet te ruim interpreteert. De AFM verwerpt deze 

gronden.  

 

51. Naar het oordeel van de AFM is het Boetebesluit uitvoerig gemotiveerd, verwijzend naar relevante 

uitspraken en relevante wetsgeschiedenis die het standpunt van de AFM met betrekking tot de 

interpretatie van het begrip aanbieden van krediet steunen. 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 mag kijken, heeft de rechtbank Rotterdam in meerdere zaken 

overwogen, waaronder ook in de opgemelde geciteerde uitspraak in het beroep van Friendly Finance van 

4 november 2013. Ten overvloede merkt de AFM op dat voor zover zij het Boetebesluit onvoldoende zou 

hebben gemotiveerd, zij dit gebrek in deze beslissing op bezwaar heeft hersteld. Deze bezwaargrond treft 

dan ook geen doel. 

 

52. Dat de AFM met het Boetebesluit de contractsvrijheid zou schenden is onjuist. De AFM vormt zich geen 

oordeel over de reikwijdte van de contractsvrijheid. De formele wetgever heeft besloten bepaalde 

feitelijke en economische gevolgen aan het AFM-toezicht te onderwerpen, ongeacht de exacte juridische 

duiding van de afspraken die ten grondslag liggen aan die gevolgen. Artikel 1:23 Wft illustreert in dit 

kader de scheidslijn tussen het civiele recht (inclusief de daarbij behorende contractsvrijheid) en het 

financiële toezichtrecht. Uit dat artikel volgt immers dat de rechtsgeldigheid van een privaatrechtelijke 

rechtshandeling niet uit hoofde van strijdigheid met de Wft kan worden aangetast. Een eventuele inbreuk 

op contractsvrijheid wordt dus niet gegeven door de vaststelling dat de Wft is overtreden door Friendly 

Finance. De contractsvrijheid speelt daarom geen rol in de oordeelsvorming van de AFM over de vraag of 

Friendly Finance krediet aanbiedt en of zij daardoor vergunningplichtige activiteiten verricht. 

 

53. Voorts stelt Friendly Finance dat het rechtszekerheidsbeginsel is geschonden doordat de AFM het begrip 

krediet te ruim interpreteert. De AFM volgt dit niet. De tekst van de definitie van krediet en de toelichting 

daarop zijn helder: er is sprake van krediet indien een geldsom ter beschikking wordt gesteld aan een 

consument die ter zake is gehouden één of meer betalingen te verrichten, waarbij de feitelijke gevolgen in 

economische zin uitgangspunt zijn. Daarbij neemt de AFM in aanmerking dat, en zoals ook voortvloeit uit 

vaste rechtspraak van het CBb, de verantwoordelijkheid om op de hoogte te zijn van de van toepassing 

zijnde (financiële) wetgeving, die te begrijpen en daarnaar te handelen ligt bij degene die financiële 

diensten aanbiedt. Dit geldt te meer nu de AFM middels informatie op haar website de markt heeft 

geïnformeerd over haar standpunt ten aanzien van de reikwijdte van het begrip aanbieden van krediet.  
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54. Er kan geen sprake van zijn dat het voor Friendly Finance niet kenbaar zou zijn dat haar activiteiten onder 

het verbod van artikel 2:60 Wft zouden vallen. Artikel 2:60 Wft is een heldere bepaling en het is vaste 

rechtspraak dat door juridische constructies, die beogen wettelijke verboden te omzeilen, wordt 

heengekeken. De AFM wijst in dit verband ook op het hiervoor opgenomen citaat uit de Memorie van 

Toelichting bij de Wck, waaruit Friendly Finance ook had kunnen afleiden dat de feitelijke werking van 

de activiteit relevant is. 

 

55. Met de door haar ontworpen constructie heeft Friendly Finance bewust het risico van wetsovertreding 

opgezocht. Friendly Finance is bovendien zelf verantwoordelijk voor de door haar uitgeoefende 

activiteiten die zij ook niet op enige (kenbare) wijze heeft laten toetsen. Integendeel, de AFM heeft 

Friendly Finance meermaals duidelijk laten weten dat de activiteiten in strijd waren met opgemeld verbod. 

Niettemin heeft Friendly Finance haar activiteiten “gewoon” voortgezet. Er was uiteindelijk een last onder 

dwangsom voor nodig om de overtreding te laten beëindigen. 

 

56. De AFM heeft Friendly Finance, mede gezien alle contactmomenten sinds 2011 die de AFM met Friendly 

Finance heeft gehad, voldoende in staat gesteld zich een beeld te vormen omtrent de reikwijdte van de 

wettelijke bepalingen en het voor haar mogelijk gemaakt haar gedrag daarop van meet af aan af te 

stemmen. Van schending van het rechtzekerheidsbeginsel van de zijde van de AFM is geen sprake.  

 

57. Gelet op het voorgaande, treft deze grond geen doel. 

 

58. Friendly Finance stelt voorts dat de opgelegde boete strijd zou opleveren met het gelijkheidsbeginsel 

doordat zij stelt dat de verrichte activiteiten vergeleken moeten worden met de activiteiten van 

incassobureau’s en dat de AFM daar niet tegen optreedt.  

