
Openbare Versie
Openbare versie
Finnius advocaten

mr. C.A. Doets

V/eteringschans 128

1OI7 XV AMSTERDAM

Datum

Ons kenmerk

Pagina

E-mail

Betreft

I van 63

[...]@afm.nl
Beslissing op bezvvaar Geldshop.nl B.V

Geachte heer Doets,

Bij besluit van 18 december 2014 (met kenmerk heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM)I
aan Geldshop.nl B.V (Geldshop) een bestuurlijke boete opgelegd wegens overtreding van artikel 4: I l, tweede lid,
van de V/et op het financieel toezicht (Wft) (het boetebesluit).

Tegen het boetebesluit heeft u namens Geldshop bij brief van 27 januan2}l5bezwaar gemaakt. Op 3 april 2015
heeft u namens Geldshop de gronden van het bezwaar ingediend. De A}'M heeft besloten hetbezwaar ongegrond
te verklaren en het boetebesluit in stand te laten. In deze brief wordt uitgelegd hoe de AFM tot haar oordeel is
gekomen.

De AFM probeert binnen de wettelijke termijn te beslissen op bezwaren. Dit is helaas niet gelukt bij onderhavig
bezwaarschrift, de termijn liep af op 1 I augustus 2015. De AFM excuse ert zich voor de vertaagde aftrandeling.

De beslissing op bezwaar is als volgt opgebouwd. In paragraaf I beschrijft de AFM de procedure. Paragraaf tr
bevat (de verwijzing naar) de relevante feiten en omstandigheden. In paragraaf III beschrijft de AFM kort de
gronden vanbezttaar en in paragraaf IV geeft de AFM een beoordeling van de gronden vanbenvaar.In paragraaf
V gaat de AFM in op de publicatie van het besluit. In paragraaf VI wordt het besluit van de AFM op het bezwaar
weergegeven. Tot slot bevat paragraaf VII de rechtsgangverwrjzing.

Het verslag van de hoorzitting van 18 mei 2015 is opgenomen in de bijlage en maakt integraal onderdeel uit van
dit besluit.

I Met "de AFM" wordt in deze brief zowel de AFM zelf, als haar toezichthouder(s) bedoeld.

Stichting Autoriteit Financiele Markten

Kamer van Koophandel Amsterdam, nr, 412077 59

Kenmerk van deze brief:

Bezoekadres Vijzelgracht 50

Postbus 11723.1001 GS Amsterdam

Telefoon +31 (0)20-7972000 . Fax +3 I (0)20-7973800 . www.atn.nl
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I. Procedure

l. Bij besluit van 18 december 2014 heeft de AFM aan Geldshop een bestuurlijke boete opgelegd van

€ 270.000 omdat Geldshop in de periode van I januari 2011 tot en met 6 april2012 geen adequaat

beleid heeft gevoerd dat een integere uitoefening van haarbedrijfwaarborgt. Op grond van artikel

4:1 l, tweede lid, Wft dient een financiëledienstverlener een adequaat beleid te voeren dat een

integere uitoefening vanzljnbedrijf waarborgt. Hieronder wordt verstruln dat wordt tegengegaan dat

de furanciëledienstverlener of zijn werknemers strafbare feiten of andere wetsovertredingen begaan

die het vertrouwen in de financiëledienstverlener of de financiële markten kunnen schaden. Op basis

van de feiten en omstandigheden als vermeld in het onderzoekrapport komt de AFM tot het oordeel

dat Geldshop niet heeft tegengegaan dat met haar beleid wetsovertredingen werden begaan die het

vertrouwen in de financiëledienstverlener of de financiÈile markten kunnen schaden. Het door

Geldshop gevoerde beleid was erop gericht om standaard een verrichtingenvergoeding bij haar

cliënten in rekening te brengen waarbij zij door middel van een constructie arttkel4:74 V/ft heeft

ontdoken. Op grond van dit artikel is het een bemiddelaar in krediet verboden om ter zake van het

krediet 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 krediet. Daamaast voorzag het beleid

van Geldshop er niet in dat werd tegengegaan dat artikel 8.8 Whc en artikel 6 van de Colportagewet

(oud)2 werd overtreden.

2. Bij brief en e-mail van 27 januari 2015 is namens Geldshop pro forma bezvtaar gemaald tegen het

boetebesluit.

Bij brief en e-mail van 6 februari 2015 heeft de AFM de ontvangst bevestigd van het namens

Geldshop ingediende pro forma bezwaarschrift en een termijn gegeven om de gronden van het

bezv,taar aan te vullen. Tevens heeft de AFM op grond van artikel 7:10, tweede lid, van de Algemene

wet bestuursrecht (Awb) de beslistermijn opgeschort tot de dag waarop zij de gronden van bezwaar

heeft ontvangen.

Per e-mail van 9 maart 2015 is namens Geldshop verzocht de termijn om de gronden van het

bezv¡aar aan te vullen met twee weken te verlengen. Per telefoongesprek van 9 maart2015 en e-mail

van 10 maart 2015 heeft de AFM aan de gemachtigde van Geldshop bevestigd dat zij een

aanvullende termijn van twee weken geeft om de gronden van het beztx¡aar aan te vullen.

Bij brief en e-mail van 3 april 2015 zijn namens Geldshop de gronden van het bezv¡aar aangevuld.

Per e-mail van 9 april 2015 heeft de AFM aan Geldshop verzocht om ¿ün te geven of zij gebruik

wenst te maken van haar recht om te worden gehoord. Per e-mail van 15 april 2015 heeft de

gemachtigde van Geldshop aangegeven dat Geldshop gebruik wenst te maken van dat recht.

2 Per l3 juni 2015 is de Colportagewet komen te vervallen. Artikel 6 van de Colportagewet is verplaatst naar artikel

6 ;230 z v an het Burgerlijk lüetboek (B'W). Zie S tb. 20 l 4, 1 40.
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Bij brief en e-mailvan22 aorjl2}lí heeft de AFM Geldshop uitgenodigd voor een hoorzitting op l8
mei 2015 om 14:00 uur op het kantoor van de AFM.

Op l8 mei 2015 heeft de hoorzitting plaatsgevonden. Van deze hoorzitting is een verslag gemaakt,

dat is bijgevoegd als bijlage bij deze beslissing opbezwaar.

Bij brief van 28 mei2015 heeft de AFM op grond van artikel 7:10, derde lid, Awb de termijn voor
de beslissing op bezwaar met zes weken verdaagd.

10. Bij brief en e-mail van 3 iuni 2015 is namens Geldshop een aanulling op de gronden van het

bezwaar ingediend.

11. Per e-mail van 23 ìuni 2015 heeft de AFM de ontvangst bevestigd van de aanvulling op de gronden

van het bezwaar. Daarnaast heeft de AFM aangegeven dat zlj, zoals verzocht, de briefzal toevoegen

aan de op de zaak betrekking hebbende stukken en als aanwlling op de bezwaargronden zal
betrekken bij de beoordeling van het bezwaar. Voor de volledigheid heeft de AFM daarbij

opgemerkt datzlj de briefderhalve niet als klachtzalbehandelen.

12. Per telefoongesprek van 7 iuli 2015 heeft de AFM de gemachtigde van Geldshop verzocht om in te
stemmen met een verlenging van de termijn voor de beslissing op bezwaar met vier weken. De
gemachtigde van Geldshop heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen de verzochte verlenging
van de beslistermijn. Bij brief van 8 juli 2015 heeft de AFM bevestigd de beslistermijn met vier
weken te verdagen op grond van artikel 7: 10, vierde lid, aanhef en onder b, Awb.

II. Feiten en omstandigheden

7

8

9

Deze beslissing op bezwaar is gebaseerd op de feiten
onderzoeksrapport van 2l oktober 2013 met kenmerk

zoals die in het boetebesluit en in het

(het onderzoeksrapport), dat met het

boetevoornemen van 2l oktober 2013 aanGeldshop is verzonden. De feiten die zijngenoemd in het boetebesluit
en het onderzoeksrapport moeten hier als herhaald en ingelast worden beschouwd. Voor een uitgebrsid overzicht
van de feiten tot en met 18 december 2014 verwijst de AFM naar het boetebesluit en het onderzoeksrapport.

Volledigheidshalve heeft de AFM hieronder de persoons- en bedrijfsgegevens opgenomen.

P er s o ons - en b edrijfs ge gevens

13. Geldshop is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer

10041384. Zijhafieert de volgende handelsnamen: Geldshop.nl, Kredietcompany, Geldcompany,
Geldshop, geldshoppen, geldshopper, degeldshopper, de geldshopper, autofinanciering.nl,
autokrediet.nl, autolening.nl, betrouwbaarlenen.nl, doorlopend-krediet.nl, flexkrediet.nl,
geldlening.nl, geldleningen.nl, lening.com, leningaanwaag.nl, mijngeldshop.nl, leendesk.nl en

lenen.nl. Geldshop is gevestigd

bestuurders van Geldshop zijn
het adres 24 2587 AD te Den Statutair
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14. Geldshop beschikt sinds 8 augustus 2006 over een vergunning van de AFM (nummer 120004993)

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

krediet, levensverzekeringen en schadeverzekeringen.

15. Zusteronderneming Geldlenen B.V. (Geldlenen) is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer

van Koophandel onder het nummer 30221034. Deze onderneming is gevestigd op hetzelfde adres als

Geldshop. Geldlenen beschikt sinds 1 maart 2007 over een (collectieve) vergunning van de AFM
(nummer 12016188) voor het verrichten van advies- en bemiddelingsactiviteiten in consumptief

krediet, spaarrekeningen, levensverzekeringen en schadeverzekeringen.

Gronden van het bezwaar

16. Kort weergegeven bevat het bezwaarschrift de volgende gronden:

Er is geen sprake van ontduiking/overtreding van artikel 4:74Wft.

Er is geen sprake van een overffeding van de Wohp.

Er is geen sprake van een overtreding van de Colportagewet.

Er is geen sprake van een overtreding van artikel 4: l l Wft.

Het boetebesluit is in strijd met het legaliteitsbeginsel.

De AFM heeft gehandeld in strijd met het verbod van vooringenomenheid.

Het inzagedossier is incompleet.

De AFM heeft onrechtrnatig gehandeld gedurende het onaangekondigde toezichtbezoek van6 apnl20l2

Het boetebesluit is in strijd met het gelijl'{reidsbeginsel.

Er is sprake van dubbele bestraffrng.

De boete is onevenredig hoog.

17. De AFM geeft hieronder per aangevoerde grond haar reactie weer, waarbij de AFM eerst ingaat op

debezwaargronden die zienop de door de AFM geconstateerde wetsovertredingen.
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IV. Beoordeling van de bezwaargronden A t/m K

A. Er is geen sprake van ontduiking/overtreding van artikel 4:74Wft

Toelichting Geldshop: Beloning voor daadwerkelijk verrichte activiteiten

18. Geldshop is van mening dat zij wel degelijk bemiddeling en/of advieswerkzaamheden heeft verricht
Íer zake van de bijverzekeringen en dat zij is gerechtigd om ten aanzienhiervan een vergoeding in
rekening te brengen. Van herkwalificatie door de AFM van de door Geldshop in rekening gebrachte

vergoeding voor dienstverlening op het gebied van bijverzekeringen tot een 'verkapte' vergoeding

voor kredictbemiddeling kan geen sprake zijn.

19. Geldshop heeft ervoor gekozen om de consument altijd een advies over bijverzekeringen te geven nu
dit in het belang van de consument was. Alleen indien een consument daar deugdelijk over wordt
geadviseerd, kan hij hier een gemotiveerde beslissing over nemen. Om te voorkomen dat adviseurs
zouden gaan sturen op het afsluiten van bijverzekeringen, heeft Geldshop er destijds voor gekozen

om in alle gevallen een vergoeding in rekening te brengen. Niet valt in te zien waarom Geldshop dat

advies 'gratis' hadden moeten geven. Geldshop wilde graag vooruitlopen op de toekomstige regels
omtrent een provisieverbod en als grote speler in de markt graag vanuit haar eigen visie hierin het
voortouw nemen. Dit heeft ertoe geleid dat zij uit eigen beweging is gestaf met het aanbieden van
verzekeringsproducten zonder provisie, waarbij er een vergoeding in rekening werd gebracht voor
het advies nzake de verzekeringen.