 

59. De AFM is van oordeel dat de activiteiten van Friendly Finance en de activiteiten van incassobureau’s 

geen gelijke gevallen opleveren. Een cruciaal verschil is dat bij de door Friendly Finance gehanteerde 

constructie de consument gehouden is om feitelijk de hem ter beschikking gestelde geldsom, verhoogd 

met een vergoeding, aan Friendly Finance terug te betalen. Daarnaast worden in de incassopraktijk in de 

regel reeds opeisbare vorderingen overgedragen. Dat dit anders zou zijn, heeft Friendly Finance 

aannemelijk gemaakt noch onderbouwd. De strekking van de overdracht in de incassopraktijk is daarom 

niet dat de rechthebbende op de vordering al op een eerder moment komt te beschikken over een in de 

toekomst aan hem toebehorend bedrag en daartoe een schuld aangaat. Hij heeft in die gevallen echter een 

vordering die hij zonder maatregelen van een incassobureau als oninbaar ziet, zodat hij besluit zijn 

vordering over te dragen om tenminste nog een gedeelte van zijn geld terug te zien.  

 

60. Kort samengevat, is de rechthebbende in de incassopraktijk bereid ervoor te betalen om zeker te stellen 

dat hij nog een gedeelte van zijn vordering betaald krijgt en is de consument in het geval van Friendly 

Finance bereid ervoor te betalen om eerder over een geldbedrag te beschikken, dat (vrijwel) zeker aan 

hem zal worden uitbetaald. Van vergelijkbare gevallen is dan ook geen sprake. 
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61. Ook de rechter heeft zich in gelijke zin uitgesproken in de hiervoor reeds genoemde beroepsprocedure: 

 

“Met AFM is de rechtbank van oordeel dat een beroep op het gelijkheidsbeginsel faalt. In de door 

eiseres genoemde voorbeelden, waarbij deurwaarders, claimstichtingen en incassobureaus zakelijke 

en particuliere vorderingen overnemen, verschilt de werkwijze van die van eiseres. Het gaat in deze 

gevallen om het overdragen van opeisbare, niet betaalde, vorderingen van onder meer particulieren 

die in veel gevallen zelf niet bij machte zijn de vordering(portefeuille) betaald te krijgen. Door de 

overdracht krijgen zij sneller, de beschikking over in ieder geval een deel van hun vordering, terwijl 

een professioneel incassobureau de gehele vordering tracht te incasseren. Dit is in tegenstelling tot 

het onderhavige geval, waar de vordering bestaat uil een in de toekomst aan de consument 

toekomend bedrag en waarbij de consument om daar eerder over te kunnen beschikken een schuld 

dient aan te gaan.” 

 

62. Gelet op het voorgaande, treft ook deze grond geen doel. 

 

Ad C. De boete is onevenredig hoog en dient in verband met draagkracht en het gelijkheidsbeginsel gematigd 

te worden 

 

63. Friendly Finance is van oordeel dat de opgelegde boete onevenredig hoog is en verzoekt de AFM tot 

matiging van de boete over te gaan. Tevens stelt Friendly Finance dat zij een beperkte draagkracht heeft 

en verzoekt de AFM om die reden de boete te matigen. 

 

64. Zowel in het bezwaarschrift als tijdens de hoorzitting wordt namens Friendly Finance aangevoerd dat de 

hoogte van de boete op grond van het gelijkheidsbeginsel gematigd dient te worden. Friendly Finance 

beroept zich daarbij op boetes die de AFM heeft opgelegd aan [ B ] en [ A ], waarin de AFM de hoogte 

van de boetes aanzienlijk heeft gematigd. Friendly Finance stelt zich tijdens de hoorzitting tevens op het 

standpunt dat de AFM de boete zou moeten matigen, omdat Friendly Finance heeft meegewerkt aan het 

onderzoek van de AFM, uiteindelijk haar business model heeft aangepast en later zelfs de activiteiten 

geheel heeft gestaakt. 

 

 

 

Reactie AFM 

 

65. Alvorens inhoudelijk op deze bezwaargronden in te gaan, geeft de AFM hieronder het wettelijk kader ten 

aanzien van de totstandkoming van de hoogte van de opgelegde boete uiteen. 

 

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

Wft en artikel 10 van het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector (Bbbfs) een basisbedrag van € 

2.000.000,-. In het derde lid van artikel 1:81 Wft is bepaald dat, in afwijking van het eerste en tweede lid, 

de boete kan worden vastgesteld op “ten hoogste twee keer het bedrag van het voordeel dat de overtreder 

door de overtreding heeft verkregen indien diens voordeel groter is dan € 2.000.000”. 



 

 
 

 

 

   

 Ons kenmerk  

 Pagina 13 van 22 

 

67. Met toepassing van artikel 1:81, derde lid, Wft, heeft de AFM de boete vastgesteld op een bedrag van € 

2.000.000,-. In artikel 1:81, eerste en tweede lid, Wft zijn de basisbedragen van de drie boetecategorieën 

opgenomen en wordt voor de uitwerking verwezen naar het Bbbfs. Het Bbbfs bevat onder meer 

bepalingen inzake verhoging of verlaging van het basisbedrag met maximaal 50% in verband met de 

ernst/duur van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid. Ook is in het Bbbfs opgenomen dat de 

toezichthouder bij het vaststellen van de boete rekening houdt met de draagkracht van de overtreder en de 

boete op gronden van draagkracht kan verlagen met maximaal 100%.  

 

68. Bij toepassing van het derde lid van artikel 1:81 Wft is het Bbbfs derhalve niet van toepassing en daarmee 

ook niet de genoemde stappen voor een verhoging of verlaging van het basisbedrag van de boetes op 

grond van ernst en/of duur van de overtreding en/of verwijtbaarheid, danwel de draagkracht van de 

overtreder. Niettemin heeft de AFM met die elementen uit oogpunt van zorgvuldige besluitvorming ex 

artikel 5:46 van de Algemene wet bestuursrecht wel degelijk rekening gehouden, zoals ook uit het 

Boetebesluit blijkt. De wetgever heeft het ontnemen van het behaalde voordeel als mogelijkheid gecreëerd 

en daar maakt de AFM gebruik van. 

 

69. In het Boetebesluit heeft de AFM uitgebreid gemotiveerd hoe zij het verkregen voordeel heeft berekend. 

Friendly Finance betoogt op basis van de door haar overgelegde stukken, en ter onderbouwing van haar 

draagkracht, dat zij in 2011 en 2012 alleen maar verlies zou hebben geleden. De AFM volgt dit betoog 

niet. Bij Friendly Finance is over 2011 en 2012 in totaal een bedrag van ongeveer € 2.160.000 aan intra 

concernkosten, die voor een groot deel bestaan uit een “Consultation fee” en een “Licence fee”, 

opgevoerd. De AFM is van mening dat dit een erg groot bedrag is, waaromtrent de AFM uitleg heeft 

gevraagd. Friendly Finance heeft terzake tot op heden echter onvoldoende aannemelijk bewijs overgelegd. 

Of dit reële kosten zijn valt zowel gelet op de hoogte als gelet op de aard van de activiteiten van Friendly 

Finance ernstig te betwijfelen, en is ook overigens tot op heden niet aangetoond. 

 

70. Al bij het boetevoornemen is Friendly Finance in de gelegenheid gesteld om financiële gegevens met 

bewijsstukken te overleggen in het kader van een verzoek tot matiging van de (eventuele) boete op 

gronden van draagkracht. Bij schrijven van 13 maart 2013 heeft Friendly Finance het ingevulde formulier 

‘Vragenlijst vennootschappen ten behoeve van de bepaling van de draagkracht’ opgestuurd. Hiermee 

heeft Friendly Finance de kans gehad aan te geven en met bewijsstukken te onderbouwen wat haar 

draagkracht was.  

 

71. De AFM heeft Friendly Finance vervolgens op 24 juni 2013 verzocht om aanvullende financiële 

gegevens, met bewijsstukken. Friendly Finance heeft slechts zeer gedeeltelijk aan dit verzoek voldaan. 

Niet alle gevraagde stukken zijn toegezonden en specificaties en bewijsstukken ontbraken, terwijl de 

AFM had aangegeven dat zij alleen rekening kon houden met de opgevoerde kostenposten als deze 

zouden worden uitgelegd en tevens zou worden aangetoond dat kosten ook daadwerkelijk waren gemaakt.  

 



 

 
 

 

 

   

 Ons kenmerk  

 Pagina 14 van 22 

72. Op 3 juli 2013 heeft Friendly Finance aanvullende stukken ingediend. Op 12 juli 2013 heeft de AFM het 

Boetebesluit genomen en daarbij uitvoerig aangegeven op welke punten de aangeleverde informatie tekort 

schiet.  

 

73. Tijdens de voorlopige voorzieningenzitting van 8 januari 2014 heeft de AFM wederom benadrukt dat de 

kwaliteit van de cijfermatige onderbouwing door Friendly Finance te wensen overlaat. Ook heeft de AFM 

aangegeven dat hoewel Friendly Finance beweert dat de financiële stukken opgesteld zijn "door 

accountant -------------------------", daar geen sprake van is.-------------------------- is geen accountant, maar 

een administratie- en advieskantoor, waar men blijkens de website terecht kan "(…) voor bedrijfsadvies, 

uitvoering van administratieve werkzaamheden of een combinatie van beiden". Het feit dat iedere vorm 

van accountantscontrole ontbreekt, is tevens reden voor de AFM om vraagtekens bij de aangeleverde 

financiële stukken te plaatsen. 