20. Ten aanzien van het feit dat Geldshop bij kredietadvies altijd tevens adviseerde over
betalingsbeschermende bijverzekeringen is de volgende zin relevant: 'Het maatschappelijke

ideaalbeeld is de adviseur die komt tot een geintegreerd advies en niet de adviseur die adviseert over
afzonderlijke producten'. Pas medio 2013 heeft de AFM aan de markt laten weten dit anders te zien
en heeft haar beleidsinzichten bekend gemaakt, luidende dat financiële ondememingen het belang
van hun klant centaal kunnen stellen zonder datzij een integraal financieel advies geven. Het gaat

hier om een gewijzigd itlz;icht, aangezien eerder nog de gedachte in de marld was dat juist een

volledig gerntegreerd advies in het belang van de klant was.

2l. De AFM overweegt dat uit de bewoordingen in de dienstenwijzer op geen enkele wijze kan worden
opgemaakt dat de consument die via Geldshop een krediet wenste af te sluiten, tevens standaard

geadviseerd werd over bijverzekeringen en daarvoor een verrichtingenvergoeding moest betalen.
Volgens de AFM was er dan ook geen sprake van een bewuste keuze door de consument voor door
hem betaalde dienstverlening op het gebied van bijverzekeringen. Niet valt in te zien waarom dit
relevant is in het kader van de beoordeling of artikel 4:74Wft is overtreden. Relevant is dat
Geldshop een verrichtingenfee in rekening bracht die feitelijk zag op werkzaamhed€n met betrekking
tot bijverzekeringen die daadwerkelijk en volgens de wettelijke vereisten zijn verricht.
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22. Er was geen sprake van overlap met de werkzaamheden die zijn verricht tenaanzienvan het

consumptief krediet. Anders dan de AFM stelt, was het beleid van Geldshop niet zodanig dat feitelijk
geen onderscheid te maken was tussen dc dienstverlening op het gebied van consumptiefkrediet en

de dienstverlening op het gebied van bijverzekeringen. Voor een passend advies over

betalingsbeschermende bijverzekeringenzijn additionele activiteiten vereist.

23. Volgens de AFM blijkt uit de door haar onderzochte klantdossiers dat Geldshop zeer marginale

dienstverlening heeft verricht op het gebied van bijverzekeringen. Aan deze stelling van de AFM kan

voorbij worden gegaan nu de AFM afükel4:23 Wft niet aan het boetebesluit ten grondslag heeft

gelegd.

24. Ten aanzien van de bemiddeling en het advies inzake de betalingsbeschermende verzekeringen zijn

aanvullende werkzaamheden verricht en kosten gemaakt, waar de aanbieder van het krediet uiteraard

geen vergoeding voor verstrekt en die rechtvaardigen dat daarvoor een vergoeding in rekening wordt

gebracht.Z1erndltVerbandeenmÏofÏnat1ebrocnureultlebruan.¿UlUwelKeooo,f*
opdracht uun !i, opgesteld. over de onderhavige problematiek vermeldt de brochure

(onderstreping toegevoegd):'De provisies yoor consumptief krediet zijn over het algemeen laag. In
veel gevallen zql het feitelijk niet mogelijk zijn om uit deze provisie de kosten tefinancieren indien

het wettelijke adviestraject correct gevolgd wordt. Dit betekent dat er in veel sevallen seen risico zal

ziin dat een klqnt ëënmqql uitsevoerde werløaamhedenvia provisie dubbel betaalt.'

25. In het kader van haar conclusie dat artikel 4:74 is ontdoken schrijft de AFM dat Geldshop haar

verkoopproces zo heeft ingericht dat voor de gemiddelde consument niet op voorhand duidelijk was

dat altijd een verrichtingenvergoeding moest worden betaald en waarvoor deze diende. Dit is echter

niet relevant voor de waag of artikel 4:74 Wft is ontdoken.

26. Ten aanzien van het door Geldshop in de boeteprocedure gehanteerde execution only traject is alleen

eenbeperkteperiode, van 16 augustus 2011 tot 13 februari 2012,eenvergoeding inrekening
gebracht. Die vergoeding was afgestemd met de toenmalige compliance offrcer van Geldshop

.(afkomstic,,-D,dieeengemotiveerdeonderbouwingheeftopgesteldvoorde
hantering van de fee en de hoogte daarvan.

2'7. Het feit dat Geldshop een execution only module heeft ontwikkeld en daar zeer aanzienlijke

inspanningen en investeringen voor heeft verricht op het gebied van onder meer automatisering, kan

redelijkerwijze niet betekenen dat Geldshop voor haar bemiddelingswerkzaamheden inzake

bijverzekeringen geen vergoeding in rekening mocht brengen. Geldshop mocht een passende

beloning ontvangen voor haar werkzaamhedentnzake het bemiddelen in of adviseren over

betalingsbeschermers. Die vergoeding rekende Geldshop in de vorm van een vaste vergoeding.

28. Het feit dat in de execution only module de verzekeringsoptie standaard op 'nee' stond, kan

redelijkerwijs niet aan Geldshop worden tegengeworpen, nu zij dit bewust en in overleg met de AFM
heeft gedaan om de consument niet te beihvloeden bij zijn keuze. De klant moest zelf kiezen voor

een verzekering en daarin niet door Geldshop worden gestuurd.

Ons kenmerk
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29. Nu door Geldshop wel degelijk additionele diensten zijn verleend, kon zij daarvoor een vergoeding
in rekening brengen. De AFM kan Geldshop niet verwijten datzij eenvergoeding in rekening heeft
gebracht voor werkzaamheden die zij daadwerkelijk heeft verricht met betrekking tot
bijverzekeringen.

Reactie AFM

30. Op grond van artikel 4:74 Wft mag een bemiddelaar in krediet geen beloning of vergoeding, in
welke vorm dan ook, bedingen ofaanvaarden van dan wel in rekening brengen aan een ander dan de

aanbieder van het k¡ediet. Uit de Memorie van Toelichting bij dit artikel volgt dat de wetgever heeft
beoogd om consumenten te beschermen tegen overkrsditering en omzetjacht door
kredietbemiddelaars.3 Om een zorgvuldige bemiddeling in krediet te bevorderen zijn nadere regels
gesteld in artikel l52Iot en met 158 Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo)
met betrekking tot die vergoeding en de wijze van uitbetaling daarvan door de aanbieder. De
kredietbemiddelaar mag bijvoorbeeld uitsluitend worden beloond in de voÍn van een doorlopende
provisie van de aanbieder van het krediet.

3l . Een directe vergoeding van de consument aan de kredietbemiddelaar mag alleen betrekking hebben

op (onverplicht) advies over en bemiddeling in betalingsbeschermers (bijproducten die de risíco's
van het krediet afdekken bij werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of overlijden) en mag geen

betrekking hebben op dienstverlening op het gebied van consumptief krediet. Bij een dergelijke
dienstverlening dient het voor de consument duidelijk te zijn dat de bemiddelaar voor alle
werkzaamheden met betrekking tot het consumptief krediet wordt beloond met een doorlopende
provisie van de aanbieder en dat een eventuele directe vergoeding uitsluitend betrekking heeft op

onverplicht advies over en bemiddeling in betalingsbeschermers.

32. Bij de advise.ing op het gebied van consumptief krediet is het daarom belangrijk om de

uitgangssituatie van de consument in kaart te brengen. Daarbij is het van belang helder te krijgen (i)
wat het risico is dat de consument loopt en (ii) of de consument dit risico zelf kan enlof wil dragen.

Indien de consument vervolgens aangeeft het risico niet zelfte willen dragen en behoefte te hebben

aan een betalingsbeschermer, kan daarover - tegen een vergoeding - advies worden gegeven.a

33 . De AFM is van oordeel dat het beleid van Geldshop erop was gericht om artikel 4:7 4 Wft te
omzeilen. Geldshop heeft de enige wettelijk toegestane voûn van provisie ontvangen, te weten

doorlopende provisie van de aanbieder van het krediet. Daamaast heeft Geldshop echter een

3 Kamerstukken II 1986/87, 19 785, m. 3, p. 8l en 82: "Het gaat er daarbij om dat de kredietbemiddelaars niet door
onevenredig hoge provisies tot produktiejacht worden aangezet en voorts dat zij mede geldelijk belang hebben bij de
kredietwaardigheid van de door hen aangebrachte kredietnemers, tot uiting komend in regelmatige betaling. Incidenten
in deze sfeer dienen hun weerslag te hebben op de provisie die de betrokken bemiddelaars ontvangen. Zo niet, dan
wordt in de hand gewerkt dat de kredietbemiddelaars kredietgevers bewegen tot het aanvaarden van niet verantwoorde
risico's."
a http://www.afm.nl/nl-nl/professionals/doelgroeperVadviseurs-bemiddelaars/thema/betalingsbeschermers.
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aanzienlijk bedrag aan verrichtingenvergoedingen ontvangen ten koste van klanten die leningen

aangingen. In totaal betreft het een bedrag vane,972.005. De vergoedingen die Geldshop in rekening

bracht bij haar klanten dienen naar het oordeel van de AFM te worden gezien als vergoedingen voor

haar dienstverlening op het gebied van consumptiefkrediet. Geldshop presenteerde zichophaar

website, in haar dienstenwijzer en in de communicatie richting de klant als bemiddelaar in

consumptief krediet. Voor klanten van Geldshop was het echter wijwel niet mogelijk om bij
Geldshop een krediet af te sluiten zonder dat daarbij ook een vergoeding moest worden betaald voor

de bemiddeling op het gebied van bijverzekeringen. Daarbij was het voor de consument niet

duidelijk kenbaar dat de dienstverlening van Geldshop niet alleen betrekking had op krediet maar

standaard mede zag op bijverzekeringen en dat dan ook standaard een vergoeding moest worden

betaald (ongeacht het feit of de consument daadwerkelijk interesse had in een bijverzekering). De

consument diende zelfs voor dienstverlening op het gebied van bijverzekeringen te betalen in het

geval hij eerder expliciet had ¿umgegeven geen prijs te stellen op (dienstverlening ter zake vaÐ een

bijverzekering. De AFM licht dit hieronder nader toc.

Online module voor execution only

34. De werkwijze die door Geldshop werd gehanteerd blijkt uit de volledig geautomatiseerde online

module voor de execution only-variant. De consument kon bij de in de online module opgenomen

vraag of hij zijn lening wenste te beschermen tegen de financiële gevolgen van overlijden,

arbeidsongeschiktheid enlof werkloosheid, kiezen uit de optie 'ja, laat mij in de volgende stap de

mogelijkheden zien om mijn lening te verzekeren' of 'nee bedankt, ik heb mijn lening gevonden en

wil nu afronden',waarbij deze laatste optie standaard stond aangevinkt. Ongeacht het antwoord op

dezewaag,dus ook indien de optie 'nee' werd aangevinh, werd de klant een

verrichtingenvergoeding voor dienstverlening op het gebied van bijverzekeringen in rekening

gebracht.5 In een dergelijke situatie is dienstverleoing op het gebied van krediet echter de enige

dienstverlening die Geldshop daadwerkelijk heeft verricht. De enkele omstandigheid dat de klant de

mogelijl'heid had om de optie aan te vinken dat hij mogelijkheden wil zien om het krediet te

verzekeren, maakt immers niet dat er dienstverlening is verricht met betrekfting tot

betalingsbeschermers.

35. Indien de oqlie 'ia' werd aangevinkt, kon de klant een offerte genereren voor een bijverzekering van

a"uunui"aË,f.Deklantdiendedaartoedelooptijd,hetverzekerdebedragen
de af te dekken risico's in te wllen, waarna de offerte automatisch werd gegenereerd. Bij de

execution only-variant bestond de dienstverlening van Geldshop dan ook enkel uit het beschikbaar

stellen van een online module die primair gericht was op dienstverlening op het gebied van krediet

en waarbij de dienstverlening op het gebied van bijverzekeringen feitelijk alleen bestond uit de keuze

5 De verrichtingenvergoeding bedroeg van I januari 201 I tot 16 augustus 201 I € 199 en van 16 augustus 201 I tot 13

februari Z02e299.Yanaf l3 februari 2012 werd geen verrichtingenvergoeding meer in rekening gebracht in het geval

van execution only.
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of een consument wel of niet een offerte voor een betalingsbeschermer van de uunbi"d", J
wenste.