 

74. De Voorlopige voorzieningenrechter9 steunt het standpunt van de AFM door boete te overwegen:  

 

“De voorzieningenrechter stelt vast dat verzoekster de inkomsten ten bedrage van € 3.800.000,- niet 

heeft betwist. De opgevoerde kosten in de bij brief van 3 juli 2013 overgelegde jaarstukken van ------

------------------------ te Ouderkerk aan de Amstel heeft verzoekster naar het oordeel van de 

voorzieningenrechter niet aannemelijk gemaakt. Het gaat daarbij onder meer om een bedrag van in 

totaal € 2.160.000,- aan intra-concernkosten (de hierboven genoemde ‘consultation fees’ en ‘licence 

fees’) en zeer hoge voorzieningen voor oninbare vorderingen. Ook ter zitting heeft verzoekster 

desgevraagd geen duidelijkheid kunnen verschaffen ter zake waarvan de ‘consultation fees’ en de 

‘licence fees’ bij haar in rekening zijn gebracht. AFM was dan ook niet gehouden deze opgevoerde 

kosten als reële kosten aan te merken en in mindering te brengen op de door verzoekster behaalde 

opbrengst. 

 

Gelet op het vorenstaande komt de voorzieningenrechter tot het voorlopig oordeel dat AFM bevoegd 

was het boetebedrag met toepassing van artikel 1:81, derde lid, van de Wft vast te stellen. De 

voorzieningenrechter ziet geen grond voor het oordeel dat sprake is van een wanverhouding tussen 

de hoogte van de boete enerzijds en de ernst van de gedraging en de mate van verwijtbaarheid 

anderzijds die zou moeten leiden tot schorsing van het besluit tot vroegtijdige publicatie.” 

 

75. Tijdens het telefonisch onderhoud op 7 april 2014 heeft de AFM benadrukt dat het niet aan de AFM is om 

aan te geven welke bewijsstukken zij nog wil zien om de draagkracht te beoordelen, maar dat het op de 

weg van Friendly Finance ligt haar draagkracht dusdanig met bewijsstukken te onderbouwen dat de AFM 

deze kan beoordelen. Het feit dat de financiële stukken niet door een accountant zijn gecontroleerd is ook 

tijdens dit gesprek aan de orde gekomen. Desalniettemin heeft Friendly Finance tot op heden geen enkel 

document aangeleverd waar een accountantscontrole op heeft plaatsgevonden.  

 

76. Voor het plaatsvinden van de hoorzitting heeft Friendly Finance aan de AFM drie documenten 

toegezonden ter nadere onderbouwing van haar draagkracht: 

                                                        
9 Voorzieningenrechter Rechtbank Rotterdam 23 januari 2014 (ECLI:NL:RBROT:2014:286) 
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- Brand Valuation-rapport, march 2012 

- Service and license agreement tussen Friendly Finance en de concern-entiteit -------------------,  

- Een saldibalans over de periode 10 juni 2011 en 2 mei 2012 

 

77. Tijdens de gehouden hoorzitting op 27 mei 2014 heeft de voorzitter van de hoorcommissie benadrukt dat 

de hoorzitting bedoeld is om Friendly Finance in de gelegenheid te stellen toelichting te geven op haar 

ingediende bezwaarschrift en eventuele bewijsstukken over te leggen. De hiervoor bedoelde stukken zijn 

tijdens de hoorzitting door Friendly Finance toegelicht. 

 

78. Nadere bestudering van deze stukken roept meer vragen op dan dat ze beantwoorden. Tijdens de 

hoorzitting heeft Friendly Finance aangegeven dat het Brand Valuation-rapport waaruit de hoge waarde (€ 

1,9 miljoen) van het merk betaaldag.nl zou blijken door een gerenommeerd bureau is opgesteld. Op de 

vraag welk bureau de waardering gemaakt heeft, kreeg de AFM het antwoord dat zij zich dat niet kon 

herinneren. De AFM verzocht Friendly Finance hier de AFM nader over te informeren. Per brief van 2 

juni 2014 heeft Friendly Finance aangegeven dat het Brand Valuation-rapport bij nader inzien een intern 

rapport betreft.  

 

79. De Service and license agreement vermeldt wel in de aanhef dat de overeenkomst is aangegaan per 5 

oktober 2011 en in artikel 7.1. dat het van kracht is vanaf 1 oktober 2011, maar bij de handtekeningen 

blijkt het ongedateerd. Het is de AFM onbekend wanneer de overeenkomst daadwerkelijk is opgesteld en 

ondertekend, waardoor het onvoldoende waarde en dus weinig betekenis heeft. Hoewel Friendly Finance 

tijdens de hoorzitting getracht heeft inzichtelijk te maken waarom deze kosten zijn gemaakt, is de hoogte 

ervan tot op heden niet aannemelijk gemaakt.  

 

80. De overgelegde saldibalans is een uitdraai uit het boekhoudkundig systeem van Friendly Finance waarop 

voor de AFM geen zichtbare werkzaamheden door een accountant (zoals een accountantscontrole of een 

beoordeling) zijn verricht, waardoor de AFM enig vertrouwen omtrent de getrouwheid van de 

gepresenteerde cijfers zou kunnen hebben.  