36. Overigens impliceert Geldshop met de in de online module opgenomen waag 'Uw lening

beschermen legen definanciële gevolgenvan werlijden, arbeidsongeschihheid en/ofwerWoosheid',

dat de klant bewust kan kiezen voor aanvullende dienstverlening op het gebied van bijverzekeringen,

terwijl dit keuzemoment er feitelijk niet is. Een consument diende immers hoe dan ook te betalen

voor deze dienstverlening. In de online module stond niet aangegeven dat er bij de afsluiting van een

krediet door Geldshop standaard kosten bij de klant in rekening worden gebracht voor aanvullende

dienstverlening op het gebied van bijverzekeringen (ongeacht ofvan dergelijke dienstverlening

gebruik wordt gemaakt).

37 . Overigens is het enkele feit dat de optie standaard op 'nee' stond niet aan Geldshop tegengeworpen.

Wat de AFM Geldshop aanrekent is het feit dat er voor de klant geen mogelijkheid was om volledig

af le zienvan bemiddeling op het gebied van bijverzekeringen. Zelfs als de klant geen prijs op stelde

op een bijverzekering, diende hij voor dienstverlening op het gebied van bijverzekeringen te betalen.

38. Gedurende de onderzoeksperiode heeft Geldshop bij 583 kredietcontracten bemiddeld op execution

only basis. In totaal 294 van de 583 klanten hebben geen bijverzekering afgesloten. Ondanks dat

deze klanten geen bijverzekering aßloten, werd deze klanten wel de verrichtingenvergoeding in
rekening gebracht. Het in rekening brengen van een vergoeding onder voornoemde omstandigheden

kan naar het oordeel van de AFM niet anders uitgelegd worden dan als een vergoeding voor

dienstverlening op het gebied van krediet. Dat is immers de enige dienstverlening die heeft

plaatsgevonden.

Het adviestraject

39. Uit de onderzochte klantdossiers blijkt dat, ondanks het feit dat het overgrote deel van de

consumenten aangaf geen behoefte te hebben aan een bijverzekering, wel een bijverzekering werd

aanbevolen waarbij in het advies alleen een dekking en een looptijd werd genoemd. Uit het

onderzoek van de AFM is gebleken dat bij het adviestraject door de adviseurs van Geldshop

standaard, zonder dat in het adviesgesprek werd vermeld dat dit kosten met zich meebracht voor de

consument, een inventarisatie werd gemaakt van de kennis en ervaringen van de consument met

bijverzekeringen. De inventarisatie met betrekking tot de risico's die gepaard gaan met het aangaarl

van het krediet die blijkens het klançrofiel ook standaard werd gedaan, maakt onderdeel uit van de

risico-inventarisatie die Geldshop in het kader van de op haar rustende wettelijke verplichting dient

te verrichten bij de advisering over het consumptief krediet (artikel 4:23 Wft).6

40. Geldshop stelt, voordat zlj overgaattot advisering, niet vast of de consument daadwerkelijk behoefte

heeft aan een advies op het gebied van bijverzekeringen en of de consument daartoe bewust een

6 Zie ook de website van de AFM: http://www.afm.nl/nl-nl/professionals/doelgroepen/adviseurs-
bemiddelaars/thema./betalingsbeschermers.
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opdracht aan Geldshop heeft verstrekt. Enkel indien dat het geval is, kan Geldshop dienstverlening
gaan verrichten op het gebied van bijverzekeringen. Dit beeld wordt bevestigd in de door de AFM
beoordeelde adviesdossiers. Diverse consumenten hebben aangegeven dat zij 'in het geheel geen

verzekeringwillen'. Ongeacht dit antwoord heeft Geldshop ervoor gekozen om deze consumenten te

adviseren over een bijverzekering en heeft Geldshop hiervoor een verrichtingenvergoeding in
rekening gebracht.

41. Slechts in die gevallen dat een consument duidelijk heeft aangegeven (dus niet standaard en zonder

zijn uitdrukkelijke instemming) dat een verzekeringsadvies gewenst is, dient in het kader van dat

adviestraject nog relevante klantspecifieke informatie ingewonnen te worden. Dat wil zeggeî:
informatie die niet reeds uit het inventarisatietraject behorende bij consumptief krediet volgt (zoals

bijvoorbeeld de kennis en ervaring met betrekking tot die producten en relevante verzekeringen die

de klant al heeft) waama een specifiek verzekeringsproduct kan worden aanbevolen. 'Wanneer een

specifiek product wordt aanbevolen dient vervolgens niet alleen een aanbevolen deL4<ing en looptijd
te worden genoemd zoals door Geldshop is gedaan, maar moet bijvoorbeeld eveneens aangegeven en

onderbouwd worden om welk product het gaat (dus van welke aanbieder en met welke

voorwaarden). Voor dit (doorgaans beperkre) traject kan dan een directe vergoeding aan de klant in
rekening worden gebracht. Uit de onderzochte klantdossiers blijkt dat Geldshop geen van de

voomoemde werkzaamheden heeft verricht. Verder is ook geconstateerd dat het merendeel van de

klanten uiteindelijk ook geen bijverzekering heeft afgesloten. Er is dus in de meerderheid van de

gevallen ook geen sprake van bijvoorbeeld administratieve werkzaamheden van Geldshop ter

totstandkoming van de verzekeringsovereenkomst.

42. Als er geen opdracht is gegeven of uit een klanþrofiel blijkt dat er geen aanleiding is tot het

afdekken van een risico via een bijverzekering omdat klanten daar geen belang bij hebben ofdaar
niet voor in aanmerking komen, of als blijkt dat klanten geen behoefte hebben aan een

bijverzekering, ontbreekt elke basis voor het standaard in rekening brengen van een

verrichtingenvergoeding voor dienstverlening op het gebied van bijverzekeringen. Het in rekening

brengen van een vergoeding onder voomoemde omstandigheden kan naar het oordeel van dc AFM
niet anders uitgelegd worden dan als een vergoeding voor dienstverlening op het gebied van krediet.

Koppeling met krediet

43. Dat de verrichtingenvergoeding niet op bijverzekeringen zag blijkt ook uit de wijze waarop

Geldshop de verrichtingenvergoeding koppelde aan het te verstrekken krediet. Zo werd de

verrichtingenvergoeding alleen in rekening gebracht als het krediet daadwerkelijk werd verstrekt,

was de hoogte van de vergoeding in de periode 16 augustus 201 I tot en met 7 apnl20l2 afhankelijk
van de hoogte van het aangewaagde krediet en werd de vergoeding direct in mindering gebracht op

het krediet. Ook dienden de adviseurs, zoals in de paragraafhieronder nader toegelicht, bij de uitleg
over de vergoeding een koppeling te maken naar werkzaamheden die zagenop het te verstrekken
krediet. Hetzelfde gold als de klant bezwaren had tegen de (hoogte van) de vergoeding, ook dan

werd een koppeling gemaakt met het krediet. Voorts was géén kredietovereenkomst via Geldshop
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afsluiten de enige wijze waarop een consument onder het betalen van een verrichtingenvergoeding
konuitkomen.

Communicatie over verrichtingenvergoeding

44. Geldshop is in haar dienstverleningsproces niet duidelijk geweest over het feit dat de consument

slechts een krediet kon verkrijgen indien standaard ook een verrichtingenvergoeding werd betaald en

dat de verrichtingenvergoeding uitsluitend zag op dienstverlening op het gebied van

bijverzekeringen.

45. Geldshop heeft zich steeds gepresenteerd als bemiddelaar op het gebied van krediet en niet of
nauwelijks als een dienstverlener op het gebied van bijverzekeringen. Het was verder niet duidelijk
voor de consument dat er geen mogelijkheid was om van dienstverlening op het gebied van

bijverzekeringen af te zien en dat als gevolg daarvan bij het aßluiten van een krediet standaard

betaald diende te worden voor dienstverlening op het gebied van bijverzekeringen. De dienstenwijzer
was in dusdanig algemene bewoordingen opgesteld dat daaruit voor de consument niet viel op te
maken dat bet¿alde dienstverlening met betrekking tot bijverzekeringen standaard onderdeel

uitmaakte van de dienstverlening van Geldshop. Ook uit de overige communicatie, zoals de

welkomstmail, het telefonisch contact dat plaatsvond, het adviesgesprek, de machtiging en de online
module blijkt dit niet. Verschillende klanten van Geldshop hebben aan Geldshop aangegeven dat er

ten onrechte bij hen een verrichtingenvergoeding in rekening is gebracht en dat Geldshop daarmee in
overtreding was van arttkel4:74Wft. Zij hadden immers alleen doorlopend krediet en geen

aanvullende producten zoals bijverzekeringen afgenomen.

46. Daarnaast maakt Gcldshop juist diverse malen een koppeling tussen de te betalen

verrichtingenvergoeding en de dienstverlening op het gebied van krediet. Door middel van het

inteme opleidingsdocument'rode draad adviesgesprek' werden medewerkers van Geldshop
geihstrueerd hoe tijdens het adviesgesprek te reageren. Op de waag 'Wat doen we voor de

bemiddelingsvergoeding? 'Dienden medewerkers als volgt te reageren: 'De vooraanvraag indienen,

het advies, de aJhandelingvan de qanvraag bij de bank, en tweemaal perjaar een rentecheck. Met
andere woorden als de lening goedkoper kan, krijgt u yan ons een nierwve offerte. En het

belangrijl<ste, mijn advies is onaJhankelijk, de verzekering is vrij van provisie en u lwijgt altijd de

laøgste rente.' Medewerkers dienden derhalve uitdrukkelijk een koppeling te maken tussen de

vergoeding en de dienstverlening op het gebied van krediet.

47. Daamaast werden medewerkers middels het opleidingsdocument geihstrueerd hoe te reageren als een

consument tijdens het adviesgesprek wees op het feit dat een andere bemiddelaar/aanbieder geen fee

in rekening bracht. Ook in antwoord op deze waag diende de medewerker een koppeling te maken

tussen de fee en het krediet:

"Voorbeeld: n¡¡lnet¡e díefee niet
Ik kan me voorstellen dat u dat zegt.
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De rente bij-is dermate hoger (evt. website küken) dat uvele mqlen duurder uit bent. (evt.

berekening maken). Na I jaar heefi u met het voordeel van de lagere rente de fee er ql uit.

Het voordeel voor u is dat u bij ons voordeliger uit bent."

48. In de machtiging voor de betaling van de verrichtingenvergoeding die tijdens het adviesgesprek door

de consument werd ondertekend stond aangegeven:

"Bij aw lrredietaanvraag heeft u ervoor gekozen om de kredietovereenkomst tot stqnd te laten komen

met behulp ven een adviseur. De Adviseur heeft tijdens het adviesgesprek mu persoonlijkefinanciële

situatie in køart gebracht. Op basis van uw situatie en de doelstellins vqn uw qf te sluiten

fìnancierins heefr de q

maqndlqst, ftheoretischd loootiid en eventuele additionele verzekerinssproducten. " f . . .l "Om onze

cliënten onze adviesdiensten aan te kunnen bieden maken wij bedräfskosten. Deze kosten worden

doorberelcend aan onze clienten in de vorm van een eenmalige verrichtinqenvergoeding à (...). Deze

kosten worden in rekening gebracht op het moment døt definitieve bemiddeling eenfeit is, dus op het

moment dat de overeenkomsten daadwerkelijk tot slønd zijn gekomen.(...)". [onderstreping AFM]

Ook in de tekst van de machtiging werd een koppeling gemaakf tussen de verrichtingenvergoeding

en adviesdiensten die zagen op laedietbemiddeling.

49. Voorts heeft op 12 april 2012aande
AFM aangegeven dat de verrichtingenvergoeding diende als beloning voor het 'wetteliike

adviestraject' , 'de inventarisatie- en

krediet en de irwenÍarisqtie vqn de risico's in het geval vqn werHoosheid, arbeidsongeschilúheid en

overlij den' . [onderstreping AFM]

50. Uit het voorgaande blijkt dat door Geldshop richting de consument de suggestie werd gewekt dat de

verrichtingenvergoeding op kredietbemiddeling betrekking had.