 

81. De AFM is van oordeel dat Friendly Finance steeds zeer globale en niet verifieerbare stukken overlegt. 

Van echte onderbouwing en bijbehorend onafhankelijk bewijs is steeds geen sprake. De AFM legt deze 

stukken derhalve terzijde in haar heroverweging ten aanzien van de beoordeling van de draagkracht van 

Friendly Finance. Over de door haar opgevoerde, zeer hoge intra concernkosten laat Friendly Finance te 

veel onduidelijkheden bestaan, hoewel de AFM haar herhaaldelijk om bewijs heeft verzocht en haar 

daarbij uitdrukkelijk heeft gewezen op de gevolgen van het uitblijven van voldoende informatie. Friendly 

Finance stelt zich echter lijdelijk op voor wat betreft bewijslevering en tracht de verantwoordelijkheid 

hiervoor, ten onrechte, bij de AFM neer te leggen door te willen dat de AFM zou aangeven welke stukken 

zij als bewijs wenst te zien. Friendly Finance bedient zich van een professioneel juridisch adviseur die zelf 

goed op de hoogte is van hoe bewijs kan worden geleverd. 
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82. De AFM wijst het beroep van Friendly Finance op matiging van de boete wegens beperkte draagkracht 

dus af, omdat Friendly Finance onvoldoende verifieerbaar bewijs heeft verstrekt om haar financiële 

positie adequaat te kunnen beoordelen.  

 

83. De omvang en ernst van de overtreding (inkomsten van circa € 3.800.000 miljoen ten koste van financieel 

kwetsbare consumenten) en de bovengemiddelde mate van verwijtbaarheid is reden om een hoge boete op 

te leggen. De AFM merkt allereerst op dat Friendly Finance een centrale verbodsbepaling heeft 

overtreden, waarbij Friendly Finance zich geruime tijd heeft onttrokken aan het (doorlopende) toezicht 

van de AFM. Hierdoor heeft geen voorafgaande markttoetredingstoets door de AFM plaatsgevonden en 

zijn de doorlopende gedragsregels op Friendly Finance niet van toepassing geweest. De AFM benadrukt 

voorts dat een consument wordt beschermd door regels die zien op onder meer de integriteit en 

betrouwbaarheid van de (beleidsbepalers van de) aanbieder van krediet. De overtreding van het verbod 

om zonder vergunning krediet aan te bieden wordt door de wetgever als een ernstige overtreding gezien. 

Dit blijkt ook uit het feit dat voor een dergelijke overtreding hoge boetes kunnen worden opgelegd. Alles 

in overweging nemend, acht de AFM een boete van € 2.000.000 passend. Met een lager bedrag zou het 

voordeel dat Friendly Finance minimaal door de overtreding heeft verkregen niet worden weggenomen. 

 

84. Zoals hierboven is overwogen, is de reikwijdte van het begrip krediet helder: er is sprake van krediet 

indien een geldsom ter beschikking wordt gesteld aan een consument die ter zake is gehouden één of meer 

betalingen te verrichten, waarbij de feitelijke gevolgen in economische zin uitgangspunt zijn.  

 

85. Ten aanzien van de stelling van Friendly Finance dat zij heeft meegewerkt aan het onderzoek van de 

AFM, merkt de AFM op dat meewerken aan het onderzoek van de AFM een verplichting is en als zodanig 

geen omstandigheid is die afdoet aan de geconstateerde normschending of boeteverlagend werkt. 

 

86. Dat Friendly Finance haar activiteiten zou hebben gestaakt leidt evenmin tot een ander oordeel over de 

verwijtbaarheid, en moet ook overigens worden genuanceerd. Na de implementatie van de Richtlijn 

Consumentenkrediet, heeft Friendly Finance allereerst een alternatieve constructie opgetuigd in een 

klaarblijkelijke poging om de nieuwe wet- en regelgeving te omzeilen. Zoals hierboven uiteengezet, had 

die constructie feitelijk alle kenmerken van krediet. Friendly Finance heeft daarmee bewust het risico 

genomen om de wet te overtreden. De AFM heeft Friendly Finance meermaals laten weten dat de 

verrichte activiteiten in strijd waren met opgemeld verbod, maar Friendly Finance heeft niettemin haar 

activiteiten “gewoon” voortgezet. Er was uiteindelijk een last onder dwangsom voor nodig om de 

overtreding te laten beëindigen. Kennelijk heeft Friendly Finance het risico om de wet te overtreden 

bewust afgewogen tegen de hoge verdiensten die de kredietverstrekking haar opleverden. De overtreding, 

en het laten voortduren ervan na correspondentie met de AFM, acht de AFM daarom bovengemiddeld 

verwijtbaar. 

 

87. De hierboven behandelde bezwaren en de heroverweging van het Boetebesluit leiden niet tot een ander 

oordeel ten aanzien van de evenredigheid van de hoogte van de boete in relatie tot het verkregen voordeel. 

De AFM heeft daarom op goede gronden de boete vastgesteld op € 2.000.000. Tot matiging van de boete 
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op grond van draagkracht ziet de AFM geen reden, mede omdat Friendly Finance onvoldoende heeft 

aangetoond dat de aangevoerde kosten daadwerkelijk zijn gemaakt danwel reëel zijn. 