Meerderheid klanten sloot geen bijverzekering af

5l . De werkwijze van Geldshop waarbij aan consumenten standaard een verrichtingenvergoeding werd

berekend en niet relevant was ofde consument, naast de dienstverlening op het gebied van

consumptief krediet, ook gebruik wilde maken van de dienstverlening op het gebied van

bijverzekeringen, blijkr ook uit het feit dat de meerderheid van de consumenten uiteindelijk geen

bijverzekering afsloot. De AFM heeft van Geldshop een productieoverzicht ontvangen over de

periode I januari 2011 tot en met 5 apnl20l2.In deze periode heeft Geldshop bemiddeld bij in
totaal2.346 kredietcontracten. In slechts 607 gevallen werd daadwerkelijk een bijverzekering

afgesloten. Iî 1.739 gevallen heeft Geldshop geen bijverzekeringen voor de klant afgesloten. Bij
1165 (ruim 66%o) van de 2.346 kredietcontracten heeft Geldshop een verrichtingenvergoeding in

rekening gebracht zonder dat een bijverzekering werd afgesloten. In 460 van de I . 1 65 gevallen werd

ook geen verzekeringsofferte aangewaagd.
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Overig

52. Voor wat betreft de verwijzing van Geldshop naar de door ! opgestelde brochure waarin staat

opgenomen dat'er in veel gevallen geen risico zøl zijn dqt een klant éénmaal uitgevoerde

werkzaamheden viø provßie dubbel betaalt' merkf de AFM op dat in casu niet de vraag is of de

uitgevoerde werkzaamhcden via provisie dubbel betaald worden, maar bij wie deze provisie in
rekening mag worden gebracht. Dat is bij bemiddeling in consumptief krediet slechts de aanbieder

van het krediet en niet (ook) bij de klant. Geldshop ontving immers al provisie van de aanbieder.

Verder wijst de AFM op het eerste gedeelte van het citaat waarin staat:'De provisies voor

consumptief krediet zijn over het algemeen laag. In veel gevallen zal het feitelijk niet mogelijk zíjn

om uit deze provisie de kasten teJìnancieren indien het wettelijke adviestraject correct gevolgd

wordt.' Juist hieruit volgt dat het (zich hier gerealiseerde) risico bestaat dat financiëledienstverleners

de kosten via de consument trachten te compenseren.

53. Geldshop stelt dat de bemiddeling ten aanzien van de bijverzekeringen al begon vanaf het moment

dat de klant zijn gegevens invulde en actief gebruik maakte van de online module. De AFM kan dit
niet volgen. Deze gegevens alsmede het gebruik van de module zijn immers noodzakelijk voor de

bemiddeling in het krediet, zonder welke de bijverzekering, zoals Geldshop zelf aangeeft in haar

documentatie, geen bestaansrecht heeft.

54. Met betrekking tot de opmerkingen van Geldshop dat zij van mening was altijd te moeten adviseren

over bijverzekeringen, vooruit wilde lopen op de introductie van het provisieverbod, de vergoeding

substantieel lager was dan de toen geldende provisiebedragen en de door ander marþartijen in
rekening gebrachte bedragen en wilde komen tot een geihtegreerd advies, merkt de AFM het

volgende op. Het staat Geldshop wij om haar dienstverleningsproces in te richten naarhaar wensen,

mits dit vanzelfsprekend in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving. Van dit laatste

is echter geen sprake, Geldshop heeft immers artrkel4:74 Wft ontdoken doordat zij middels een

constructie vergoedingen in rekening bracht voor haar dienstverlening op het gebied van

consumptief krediet. Evenmin is relevant of een volledig geurtegreerd advies in het belang van de

klant is of dat geadviseerd wordt over afzonderlijke producten. In beide gevallen dient immers de

geldende wet- en regelgeving nageleefd te worden.

Toelichtine Geldshop : Hooete vereoedins separaat eerezuleerd

55. De situatie waarbij bemiddelaars in krediet naast doorlopende provisie irnake het krediet tevens een

vergoeding in rekening brengen met betrekking tot bemiddeling enlof advies in bijverzekeringen was

in de onderzoeksperiode vaste prakfijk. De wetgever heeft nadrukkelijk geen aanleiding gezien om

deze combinatie van inkomsten te verbieden. In plaats daarvan is de kennelijke onredelijkheidsnorm
gernfroduceerd, hetgeen door de wetgever als voldoende waarborg is geacht om ongewenste

praktijken tegen te gaan.
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56. De gedachte was om buitensporige vergoedingen aan te pakken op basis van de norrn voor

kennelijke onredelijke beloningen. Van buitensporige vergoedingen is in casu echter geen sprake. De

AFM merkt in hst boetebesluit op dat haar oordeel niet luidt of de verrichtingenvergoeding

onredelijk hoog is, maar dat deze een (verkapte) bemiddelingsvergoeding voor consumptief krediet

was. Met haar oordeel dat het door Geldshop gevoerde beleid erop was gericht om bij haar cliënten

standaard een verrichtingenvergoeding in rekening te brengen voor marginale dienstverlening op het

gebied van bijverzekeringen, doet de AFM wel degelijk een uitspraak over de hoogte van de

vergoeding. Dit impliceert namelijk dat de vergoeding die voor de dienstverlening op het gebied van

bijverzekeringen in rekening is gebracht, niet redelijk is gelet op de verrichte werkzaamheden door

Geldshop.

Reactie AFM

57. Zoals Geldshop terecht aangeeft is de situatie waarbij een financiëlediensfverlener enerzijds voor de

bemiddeling in krediet een vergoeding van de aanbieder ontvangt en anderzijds van de consument

een vergoeding ontvangt voor advies/bemiddeling op het gebied van bijverzekeringen niet verboden.

Mocht een in rekening gebrachte vergoeding buitensporig hoog zijn, dan kan worden opgetreden

middels de 'kennelijke onredelijkheidsnorm'. Of de verrichtingenvergoedingen die Geldshop in
rekening bracht al dan niet onredelijk hoog zijn, is echter geen onderwerp geweest van het onderzoek

van de AFM. De AFM heeft zich dan ook niet uitgelaten over het al dan niet overtreden van deze

norfn.

58. Bij het oordeel van de AFM speelt wel een rol dat het beleid van Geldshop erop was gericht om

standaard - ongeacht de behoefte van de klant en ongeacht ofer gebruik werd gemaakt van de

dienstverlening - een verrichtingenvergoeding in rekening te brengen, terwijl dit niet duidelijk werd
gecommuniceerd en daar geen werkzaamheden tegenover stonden die een dergelijke vergoeding

konden rechtvaardigen.Deze constatering is relevant voor het oordeel van de AFM dat er sprake is

van een constructie waaÍnee Geldshop in overtreding was van arttkel 4:7 4 Wft. Het onder dergelijke

omstandigheden in rekening brengen van een verrichtingenvergoeding voor bijverzekeringen wijst er

immers op dat de verrichtingenvergoeding kennelijk zag op de dienstverlening met betrekking tot het

consumptief krediet.

Toelichtine Geldshop: Hooete fee

59. De door Geldshop in rekening gebrachte fee, in de onderzoeksperiode gemiddeld€,476, bevond zich

ten tijde van de onderzoeksperiode aldd ruim onder het marktgemiddelde en het doorl
gehanteerde maximum.

60. Dit onderstreept dat die fee een vergoeding betrof die was bedoeld om de daadwerkelijk verrichte

werkzaamheden en gemaakte kosten te dekken en niet kan worden gezien als een verkapte

vergoeding tenaanzienvan de kredietbemiddeling. Van dit laatste kan immers sneller worden
gesproken, indien de ler zake van de bijverzekeringen in rekening gebrachte vergoeding dermate

I
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hoog is, dat die vergoeding in alle redelijkheid niet langer als op de werkzaamheden rondom de

bijverzekering betrekking hebbend kan worden gezien.

61. Zie in dit kader het eerder genoemde persbericht van de AFM met de titel 'Verlaging mØcimale
qdvieskosten voor verzekering bij krediet welkome stap' uit november 2012. Hierri, wordt voor het

eerst gesproken over 'verkapte kosten' voor consumptief krediet. Die herkwalificatie wordt echter
gekoppeld aan de hoogte van de beloning.

62. De AFM stelt in het boetebesluit dat de hoogte van de vergoeding een relevante factor kan zljn, maar
dat dit niet de enige factor is noch dat dit van doorslaggevend belang is. Zulks is onjuist. De AFM
gaal er daarbij immers ten onrechte aan voorbij dat juist de waag of de inzake bijverzekeringen in
rekening gebrachte fee onredelijk hoog is, van belang is ofdie fee in feite een verkapte beloning was

ten aanzien van het krediet. In casu was de door Geldshop in rekening gebrachte beloning passend en

zag die vergoeding daadwerkelijk op de door Geldshop ten aanzien van bijverzekeringen verrichte
werkzaamheden.

Reactie AFM

63. Geldshop stelt kort samengevat dat de waag of de voor de bijverzekeringen in rekening gebrachte

vergoeding onredelijk hoog is, relevant is voor het antwoord op de vraag ofdie vergoeding een

verkapte beloning was ten aanzien van het krediet.

64. Naar het oordeel van de AFM zou, in zijn algemeenheid, de hoogte van de beloning een relevante

factor kunnen zijn om vast te stellen ofeen in rekening gebrachte vergoeding feitelijk een verkapte
beloning is ten aanzien van dienstverlening op het gebied van consumptief krediet. Dat wil echter
niet zeggen dat dit de enige factor is aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat er sprake is
van een verkapte beloning voor de bemiddeling in consumptief krediet noch dat zij daartoe van
doorslaggevend belang is.

65. Zoals hiervoor reeds uiteengezet, kan, naar het oordeel van de AFM in casu niet worden
volgehouden dat het passend is om een verrichtingenvergoeding voor bijverzekeringen in rekening te

brengen. Er staan namelijk zeer beperkte of geen werkzaamheden tegenover de vergoeding, het is
niet duidelijk dat de verrichtingenvergoeding standaard in rekening wordt gebracht ook als de klant
geen behoefte heeft aan dienstverlening op het gebied van bijverzekeringen en het is tot slot niet
duidelijk kenbaar dat de venichtingenvergoeding betrekking heeft dienstverlening ter zake van
bijverzekeringen. Onder dergelijke omstandigheden merkt de AFM een in rekening gebrachte

vergoeding aan als een vergoeding voor de bemiddeling in consumptief krediet. De AFM is dan ook
van oordeel dat Geldshop een beleid heeft gevoerd dat in stijd was met artikel 4: I l, tweede lid, Wft
omdat haar beleid gericht was op het ontduiken van artikel 4:7 4 Wft.
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Toelichtine Geldshop: Ontbreken verwijtbaarheid

66. Subsidiair geldt dat de huidige benadering van de AFM voor Geldshop in de onderzoeksperiode in

elk geval niet was te voorzien, zodat zlj niet verwijtbaar hebben gehandeld. Dat blijkt uit de

volgende omstandigheden.

67. In onderzoeksperiode heeft Geldshop een tweetal exteme gespecialiseerde onderzoeksinstanties, te
,"",*E, opdracht gegeven tot het uitvoeren van een audit van haar

bedrijfsvoering.

68. I heeft op 31 augustus 20ll en9 september 201 I een audit verricht op de

bedrijfsvoering van Geldshop, om te beoordelen ofzij voldeed aan de eisen en verplichtingen op

grond van de V/ft. De offerte .rrun I vermeldt onder meer: 'Tijdens deze audit kíjkenwij
minulieus of alle bedrijfsprocessen voldoen aan het beginsel van de 'beheerste en integere'

bedrijfsvoering '. De begeleidende brief bij het onderzoeksrapport vermeldt dat het onderzoek zag op

'bedrijßvoering en op adviesdossiers, om vervolgens tot een oordeel te kunnen komen over de mate

waarin u voldoet aan de van toepassing zijnde eisen en verplichtingen op grond van de Wet op het

financieel toezicht'. De brief vervolgt:'Het bezoek en de onderstaande weergave kunnen worden

beschouwd als een grondige doorlichting van uw bedri¡fsvoering en adviesdossiers' .