 

88. In de hiervoor reeds aangehaalde uitspraak van 8 januari 2014 onderschrijft de voorlopige 

voorzieningenrechter het standpunt van de AFM ten aanzien van de evenredigheid van de hoogte van de 

boete door te overwegen:  

 

“Gelet op het vorenstaande komt de voorzieningenrechter tot het voorlopig oordeel dat AFM 

bevoegd was het boetebedrag met toepassing van artikel 1:81, derde lid, van de Wft vast te stellen. 

De voorzieningenrechter ziet geen grond voor het oordeel dat sprake is van een wanverhouding 

tussen de hoogte van de boete enerzijds en de ernst van de gedraging en de mate van verwijtbaarheid 

anderzijds die zou moeten leiden tot schorsing van het besluit tot vroegtijdige publicatie.” 

 

89. Friendly Finance beroept zich op het gelijkheidsbeginsel voor de toepassing van de hoogte van de boete 

en refereert aan de boetes die zijn opgelegd aan [ B ] en [ A ]. De AFM heeft onderzoek naar meerdere 

flitskredietaanbieders gedaan en waar nodig, handhavingsmaatregelen getroffen, waaronder het opleggen 

van lasten onder dwangsom en bestuurlijke boetes. De verschillen in hoogte van de boetes zijn gelegen in 

het – casuïstische – verschil in draagkracht van de ondernemingen. De verschillen komen in ieder geval 

niet voort uit een onderscheiden beoordeling van de ernst van de overtredingen. De verschillende 

boetehoogtes maken aldus niet dat de hoogte van de boete aan Friendly Finance niet in redelijke 

verhouding staat tot andere boetes die de AFM heeft opgelegd wegens overtreding van artikel 2:60, eerste 

lid, Wft.  

 

90. Ook deze bezwaargrond treft derhalve geen doel. 

 

V. Besluit 

 

91. De AFM besluit het Boetebesluit in stand te laten onder aanvulling van de motivering, zoals opgenomen 

in deze beslissing op bezwaar, nu het Boetebesluit op goede gronden en in overeenstemming met de 

geldende wet- en regelgeving is genomen.   
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VI. Rechtsgangverwijzing 

 

92. Iedere belanghebbende kan tegen het hierboven in paragraaf V vervatte besluit beroep instellen door 

binnen zes weken na bekendmaking ervan een beroepschrift in te dienen bij de rechtbank Rotterdam, 

Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde 

rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een 

elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het 

instellen van beroep wordt een griffierecht geheven. 

 

 

Hoogachtend, 

Autoriteit Financiële Markten    

  

  

  

[was getekend] ]  [was getekend]   

Hoofd Bestuurslid 

Juridische Zaken  

 

 

Bijlage: Verslag hoorzitting d.d. 27 mei 2014 
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Verslag hoorzitting inzake het bezwaar van Technicolor Dreamcoat B.V (Friendly Finance B.V.) d.d. 28 

februari 2014 tegen het door de AFM genomen besluit van 21 februari 2014 (kenmerk: ---------------------  

 

Dinsdag 27 mei 2014, 13.30 uur ten kantore van de AFM 

 

Aanwezig 

 

Van de zijde Technicolor Dreamcoat B.V. (voorheen Friendly Finance B.V.) 

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

-------------------, gemachtigde van Friendly Finance B.V. 

 

Namens de AFM 

-----------------------------, Juridische Zaken (jurist tevens verslag) 

--------------------------------- (senior toezichthouder Toezicht Kwaliteit Accountantscontrole en verslaggeving) 

 

Externe voorzitter 

-----------------------------------------------------, voorzitter  

 

Hoorzitting 

------------------------------ (voorzitter) opent de hoorzitting en geeft een korte omschrijving van de functie die 

zijzelf vervult en geeft de aanwezige medewerkers van de AFM de gelegenheid om hun rol in de 

bezwaarbehandeling uiteen te zetten. De voorzitter zet uiteen dat de bedoeling van de hoorzitting is Friendly 

Finance in de gelegenheid te stellen haar zienswijze met betrekking tot haar bezwaar nader toe te lichten. Voorts 

geeft zij aan dat een verslag zal worden gemaakt van de hoorzitting. 

 

-------------------- geeft aan dat zijn cliënt niet de Nederlandse taal machtig is en vraagt zich af of de hoorzitting in 

het Engels zou kunnen worden gevoerd. ---------------------- geeft aan, na afstemming met de voorzitter, dat pas 

diezelfde ochtend ------------------- een e-mail heeft gestuurd waaruit bleek dat ------------------- de Nederlandse taal 

niet machtig was. Dat was te kortdag voor de AFM om zich voor te bereiden op het houden van de hoorzitting in 

het Engels. -------------------- geeft aan dat hij dat begrijpt en dat het een omissie was van zijn zijde het niet eerder 

gemeld te hebben. 

 

De voorzitter geeft aan ------------------- aan dat hij niet verplicht is op gestelde vragen van de zijde van de AFM 

antwoord te geven.  

 

Desgevraagd geeft -------------------- aan geen pleitnota te hebben opgesteld. -------------------- licht vervolgens toe 

dat zijn doel tijdens de hoorzitting niet is om de juridische vraag ten aanzien van reikwijdte van artikel 2:60 Wft, 

het aanbieden van krediet, te bespreken. Daar is naar zijn mening reeds voldoende heen en weer over geschreven 

namens Friendly Finance en de AFM, maar de standpunten blijven recht tegenover elkaar. Wat -------------------- 

betreft is een uitspraak van het CBb wenselijk.  
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De voorzitter vraagt of het -------------------- bekend is wanneer de CBb-uitspraak in hoger beroep met betrekking 

tot de last onder dwangsom in deze zaak verwacht wordt. -------------------- geeft aan het niet te weten. 

 

-------------------- licht toe dat Friendly Finance grote moeite heeft met de hoogte van de opgelegde boete, dit in 

verband met het gelijkheidsbeginsel. In het bijzonder wordt gewezen op de zaken van [ B ] en [ A ]. Friendly 

Finance heeft meegewerkt met het onderzoek van de AFM, dit in tegenstelling tot [ B ]. Friendly Finance heeft het 

business model aangepast en enkele dagen later zelfs de activiteiten geheel gestaakt; [ B ] is aldus -------------------- 

nog steeds bezig. -------------------- vervolgt zijn betoog met de mededeling dat de hoogte van het verstrekte krediet 

bij [ B ] veel hoger was dan bij Friendly Finance.  

 

-------------------- vertelt dat in de zaak [ B ] er verzwarende omstandigheden waren die voor de AFM toch 

aanleiding waren de boete te matigen. 

 

Voor wat betreft de draagkracht van Friendly Finance zijn allerlei stukken overgelegd. -------------------- uit zijn 

ongenoegen over het feit dat de boetefunctionaris, --------------------, destijds slechts een 2-dagentermijn heeft 

gegeven voor het overleggen van stukken. -------------------- geeft aan dat de AFM ten onrechte de hoogte van de 

intercompany-kostenposten niet gelooft. 

 

-------------------- vraagt zich af waarom de AFM de hoogte van de post dubieuze debiteuren niet aannemelijk 

vindt. -------------------- vraagt -------------------- hoe de afweging tussen welke vordering wel of niet dubieus is, 

wordt gemaakt. -------------------- vertelt dat het verzoek eerst naar de concernentiteit, ----------------------------------- 

gaat, vervolgens komt de creditrating van ------------- terug en vervolgens wordt het besluit genomen wel of niet 

aan te kopen. Een op de drie is slechte debiteur.  

 

-------------------- geeft aan dat de post dubieuze debiteur veel hoger is dan de omzet die Friendly Finance met de 

vordering heeft behaald. Wanneer Friendly Finance een vordering van € 450,- koopt voor een bedrag van € 400,- 

heeft zij daar € 50,- omzet op behaald. Wanneer de vordering niet aan Friendly Finance betaald wordt, heeft zij 

een verlies van € 450,-, wat veel hoger is dan de omzet van € 50,-. 

 

-------------------- vervolgt zijn betoog ten aanzien van het gelijkheidsbeginsel. Bij [ B ] zijn ook grote kostenposten 

aangevoerd en daar vond de AFM de hoogte van die kosten wel aannemelijk en waarom dan de aangevoerde 

kostenposten door Friendly Finance niet. Er spelen dezelfde argumenten in beide zaken maar de consequentie is 

ongelijk. 

 

-------------------- licht de hoogte van de intercompanykosten toe. ---------------------------- verricht diverse diensten 

voor Friendly Finance. De vergoeding voor deze diensten is vastgelegd in de service en license agreement. De 

hoogte van deze vergoeding is tot stand gekomen in onderhandelingen. Andersom heeft Friendly Finance ook wel 

eens diensten verricht voor --------------------------------. De opbrengst uit deze diensten groot € 332.025 zijn 

verantwoord op rekening 3101 “Consultancy, marketing services (concern)”, de eerste gearceerde post in de 

resultaten rekening over de periode 10 juni 2011 tot en met 2 mei 2012. 
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-------------------- geeft verder aan dat Friendly Finance in een opstartfase zat met haar activiteiten. In een 

opstartfase is het volgens hem heel gebruikelijk dat er geïnvesteerd moet worden om voldoende marktaandeel te 

verwerven. Hiermee rekeninghoudend had hij niet verwacht dat Friendly Finance in het eerste jaar winstgevend 

zou zijn. 

 

-------------------- geeft aan dat zij de cijfers van de gedeponeerde jaarrekening van Friendly Finance niet kan 

aansluiten met de overgelegde stukken. 

 

-------------------- geeft aan dat de overlegde stukken zien op de periode waarin de betwiste activiteiten hebben 

plaats gevonden, zijnde 10 juni 2011 tot en met 2 mei 2012. De periode 10 juni 2011 tot en met 31 december 2011 

is opgenomen in de jaarrekening 2011. In de jaarrekening 2011 zijn ook de opbrengsten en kosten begrepen van de 

activiteiten die Friendly Finance in de periode 1 januari tot en met 9 juni 2011 heeft uitgevoerd. De periode 1 

januari tot en met 2 mei 2012 is opgenomen in de jaarrekening 2012. In de jaarrekening 2012 zijn ook de kosten 

voor het aanpassen en later staken van de activiteiten en het in standhouden van de vennootschap die gemaakt zijn 

in de periode 3 mei 2012 tot en met 31 december 2012 opgenomen. 