69. Uit de audit volgt dat in het kader daarvan onder meer specifiek is gekeken naar de wijze waarop

Geldshop werd beloond. onder het kopje 'Beloning' vermeldt I: 'Er wordt geen provisie

over betalingsbeschermingsproducten ontvqngen. Er wordt een verrichtingenvergoeding bij de klant
inrekening gebracht'.I constateert niet dat zulks in strijd zou zijr metde bij en

krachtens de Wft geldende regels.

70. Ook heeft in de audits verricht

12. Door
maart 2010, op l5
is gekeken naar de wijzedecember 2011 en op 12 maart20

van beloning door Geldshop. Ook door zijn geen tekortkomingen geconstateerd ten aat:zien van

de wijze waarop Geldshop zichliet belonen voor haar werkzaamheden.

71. Dat Geldshop redelijkerwijs niet kon begrijpen dat haar activiteiten in strijd waren met arlkel4:74
Wft wordt bevestigd door het feit dat de AFM overtreding

aan de hiervoor reeds

72. Het boetebesluit aan

van die bepaling niet ten grondslag heeft

-
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73. DeAFM in het voornoemde boetebesluit

Zoals hiervoor is
toegelicht is Geldshop naar aanleiding van dit boetebesluit intem nagegaan of zij aan de

uitgangspunten voldeed die in het boetebesluit worden genoemd. In dat kader heeft de compliance
officer van Geldshop een memorandum opgesteld met aanbevelingen voor de adviseurs.

74. Zie ook het boetebesluit aafl

75. De AFM kan thans in alle redelijkheid niet een andere benadering volgen op basis van - kennelijk -
een gewijzigde beleidslijn, en die benadering met terugwerkende kracht projecteren op het verleden.
De thans gevolgde benadering van de AFM was in de onderzoeksperiode niet kenbaar en niet
voorzienbaar voor Geldshop.

Reactie AFM

76. Geldshop is kort gezegd van mening dal zlj niet verwijtbaar heeft gehandeld nu twee exteme
gespecialiseerde onderzoeksinstanties een audit op de bedrijfsvoering van Geldshop en Geldlenen
hebben uitgevoerd en daarbij niet geconstateerd is dat arltkel 4:74 Wft is overtreden.

77. Voorop staat echter dat het op de weg van een professionele markpartij als Geldshop ligt om zich op
de hoogte te stellen van de wet- en regelgeving en daamaar te handelen enzichterdege te informeren
over de beperkingen waaraan haar gedragingen zijn onderworpen.T Het is dan ook de eigen
verantwoordelijkheid van Geldshop om een adequaat beleid te voeren dat een integere
bedrijfsuitoefening waarborgt. Dat Geldshop een tweetal audits heeft laten uitvoeren, ontslaat haar
niet van die verplichting. Daarnaast wenst de AFM nog het volgende op te merken in verband met de

audits.

78. Met betrekking tot de ¿oot I uitgevoerde audit merkt de AFM op dat uit de beschrijving
van de werkzaamheden blijkt dat de bedrijfsvoering wordt geaudit op 'UqderJg Jeþalen
bedrijfsonderdelen' (onderstreping toegevoegd). Niet blijkt om welke bedrijfsonderdelen dit zou
gaan. Volgens het door Geldshop overgelegde gedeelte van de audit heeft I de beloning
getoetst aan de volgende norm: 'lndien de onderneming bij (...) betalingsbeschermers wordt beloond
op basis van wwisie door de qqnbider, ontvangt zij een provisiebeloning die passend is'
(onderstreping toegevoegd).I constateert vervolgens: 'Er wordt geen provisie over
betalingsbeschermers ontvangen. Er wordt een verrichtingenvergoeding bij de klant in rekening
gebracht. 'Naar het oordeel van de AFM valt hieruit slechts af te leiden ¿ur I niet heeft
kunnen beoordelen of van qanbieders een passende provisie werd ontvangen, nu Geldshop voor die

7 Zieonder meerCBb 15mei2014, ECLI:NL:CBB:20L4:248,r.o.5.5 enCBb 22februari2012,
ECLI:NL:CBB:BV6713, r.o. 4.3.
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activiteiten een verrichtingenvergoeding van de consument onMng. Zoals op meerdere plaatsen in

het rapport is aangegeven, is het enkele feit dat voor de dienstverlening op het gebied van

bijverzekeringen geen provisie (van de aanbieder), m¿ur een verrichtingenvergoeding (van de

consument) ontvangen wordt, inderdaad niet in strijd met de wet- en regelgeving. De bevinding van

de AFM luidt echter dat Geldshop haar beleid zodanigheeft vormgegeven dat consumenten die via

Geldshop een consumptiefkrediet wilden afsluiten, standaard en ongeacht hun behoefte daaraan een

verrichtingenvergoeding moesten betalen voor geen dan wel zeer beperkte dienstverlening op het

gebied van bijverzekeringen. Naar het oordeel van de AFM is hier sprake van een (verkapte)

bemiddelingsvergoeding voor consumptief krediet. De AFM zietniet in hoe Geldshop aan de

constatering "* I het vertrouwen heeft kunnen ontlenen dat haar handelwijze zou zljn
toegestaan.

79. Hetzelfde geldt voor de rapporten van waamaar Geldshop verwijst. Daarin staat

slechts opgenomen dat Geldshop zich laat bclonen middels een provisie en een vast tarief. Dit geldt

ook voor de aangehaalde passage 'Men laat zich m.b.t. consumptief belonen o.b.v. doorlopende

provisie van de qqnbieder. Daarnaqst hqnteert men eenverrichtingenvergoedingvoor het kunnen

aanbieden van additionele verzekeringsproducten (...)'. Zoals meerdere keren aangegeven, zief daar

de bevinding echter niet op. De AFM heeft laatstgenoemde passage overigens ook niet aangetroffen

in het door Geldshop aangeleverde (gedeelte van het) rapport.

80. De stelling van Geldshop dat zij redelijkerwijs niet kon begrijpen dathaar activiteiten in strijd waren

met artikel 4:74Wft, nu deze bepaling niet ten aan de aur

De bevinding van de AFM in
onderhavig boetebesluit luidt anders, namelijk dat het bcleid van Geldshop erop was gericht om bij

haar cliënten standaard een venichtingenvergoeding in rekening te brengen voor geen dan wel

marginale dienstverlening op het gebied van bijverzekeringen, ongeacht de behoefte van een cliënt

aan dergelijke dienstverlening. Daarbij werd door middel van een constructie artkel 4:74 Wft
ontdoken.

Toelichtine Geldshoo: Eerdere onderzoeken AFM en periodieke contacten

8 1. Ten aanzien van het ontbreken van verwijtbaarheid is verder van belang dat in het kader van eerdere

onderzoeken door de AFM bij Geldshop, die plaatsvonden in de periode waar het boetebesluit op

zíet, géén kanttekeningen zijn geplaatst bij de wijze van beloning. Zie in dat kader het onderzoek

naar informatieverstrekking en het onderzoek inzake het execution only model.

82. Ten aanzien van het ontbreken van verwijtbaarheid is ten slotte van dat namens

periodiek (informeel) overleg heeft plaatsgevonden met

de AFM. Daarbij is het verdienmodel van Geldshop uitvoerig aan de orde geweest, waaronder

specifiek de verhouding tussen provisie (krediet) en provisie (bijverzekeririg"n¡. noo, !
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I is nooit gewezenop het risico van herkwalificatie van de fee voor betalingsbeschermers als

verkapte beloning voor kredietbemiddeling. V/el is uitvoerig gesproken over de hoogte van de fee.

Reactie AFM

83. Geldshop stelt dat in het kader van eerdere onderzoeken door de AFM inzake informatieverstrekking
en inzake het execution only-model geen kanttekeningen zijn geplaatst bij de wijze van beloning.

84. Zoalstnparagraaf3.L l van het onderzoeksrapport is uiteengezet, is door de AFM ten tijde van het
onderzoek naar informatieverstrekking duidelijk aangegeven dat slechts de informatie op de website
met betrekking tot (de kosten voor) een specifiek doorlopend krediet was beoordeeld en dat alle
overige informatie buiten beschouwing is gelaten. Met betrekking tot het onderzoek inzake de

execution only dienstverlening merkt de AFM op dat dit onderzoek was gericht op de vraag of
daadwerkelijk sprake was van execution only dienstverlening en niet op de in rekening gebrachte

vergoedingen daarvoor.

85. Door is slechts in algemene zin gesproken over het risico dat de markt de smalle
marge op kredietwerkzaamheden tracht te compenseren met gekoppelde activiteiten op het gebied

van bijverzekeringen en het advies daarover waarvoor een vergoeding direct bij de consument in
rekenllg¡ysrql€eþIlght. Daarbij is aangegeven dat de AFM deze situatie onwenselijk acht. Verder
n""t I weüswaar aangegeven prijs te stellen op een gesprek waarbij van gedachten
kan worden gewisseld over de fìnanciële dienstverlening in het algemeen en consumptief krediet in
het bijzonder, daar is echter vanwege het feit dat het onderzoek naar Geldshop al gaande was, verder
geen gehoor aan gegeven.

B. Er is geen sprake van een overtreding van de Wohp

Toelichtine Geldshop

86. Er is geen sprake van misleidende handelspraktijken in de zinvan artikel 6: l93b t/m 6: l93d BV/.
Geldshop stelt voorop dat voor handhaving op basis van de Wet oneerlijke handelspraktijken (V/ohp)
geen ruimte is indien de Wft een duidelijke grondslag bevat om op dezelfde onderwerpen toe te zien,
de Wft is immers een lex specialis ten opzichte van de Wohp en de Whc. Geldshop heeft de

krachtens de Wft gestelde regels nageleefd. De betreffende bepalingen zienmeer specifiek op de

informatie die aan consumenten moet worden verstrekt en het moment van verstrekking daarvan (zie
onder meer de bij en k¡achtens arttkel4:20 V/ft gestelde regels). Daamaast bepaalt de Wft dat de

verstekte informatie "correct, duidelijk en niet misleidend" (artikel4:19 V/ft) dient te zijn. Omdat
de AFM niet heeft gesteld of onderbouwd dat die regels zouden zijn overtreden, kan de AFM in alle
redelijkheid niet stellen dat Geldshop in strijd met de bepalingen van de Wohp heeft gehandeld,

althans is geen ruimte voor de AFM om op basis van de Whc te handhaven wegens een vermeende

overtreding van de Wohp.
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Geen misleidende omissie in de zin van artikel 6: I93d Blll

87. Daarnaast is er geen sprake van misleiding omdat alle essentiële informatie is verstrekt. Deze

informatie is steeds beschikbaar gesteld vóórdat de consument diende te beslissen over het al dan

niet aangaan van de overeenkomst. Indien een huisbezoek plaatsvond, was de relevante informatie

ook altijd voorafgaand daaraan aan de consument beschikbaar gesteld. In de dienstenwijzer stond

nadrukkelijk dat Geldshop op basis van artikel 4:74Wft niet gerechtigd was om voor de bemiddeling

in consumptiefkrediet een rechtstreekse vergoeding in rekening te brengen en dat de rechtstreekse

vergoeding zag op de activiteiten van Geldshop met betrekking tot bijverzekeringen.

88. Geldshop kan zich meer specifiek niet vinden in het oordeel van de AFM dat consumenten zijn
misleid ler zake van onderstaande punten.

Presentatie

89. Volgens de AFM richtte Geldshop zich in haar communicatie en presentatie primair op consumenten

die genteresseerd waren in de aßluiting en oversluiting van krediet en valt uit de website niet op te

maken dat Geldshop zich ook richt op de advisering en bemiddeling van betalingsbeschermende

bijverzekeringen. Een betalingsbeschermende bijverzekering is niet nodig indien er geen krediet

wordt afgesloten. Geldshop ontgaat derhalve de relevantie van deze constatering. Geldshop heeft het

gezien haar zorgplicht noodzakelijk geacht om in alle gevallen te adviseren over bijverzekeringen.

Het is niet raar ofniet-integer dat daar een vergoeding tegenover staat.

Inhoud van de dienstemuijzer en verstrekking van de dienstenwijzer

90. De AFM stelt onterecht dat de dienstenwijzer i) te laat werd verstrekf en ii) in te algemene

bewoordingen is verwoord. Allereerst is de dienstenwijzer wél op tijd verstrekt. De consument heeft

op meerdere momenten de dienstenwijzer n hardcopy van Geldshop ontvangen. Daamaast is de

dienstenwijzer op een goed vindbare plek op de website geplaatst zodat consumenten er gemakkelijk

over konden beschikken. Ook stelt de AFM ten onrechte dat de informatie in de dienstenwijzer te

algemeen verwoord is. In de dienstenwijzer staat immers duidelijk dat Geldshop geen provisie in
rekening mocht brengen voor haar werkzaamheden voor het bemiddelen in krediet. De AFM
hanteert een onjuist toetsingskader: zij lijkt uit le gaanvan een niet doordachtzame en passieve

consument. Daamaast gaat de AFM voorbij aan de eigen verantwoordelijkheid van een consument

om kennis te nemen van de strekking v¿ul een door hem ondertekende overeenkomst. Afsluitend
merkt Geldshop op dat de consument (nogmaals) :n,zioht verkreeg in de kosten bij het tekenen van de

machtiging.

91. Daamaast verliest de AFM uit het oog dat de plaatsing van de dienstenwijzer op de website mede op

aanwijzing van de AFM heeft plaatsgevonden.
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Overige communicatie

92. Dc AFM heeft in haar boetebesluit en onderzoeksrapportage onterecht geconcludeerd dat er op
verschillende momenten is nagelaten informatie aan consumenten te verstrekken over het standaard
in rekening brengen van de verrichtingenvergoeding. In tegenstelling tot wat de AFM beweert, is de

informatie wel degelijk voldoende duidelijk geweest voor de consument. Het kan niet van Geldshop
worden verwacht dat op elk van de contactrnomenten met de consument alle informatie aan de orde

komt. Daarbij komt dat bij thuisbezoeken de consument werd gewezen op de dienstenwijzer.

G emaahe koppeling met kredietwerkzaamheden

93. Volgens de AFM heeft Geldshop een koppeling gemaakt met kredietwerkzaamheden waardoor
consumenten de indruk hadden dat de verrichtingenvergoeding een integraal deel uitmaakte van het

krediet. De AFM miskent hiermee dat het gaat om een bijproduct dat is gekoppeld aan een

verzekering.

Zorgplicht

94. De AFM verwijt Geldshop dat zij onder het mom van doorlopende zorgplicht klanten opbelde en

aanstuurde op een nieuwe kredietaanwaag. Op dezewíjze zou Geldshop volgens de AFM wederom

de verrichtingenvergoeding in rekening brengen. Geldshop zott zo consumenten hebben misleid door
haar werkelijke motieven niet te vermelden. De AFM hanteert hierbij tendentieuze en feitelijk
onjuiste termen. De stelling van de AFM dat op indringende wijze een consument wordt getracht te

bewegen een nieuwe kredietaanwaag in te dienen is feitelijk onjuist.

95. Daarnaast gaat de AFM voorbij aan het feit dat vaak bij het afsluiten van een nieuw krediet een

lagere rente kon worden afgesloten, wat resulteert in een lagere provisie voor Geldshop. De
activiteiten die Geldshop op dit gebied ondernam resulteerden niet in meer winst, het is dan ook
onbegrijpelijk dat de AFM anders suggereert. De fee werd overigens niet zonder meer in rekening
gebracht. Er stonden daadwerkelijk werkzaamheden tegenover de in rekening gebrachte

verrichtingenvergoeding. Hier gaat de AFM ook aan voorbij. De zogenoemde zorgplichttelefoontjes
resulteerden slechts in een hernieuwde aanwaag indien dat aantoonbaar voordeel zou opleveren voor
de cliënt. Deze dienstverlening diende slechts als middel om te kunnen concurreren met andere

aanbieders.

ReactieAFM

96. Geldshop stelt dat er geen ruimte is voor de AFM om in het onderhavige geval op grond van de Whc

te handhaven wegens een vermeende overtreding van de Wohp. De onderhavige boete is echter

opgelegd omdat de AFM van oordeel is dat Geldshop artikel 4:l I, tweede lid, Wft heeft overtreden.
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97 . Het oordeel van de AFM dat artikel 4:11, tweede lid, V/ft is overtreden, is gebaseerd op de bevinding

dat Geldshop een beleid heeft gevoerd waarbij 4:7 4 Wft. werd ontdoken en waarbij eveneens sprake

was van misleidende handelspraktijken en overtreding van de Colportagewet. Deze bevindingen van

de AFM worden in het boetebesluit uitvoerig besproken. Op grond van die bevindingen is de AFM
van oordeel dat het beleid van Geldshop niet dan wel onvoldoende tegengaat dat er

wetsoverhedingen worden begaan die het vertrouwen in Geldshop of de financiële markten kunnen

schaden. Derhalve heeft de AFM op grond van afikel 1:80 Vy'ft een boete opgelegd aan Geldshop

wegens overfeding van afikel 4: 1 l, tweede lid, Wft. De stelling van Geldshop dat de AFM geen

ruimte heeft om op basis van de lWhc te handhaven treft reeds hierom al geen doel. De AFM
handhaaft in het onderhavige geval immers op grond van de Wft en niet op grond van de Whc. De

omstandigheid dat Geldshop al dan niet (ook) in strijd zou hebben gehandeld met de Wft, maakt niet
dat er geen overtreding van de Whc ten grondslag kan worden gelegd aan een boete die ziet op

overtreding van artikel 4:l l, tweede lid, Wft.

9 8 . Geldshop refereert aan de relevante V/ft bepalingen (de artikel en 4:19 en 4:20 Wft) die betrekking

hebben op de informatie die aan consumenten moet worden verstrekt. De door Geldshop begane

gedragingen die de AFM ten grondslag heeft gelegd aan de boete omvatten echter meer dan

uitsluitend de informatieverstrekking aan klanten, waardoor in onderhavig geval sprake is van

misleidende handelspraktijken. Het gaater in het onderhavige geval ookjuist om dat het beleid van

Geldshop erop was gericht de gemiddelde consument onjuist te informeren dan wel te (kunnen)

misleiden len aanzienvan de motieven voor haar handelspraktijk en de aard van het verkoopproces.8

Dit blijkt bijvoorbeeld uit de wijze waarop Geldshop haar personeel instrueerde middels het

document 'rode draad adviesgesprek' en de indringende wijze waarop Geldshop consumenten

trachtte te bewegen een nieuwe kredietaanwaag in te dienen waarbij tevens (wederom) een

verrichtingenvergoeding in rekening werd gebracht. De AFM licht dit in de randnummers hieronder

verder toe.

99. De AFM stelt voorop dat zij van oordeel is dat Geldshop haar dienstverleningsproces zodanig heeft

ingericht dat geen krediet kon worden verkregen zonder dat ook een verrichtingenvergoeding diende

te worden betaald. De omstandigheid dat de klant standaard een verrichtingenvergoeding moest

betalen en het feit datdeze vergoeding uitsluitend betrekking had op dienstverlening op het gebied

van bijverzekeringen is essentiële informatie die een consument nodig had om een gernformeerd

besluit over de transactie te nemen. Naar het oordeel van de AFM heeft Geldshop voornoemde

essentiële informatie niet op een duidelijke, begrijpelijke en ondubbelzinnige wijze althans niet-tijdig
aan de klant verstrekt. Hierdoor heeft Geldshop artikel 8.8 Whc juncto artikel 6:193b, derde lid,

aanhef en onder a, BW juncto artikel 6:193d BW overtreden. De AFM is voorts van oordeel dat

Geldshop een beleid heeft gevoerd waarbij met betrekking tot de verrichtingenvergoeding informatie

werd verstrekt die feitelijk onjuist is, of die de gemiddelde consument misleidt of kon misleiden.

8 Artikel 6:793c, eerste lid, aanhef en sub c BW
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Hierdoor heeft Geldshop artikel 8.8 Whc juncto afikel 6:193b, derde lid, aanhef en onder a, BVy'

juncto artikel 6:193c BW overtreden.

100. De AFM zal voomoemde overtredingen hieronder aan de hand van het bezwaarschrift toelichten.

Overtreding artikel 6: I93d BW

101. De AFM heeft in haar boetebesluit mede in overweging genomen dat de aan de ovefreding van

artikel 4:11 Wft ten grondslag liggende gedragingen hun oorsprong vinden in de wijze waarop

Geldshop zichnaar consumenten presenteerde. Geldshop presenteert zich op haar website en in haar

communicatie met consumenten als bemiddelaar in krediet. Het was voor een consument die

gebruikmaakte van de dienstverlening van Geldshop niet duidelijk dat hij eveneens te maken had

met een dienstverlener op het gebied van bijverzekeringen, in plaats van uitsluitend een

dienstverlener op het gebied van krediet.

102. Deze constatering is relevant in het kader van de perceptie die de consument van Geldshop heeft,

welke voor een aanzienlijk deel wordt bepaald door de wijze waarop Geldshop zich aan de

consument presenteert. Het feit dat Geldshop tevens bemiddelt in bijproducten, en hier standaard een

fee voor in rekening brengt, is niet evident geweest voor de consument. Dat dit niet evident was

hangt ook samen met het feit dat uit de website van Geldshop niet viel op te maken dat Geldshop

zich ook richt op de advisering en bemiddeling van betalingsbeschermende bijverzekeringen.

Voorgaande is met name relevant omdat Geldshop voor deze dienstverlening wel standaard een

vergoeding in rekening bracht bij de consument die een krediet aßloot via Geldshop.

Inhoud van de dienstenwijzer

103. De AFM is van mening dat de dienstenwijzer zodanig is opgesteld dat de gemiddelde consument

daaruit niet kon afleiden dat de betaalde dienstverlening uitsluitend betrekking had op

bijverzekeringen en een standaard onderdeel was van het verkrijgen van krediet via Geldshop. In alle

door de AFM bekeken versies van de dienstenwijzer wordt het volgende vermeld onder het kopje

'Ilijze wøarop wij worden beloond': "Volgens de wet mogen wij voor het bemiddelen in kredieten

uitsluitend betqald worden door de aanbieder van het lwediet." De dienstenwijzer is vervolgens

echter in dusdanig algemene bewoordingen opgesteld dat daar voor een gemiddelde consument niet

uit valt af te leiden dat betaalde dienstverlening met betrekking tot bijverzekeringen standaard

onderdeel uitmaakte van de dienstverlening. De vergoeding wordt immers in rekening gebracht

ongeacht ofde klant daadwerkelijk (advisering op het gebied van) verzekeringsproducten wenst.

Ook volgt uit de dienstenwijzer niet duidelijk dat de verrichtingenvergoeding uitsluitend betrekking

had op eventuele bijverzekeringen nu onder de kop'verzekeringen naast consumptief lvediet' n alle

versies van de dienstenwijzer alleen werd aangegeven dat verzekeringen konden worden afgesloten

tegen'netto premies' . Hiermee wordt de indruk gewekt dat het premiebedrag volledige inzicht geeft

in de kosten voor eventuele af te nemen bijverzekeringen. Dit geldt temeer nu voor het overige ook
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niet duidelijk uit de dienstenwijzer valt op te maken dat de verrichtingenvergoeding betrekking had

op de dienstverlening ter zake van verzekeringen.

104. Daarbij betrekt de AFM in haar overweging dat Geldshop in haar dienstenwijzers van 13 februari
2012 en2 apnl2012 spreekt van kosten die in rekening werden gebracht voor een'wettelijk
adviestrøject'. Naast het feit dat onduidelijk is welk adviestraject hiermee wordt bedoeld, wordt door
deze passage onmiskenbaar de indruk gewekt dat de venichtingenvergoeding een vanzelfsprekende

kostenpost was die aan het adviestraject voor het afsluiten van het krediet was verbonden. De AFM
volgt Geldshop niet in haar stelling dat een gemiddelde consument uit deze tekst in de dienstenwijzer
duidelijk op zou kunnen maken daf dit'wettelijk ødviestraject' zief op dienstverlening op het gebied

van bijverzekeringen.