 

-------------------- vraagt hoeveel de omzet per contract gemiddeld was. -------------------- geeft aan dat dat niet 

precies is aan te geven, het verschilt per contract. -------------------- vervolgt, verwijzend naar artikel 6 van de 

overgelegde overeenkomst (Service and License agreement tussen Friendly Finance en ---------------------------------

---) dat de kosten € 31,- per contract zijn. Het bedrag van € 31,- is opgebouwd uit € 12,- voor credit score, € 3,- 

voor de lease van IT-software en € 16,- voor marketing consultation. Deze bedragen staan vermeld in artikel 6 van 

de Service and License agreement. -------------------- geeft aan dat soms ook contracten worden aangegaan terwijl 

van te voren het vermoeden bestaat dat verlies zal worden gemaakt. Het gaat in de opstartfase, aldus -----------------

---, er ook om dat je naamsbekendheid verwerft. 

 

De website --------------- is aldus -------------------- door een gerenommeerd bureau gewaardeerd op € 1,9 miljoen. -

------------------- vraagt welk bureau de waardering gemaakt heeft. -------------------- zegt zich dat niet te kunnen 

herinneren, het zou een extern bureau kunnen zijn geweest, maar mogelijk is het een intern rapport. De voorzitter 

verzoekt -------------------- om deze informatie nog na te zenden. -------------------- zegt dat toe. 

 

-------------------- vervolgt met de opmerking dat in het waarderingsrapport uitgegaan wordt van een bestaand merk 

en vraagt zich daarom af vanaf wanneer ------------- bestaat. -------------------- geeft aan dat niet te weten omdat ze 

het van de concernentiteit Fine Line Services Limited hebben gehuurd. 

 

Mevrouw Huguenin vraagt hoe de waarde van het merk van € 2 miljoen zoals genoemd in het waarderingsrapport 

zich verhoudt tot de “price for the use of the Brands” van € 65.000 per maand dus ongeveer € 1 miljoen per jaar. 

De heer Rajaver geeft aan dat het bedrag van € 65.000 per maand in onderhandelingen tot stand is gekomen. Hij 

vond het bedrag zelf ook hoog en heeft regelmatig geprobeerd om het bedrag naar beneden te krijgen.  

Mevrouw Huguenin vraagt de heer Rajaver of hij weet hoe de verhouding ligt bij vergelijkbare bedrijven. De heer 

Rajaver geeft aan dat naar vergelijkbare bedrijven is gekeken en dat die vergelijkbare hoge kosten hadden. 
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Mevrouw Huguenin geeft aan dat wanneer een Nederlands bedrijf veel kosten maakt aan buitenlandse 

groepsentiteiten de Belastingdienst daar veelal onderzoek naar doet en vraagt of de Belastingdienst hier ooit 

onderzoek naar heeft gedaan. De heer Rajaver geeft aan dat hij dat niet weet maar dat hij dacht dat dat niet zo is. 

De accountants van de moederentiteit hebben hier aldus de heer Rajaver wel naar gekeken.  

Mevrouw Ferreira vraagt welke accountant daar bij betrokken was. De heer Rajaver geeft aan dat hij dat niet weet. 

Mogelijk is dat KPMG geweest maar dat zou hij uitzoeken en het de AFM laten weten. 

 

Mevrouw Ferreira vraagt waarom de stukken die enkele dagen voor de hoorzitting aan de AFM zijn toegezonden 

niet eerder waren overgelegd en vroeg sinds wanneer de stukken in bezit van de heer Rijnhart waren. De heer 

Rijnhart gaf aan dat het hem nuttige stukken leken ter onderbouwing van de intra-concernkosten maar kon zich 

niet herinneren of hij deze stukken al langer bezat of pas sinds kort. 

 

De heer Rijnhart verzoekt de AFM mocht zij, voorafgaand aan het nemen van de definitieve beslissing op 

bezwaar, nog nadere informatie of toelichting behoeven, zij contact wil opnemen alvorens een definitief besluit te 

nemen. Tevens geeft de heer Rijnhart aan dat indien het nodig is om de beslissing extra te verdagen, dat wat hem 

en zijn cliënt betreft niet op problemen zal stuiten. Tot slot wordt door de heer Rijnhart nog aangegeven dat naar 

zijn mening de AFM wel kritiek kan hebben op het verdienmodel van Friendly Finance maar dat zij altijd wel heel 

transparant is geweest en medewerking heeft verleend aan het onderzoek van de AFM. 

  

De voorzitter vraagt of iets kan worden gezegd over de termijn waarop de beslissing op bezwaar kan worden 

verwacht. 

 

Mevrouw Ferreira antwoordt dat op het bezwaar in beginsel binnen 6 tot 12 weken zal worden beslist.  

 

De voorzitter sluit de hoorzitting onder dankzegging voor ieders inbreng. 

 

 