105. Dc stelling van Geldshop dat de consument inzicht kreeg in de kosten bij ondertekening van de

machtiging doet niets af aan het feit dat de dienstenwljzer zodanig is opgesteld dat de gemiddelde

consument daaruit niet kon afleiden dat de betaalde dienstverlening op het gebied van

bijverzekeringen een standaard onderdeel was van het verkrijgen van krediet via Geldshop.

Bovendien blijkt uit het betreffende 'toelichting- en machtigingsþrmulier' ook niet dat deze

verrichtingenvergoeding uitsluitend zou zien op de adviesdienstverlening ten aanzien van
verzekeringsproducten. In het machtigingsformulier staat het volgende vermeld:

"Díenstverleníng

t..l Op basis van uw situatie en de doelstelling van uw af te sluitenfinanciering heeft de qdviseur een

advies uitsebracht. voor wat betreft de fìnancierinssvorm. maandlast, ftheoretischel loopti.id en

eventuele additionele verzekerinqsproducten.

Ve r r íc htín g e nv e r go e d ín g
Om onze cliënten onze adviesdiensten aan te kunnen bieden maken wü bedriißkosten. Deze kosten

worden doorberekend aan onze cliënten in de vorm van een eenmaliqe verrichtinsenvergoeding [..J,
Deze kasten worden in rekening gebracht op het moment dat dat de overeenkomsten daødwerkelijk
tot sÍand zijn gekomen. " [onderstreping AFM]

106. De consument ftreeg op basis van de tekst in de machtiging weliswaar (na ondertekening van de

kredietovereenkomst) it:øicht in de hoogte van de verrichtingenvergoeding maar op basis van de

tekst van de machtiging was het nog steeds niet duidelijk dat de consument dit bedrag uitsluitend
betaalde voor dienstverlening op het gebied van bijverzekeringen. De AFM is van oordeel dat in dit
document de indruk wordt gewekt dat de vergoeding ziet op de gehele adviesprocedure, inclusief
adviesdiensten met betrekking tot het krediet.

107. Geldshop stelt tenslotte dat de dienstenwijzer op de website op de betreffende, moeilijk vindbare,
plek is geplaatst op verzoek van de AFM. Dit verzoek zou in het kader van een eerder onderzoek uit
20ll zijn gedaan. De AFM merkt ter zake hiervan op dat in het bedoelde onderzoek uitsluitend de

informatieverstrekking over consumptief krediet is onderzocht en dus niet (de kosten van)
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bijverzekeringen. Verder luidt de bevinding van dat onderzoek dat op de website informatie ontbrak
over de verkrijgbaarheid van de standaardinformatie met betrekking tot het krediet. Dat Geldshop

naar aanleiding daarvan haar dienstenwijzer geplaatst heeft op de betreffende plek, doet niets af aan

de constatering dat deze moeilijk vindbaar is.

Verstrekking van de dienstenwijzer

108. Geldshop geeft in haarbezwaar aan dat de consument eerst op de dienstenwijzer werd geattendeerd

gelijktijdig met de afspraakbevestiging voor het adviesbezoek of, in het geval van execution only, bij
het verzenden van de offerte. De AFM maakt hieruit op dat de dienstenwijzer (dan wel een link naar

de digitale versie daarvan) aan de consument werd verzonden nadat door de consument een keuze

voor execution only of adviesdienstverlening was gemaakt. Dit houdt in dat de consument zijn keuze

voor execution only dienstverlening of adviesdienstverlening reeds had gemaakt vóór hij werd
gewezen op de inhoud van de dienstenwijzer. De AFM is dan ook van oordeel dat de dienstenwijzer
op een te laat moment werd verstrekt. De consument werd immers pas actief op de dienstenwijzer
gewezen op het moment dat de consument de keuze al had gemaakt voor adviesdienstverlening of
execution only, dit terwijl de verrichtingenvergoeding voor execution only aanzienlijk lager was dan

de verrichtingenvergoeding die in rekening werd gebracht voor adviesdienstverlening. De
vermelding van de kosten op het machtigingsformulier doet hier niet aan af, nu deze machtiging pas

werd ondertekend bij acceptatie van een kredietaanbod.Deze handelwijze heeft tot gevolg dat

consumenten vóór het moment waarop wordt gekozen voor een wijze van dienstverlening geen of
onvoldoende inzicht hadden in de kosten die de verschillende voÍnen van dienstverlening met zich
meebrachten.

109. Bovenstaande leidt naar het oordeel van de AFM tot de conclusie dat er geen sprake is geweest van

duidelijke, begrijpelijke, ondubbelzinnige en tijdige verstrekking van informatie over het feit dat

standaard een verrichtingenvergoeding in rekening werd gebracht en dat deze vergoeding uitsluitend
betrekking had op de betalingsbeschermers. Daardoor is essentiële informatie die een consument

nodig had om een gernformeerd besluit over de transactie te nemen, op onduidelijke, onbegrijpelijke,
dubbelzinnige wijze en niet tijdig verstrekt.

Overige communicatie

110. Geldshop is ook in de overige door haar verstrekte informatie over de verrichtingenvergoeding
onvoldoende duidelijk geweest richting de consument. Volgens de AI'M blijkt dit, naast hetgeen

hiervoor is opgemerkt over de dienstenwijzer en de machtiging automatische incasso, tevens uit de

welkomstmail, het telefonisch contact en het adviesgesprek. De AFM is van oordeel dat uit deze

communicatie, ook in onderlinge samenhang bezien, onvoldoende duidelijk blijkt dat standaard een

verrichtingenvergoeding verschuldigd was voor dienstverlening op het gebied van bijverzekeringen
en dat de verrichtingenvergoeding uitsluitend op deze dienstverlening zag.
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111. In de welkomstmail staat niets aangegeven over bijverzekeringen of het feit dat dienstverlening op

dat gebied standaard plaatsvindt en dat daar een verrichtingenvergoeding voor wordt berekend.

Zodra de aarvraag akkoord is bevonden, wordt telefonisch contact met de klant opgenomen. Uit het

voor dat gesprek gehanteerde 'script akkoordgesprek' volgt dat niet wordt gewezen op de kosten die

zijn verbonden aan de dienstverlening ofop het feit dat Geldshop st¿ndaard en tegen betaling van

een verrichtingenvergoeding adviseerde op het gebied van bijverzekeringen. Indien de consument

koos voor een adviesgesprek werd een afspraakbevestiging aan de klant gestuurd. Ook daarin wordt
niet op voornoemde informatie gewezen. Bij de door de consument klaar te leggen documenten ter

voorbereiding op een adviesgesprek, wordt niet gewezen op de omstandigheid dat het advies ziet op

bijverzekeringen. Zo wordt in de afspraakbevestiging niet verzocht om tevens bestaande

verzekeringspolissen klaar te leggen, zodat het advies mede hier betrekking op kan hebben.

112. Geldshop stelt dat in het adviesgesprek op enig moment door de adviseur wordt aangegeven dat de

dienstverlening ook op bijverzekeringenzag enhier een vergoeding voor verschuldigd was. Dit
blijkt echter niet uit het document 'rode draad adviesgesprek', de AFM leidt uit het document 'rode

draad adviesgesprek' af dat een andere gang van zaken gebruikelijk was. In dit document is

opgenomen hoe medewerkers dienen te reageren op vragen over de verrichtingenvergoeding
gedurende een adviesgesprek. Een medewerker wordt volgens dit document geacht als volgt te

reageren op de waag "wat doen we voor de bemiddelingsvergoeding?":

"ne voorqanvraqg indienen, h

peLiaar een rentecheck. Met
nieuwe offerte. En het belangrijlcste, mijn advies is onaJhankelijk, de verzekerins is vriÌ van provisie

en u krijgt ahijd de laagste rente." [onderstreping AFM]

113. Uit het document 'rode draad adviesgesprek' volgt dat de adviseur is geihstrueerd om te antwoorden

op een dubbelzinnige en onduidelijke wijze door een koppeling te maken tussen de

verrichtingenvergoeding en dienstverlening op het gebied van krediet. Adviseurs gaven niet aan dat

de dienstverlening ook standaard zag op bijverzekeringen en dat uitsluitend voor die dienstverlening

standaard een vergoeding verschuldigd was.

ll4. Daamaast werden medewerkers middels de bijlage bij het opleidingsdocument getnstrueerd hoe te

reageren als een consument tijdens het adviesgesprek wees op het feit dat een andere

bemiddelaar/aanbieder geen fee in rekening bracht. Ook in antwoord op deze waag diende de

medewerker op dubbelzirurige en onduidelijke wijze te reageren door een koppeling te maken tussen

de fee en het krediet; niet werd benoemd dat de fee uitsluitend zag op de dienstverlening op het

gebied van bijverzekeringen:

"Voorbeeld: Oi¡lnet¡e dicfee niet
Ik kan me voorstellen dat u dat zegt.

De rente bij-is dermate hoger (evt. website kijken) dat uvele mqlen duurder uit bent. (evt.

berekening maken). Na I jaar heefi u met het voordeel van de lagere rente defee er al uit.
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I15. Zoals in de paragraaf hiervoor is uiteengezet volgt uit het document'rode draad adviesgesprek' dat
de adviseur is geihstrueerd om te antwoorden op een dubbelzinnige en onduidelijke wijze door een
koppeling te maken tussen de verrichtingenvergoeding en dienstverlening op het gebied van krediet.
Ook in de tekst van het machtigingsformulier wordt een dergelijke koppeling gemaakt.

116. Daamaast staat bij de uitleg over de fee/bemiddelingsvergoeding, welke volgens súap 8 van het 'rode
draad adviesgesprek' moet worden gegeven, direct onder het bedrag aan doorlopend krediet, het
bedrag voor de fee/bemiddelingsvergoeding opgenomen. Daarna worden bedragen met betrekking
tot arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en overlijden genoemd. Door direct onder het te verstrekken
bedrag aan krediet een bemiddelingsvergoeding op te nemen, wordt naar het oordeel van de AFM bij
de consument het beeld gecreëerd dat deze vergoeding ziet op de dienstverlening ten aarr;ienvan het
krediet.

117. Dit wordt bevestigd door de uiteindelijke samenvatting, de zogenaamde 'zon', die de adviseur voor
de consument diende te tekenen. Hierbij staat in het midden het totale financiëringsbedrag (inclusief
verzekeringen) vermeld, met daarom heen de rente, aflossing, verzekeringen, inlossingen, fee, geld
in handen en doel. Door deze presentatie wordt bij consumenten de indruk gewekt dat de

verrichtingenvergoeding integraal deel uitmaakte van het krediet. Geldshop heeft niet duidelijk en

ondubbelzinnig aangegeven dat de verrichtingenvergoeding uitsluitend ziet op de dienstverlening op

het gebied van bijverzekeringen.

118. Gelet op het voorgaande is de AFM van oordeel dat Geldshop essentiële informatie - namelijk dat
standaard een verrichtingenvergoeding diende te worden betaald en dat de vergoeding uitsluitend
betrekking had op dienstverlening op het gebied van bijverzekeringen - die een consument nodig had
om een geiîformeerd besluit over de transactie te nemen, op onduidelijke, onbegrijpelijke,
dubbelzinnige wijze en niet tijdig verstrekt. Hiermee heeft Geldshop artikel 8.8 Whc juncto artikel
6:193b, derde lid, aanhef en onder a, BW juncto artikel 6:193d BW overtreden.

Overtreding artikel 6: l93c BW

119. De AFM is van oordeel dat uit de voorgaande feiten eveneens blijkt dat Geldshop ten aanzien van de

verrichtingenvergoeding informatie heeft verstrekf die feitelijk onjuist is of die de gemiddelde

consument misleidt of kan misleiden, al dan niet door de algemene presentatie van de informatie.
Daarmee heeft Geldshop artikel 8.8 Whc juncto artikel 6:193c BW overfieden.

120. Het beleid van Geldshop was erop gericht om de verrichtingenvergoeding telkens te koppelen aan

werkzaamheden die zijn verricht in het kader van de kredietbemiddeling. Zo blijkt uit interne
documenten dat medewerkers bij vragen van consumenten over de vergoeding dienden te verwijzen
naar divçrse te verrichten kredietbemiddelingswerkzaamheden, zoals bijvoorbeeld de aanvraag en
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aftrandeling bij de bank en twee keer per jaar een rentecheck. Ook dienden medewerkers bij
bezwaren van consumenten over de vergoeding op te merken dat de rente bij andere banken hoger is

en dat met het voordeel van de lagere rente de fee er al na één jaar uit is. Daarmee was het beleid van

Geldshop erop gericht informatie te verstrekken die feitelijk onjuist is dan wel die de gemiddelde

consument misleidt of kan misleiden ten aanzienvan de aardvanhet verkoopproces en de prijs of de

wijze waarop de prijs wordt berekend.e

l2l. Naast bovengenoemde algemene werkwijze, is gebleken dat Geldshop consumenten die zijn
toegetreden tot het klantenbestand periodiek ongevraagd opbelde in verband met haar 'doorlopende

zorgplicht'. Geldshop stuurde in deze gesprekken aan op een nieuwe kredietaanvraag inclusiefde
daaraan gekoppelde verrichtingenvergoeding. Uit het belscript blijkt dat Geldshop de term

'zorgplicht' regelmatig hanteerde om de door haar gewenste informatie van de klant te verkrijgen.

Zo staatwijwel direct na de intoductie opgenomen: 'Als kredietbemiddelqar hechtenwij veel

waqrde aan tevreden klanten, daarom willen wij graag vanuit onze zorgplicht een øqntal korte

vragen met u doornemen om te bepalen of wtt financiering nog aansluit (. ..)' . En verder in het

belscripf 'Hartelijk dank voor uw inþrmatie. Echter vanuit onze zorgplicht willen wij toch graag de

enquête met u doornemen om te kunnen bepalen ofwij u (op een andere manier) van dìenst kunnen

zijn' .Indien een klant aangafgeen interesse te hebben dan diende als volgt gereageerd te worden:

'Bent u zich er van bewust, dat wij dan niet kunnen beoordelen of trw lvedietovereenkomst nog

aansluit bij uw persoonlijke situatie en een jaarlijkse beoordelingwel altijd verstandig is?'.lnhet
gesprek werd niet vermeld dat indien de consument overstag ging, deze het aanwaagtraject opnieuw

inging en dus de standaard in rekening gebrachte verrichtingenvergoeding (wederom) moest betalen.

122. Uithet stroomschemanazorglraject blijkt dat Geldshop minimaal twaalf belpogingen ondernam en

dat indien deze belpogingen niet slaagden, de klant werd aangeschreven met het verzoek Geldshop te

bellen. Mocht dit niet succesvol zijn, dan werd een zorgplichtaankondiging inclusief een

enquête/wagenlijst naar de klanten verzonden. Bij geen reactie werd twee weken later een

herinneringsbrief verstuurd. Slechts nadat al deze pogingen niet succesvol waren gebleken, werd een

afsluitbrief verstuurd waarin staat vermeld dat het traject werd gesloten maar dat de klant nog wel

tussentijds contact met Geldshop op kon nemen. De AFM is van oordeel dat met deze werkwijze
werd getracht consumenten op indringende wijze te bewegen een nieuwe k¡edietaanwaag in te

dienen. Het verrichten van zorgplichtactiviteiten is wezenlijk anders dan op indringende wijze een

consument trachten te bewegen een nieuwe kredietaanwaag in te dienen waarbij tevens (wederom)

een verrichtingenvergoeding werd berekend.

123. Naar het oordeel van de AFM blijkt uit bovenstaande feiten dat Geldshop haar vermeende zorgplicht

gebruikte om consumenten te sturen richting een herbeoordeling van het uitstaande krediet. Ook als

de consument aangaf dat er geen wijzigingen waren in zijn situatie, werd toch aangestuurd op een

herbeoordeling en de daarbij behorende te betalen verrichtingenvergoeding.

e Artikel 6:193c, eerste lid aanhef en sub c en d BW
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124. De herbeoordeling kon weliswaar leiden tot een renteverlaging voor de consumçnt, maar dit resultaat

had evenzeer bereikt kunnen worden zonder daaraan een verplicht advies over bijverzekeringen te

koppelen. Niet is gebleken dat er in het door Geldshop gehanteerde beleid rekening werd gehouden

met de behoefte van de klant aan een nieuw advies over ofeen aanpassing van de bijverzekeringen

en/of dat slechts een aanpassing van het krediet mogelijk was, zonder dat opnieuw een

verrichtingenvergoeding moest worden bet¿ald.

L25. De AFM is dan ook van oordeel dat Geldshop met de 'zorgplichttelefoongesprekken' informatie

verstrekte die de gemiddelde consument misleidt of kan misleiden ten aanzienvan de motieven voor

haar handelsprakt|k en de aard van het verkoopproces.lO

126. Op grond van het voorgaande is de AFM van oordeel dat Geldshop tenaarøien van de

verrichtingenvergoeding informatie heeft verstrekf die feitelijk onjuist is of die de gemiddelde

consument misleidt of kan misleiden, al dan niet door de algemene presentatie van de informatie.

Daarmee heeft Geldshop artikel 8.8 \Vhc juncto artikel 6:193c BW overheden.

127. Heroverweging ten aatløien van dit onderdeel leidt dus niet tot een ander oordeel.

C. Er is geen sprake van een overtreding van de Colportagewet

Toelichtine Geldshop

128. De stelling van de AFM dat het voor de consument alleen mogelijk was om thuis een advies te

krijgen, is onjuist. Geldshop beschikte over diverse kantoorlocaties waar adviesgesprekken met

consumenten konden plaatsvinden. Omdat deze locaties over het land waren verspreid, was het

veelal gemakkelijker om de adviesgesprekken bij de consument thuis plaats te laten vinden. In de

onderzoeksrapportage wordt door de AFM ten onrechte opgemerkt dat niet maatgevend is of het

persoonlijk bezoek thuis of elders heeft plaatsgevonden. Dat is het wel, de Colportagewet is

uitsluitend van toepassing op bezoeken buiten gebruikelijke kantoorlocaties, dit volgt ook uit de

uitspraak van de rechtbank Rotterdam van l0 oktober 20l3.rr Er is geen sprake is van strijd met de

Colportagewet bij adviesgesprekken bij de consument thuis omdat: i) het huisbezoek niet was

bedoeld om de consument ter plekke te bewegen een overeenkomst te sluiten; en ii) het huisbezoek

in overwegende mate voortvloeide uit een initiatief van de klant.

Het huisbezoekwas niet bedoeld ter overreding

129. Yan overtreding van het colportageverbod is slechts sprake indien de consument tijdens een

persoonlijk bezoek onverwacht in een situatie wordt gebracht waarin hij onvoorbereid over de

aankoop van een artikel moet beslissen, waarbij hij onder druk wordt gezet of wordt overrompeld.

Het enkel bij een consument thuis verstrekken van advies betekent niet dat dc consument gedurende

r0 Artikel 6:193c, eerste lid aanhef en sub c BVy'.
rr Rechtbank Rotterdam 10 oktober 2013, ECLI:RBROT:2013:7979

I
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dat gesprek wordt bewogen om een kredietovereenkomst te sluiten met een kredietaanbieder. De
AFM stelt ten onrechte dat dit wel zo is.

130. Het adviesgesprek bij de consument thuis was bedoeld om advies te geven over de mogelijkheden
van het k¡ediet dat de consument zelfhad aangewaagd. Ten tijde van het adviesgesprek had

Geldshop al offertes voor het af te sluiten krediet opgewaagd en verkregen. Op het moment dat de

adviseur bij de consument langs ging was er al een kredietaanwaag gedaan en goedgekeurd. Om
deze reden kan er al geen sprake zijnvan strijd met het colportageverbod. Geldshop verwijst ter
onderbouwing naar een uitspraak van de rechtbank Rotterdam van27 november 2013.t2 In alle
gevallen heeft de consument steeds al voor het bezoek van Geldshop besloten een krediet te willen
afnemen of een bestaand krediet te willen oversluiten. De beslissing om een krediet af te nemen werd
niet tijdens het huisbezoek genomen, maar voorafgaand aan het huisbezoek. De AFM gaat in het

boetebesluit niet in op de uitspraak.

13l. De AFM hanteert een onjuist toetsingskader. Uit de welkomstmail blijkt ook dat de beslissing om de

kredietovereenkomst aan te gaan al is gemaakt bij verzending van de welkomsfnail. Daarnaast lijkt
de AFM uit het oog te verliezen dat het hier niet gaat om de situatie waarin door middel van cold
calling consumenten worden benaderd om een krediet af te sluiten. De zogenoemde

zorgplichttelefoontjes waren ook in het belang van de klant, en klanten die om deze reden werden

benaderd waren reeds klant van Geldshop. Ook daar was het de klant zelf die koos voor execution
only ofadvies.

Het bezoek vloeide voort uit het initiatíef van de klant

132. Erkan geen sprake zrjnvanovertreding van het colportageverbod, aangezien de adviesbezoeken

voortvloeidenuiteeninitiatiefvandeklant.ookuithetud.,,i",u*fblijktdatinde
handelwijze van Geldshop geen strijd met artikel 6 Colportagewet schuilt. Geldshop heeft op deze

uitleg mogen vertrouwen. Geldshop benadrukt dat de Colportagewet niet spreekt over het initiatief
voor het bezoek, maar (een bezoek dat) in overwegende mate voortvloeit uit een initiatief van de

consument. Hier is steeds sprake van geweest. Consumenten hebben steeds de tijd gehad voor het

maken van een bewuste keuze.

Reactie AFM

133. Ingevolge artikel 6 van de Colportagewet (oud) is het verboden in de uitoefening van een beroep of
bedrijf door persoonlijk bezoek een ander trachten te bewegen tot het als kredietnemer deelnemen

aan een geldkrediet. Ingevolge artikel l, derde lid, Colportagewet, wordt niet als persoonlijk bezoek

aangemerkt een persoonlijk bezoek dat in overwegende mate voortvloeit uit het initiatief van de

12 Rechtbank Rotterdam 27 november 2013, ECLI:NL:RBROT:2O13:9189.
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consument.l3 Deze uitzondering dient strikt te worden uitgelegd.la De doelstelling van dç
Colportagewet is bescherming te bieden aan consumenten die tijdens een persoonlijk bezoek bij hen
thuis onder druk worden gezet of worden overrompeld tot het afsluiten van een krediet. In de

wetsgeschiedenis is hierover onder meer opgenomen:"Misleiding, psychologßche druk en

overrompelingworden al dqn niet in combinøtie toegepast om de koper tot een aonkoop tegen

contante betaling of tot tekening van een koopcontract al dan niet op aþetaling te bewegen,"ts IJit
overweging 5 van de Colportage Richtlijnr6 volgt dat de Colportagewet mede als doel heeft dat de

consument in staat wordt gesteld de kwaliteit en de prijs van het aanbod met andere aanbiedingen te

vergelijken.

134. Bij bovengenoemde uitzondering van het colportageverbod - een persoonlijk bezoek dat in
overwegende matc voortvloeit uit het initiatief van de consument - gaat het er niet om wie het
initiatief tot het eerste contact heeft genomen, maat of het persoonlijk bezoek zelf in overwegende
mate voortvloeit uit het initiatief van de kredietbemiddelaar, in casu Geldshop. De omstandigheid dat
Geldshop beschikte over kantoorlocaties in het land betekent niet dat er geen sprake kan zijnvan
colportage, dit verandert immers niets aan het feit dat wel degelijk persoonlijke bezoeken bij
consumenten thuis plaats hebben gevonden op initiatief van Geldshop. Dat in sporadische gevallen
(bij Geldshop en Geldlenen gezamenlijk slechts 4%)her adviesgesprek niet bij de consument thuis,
maar elders werd gevoerd, leidt naar het oordeel van de AFM ook niet tot de conclusie dat deze

mogelijkÌeid een reële keuze was voor de consument. De klant werd immers uitsluitend gewezen op
de mogelijkheid van advies met huisbezoek of, indien de klant daar geen prijs op stelde, execution
only.

135. Zoals hieronder nader toegelicht is de AFM van oordeel dat Geldshop met haar handelwijze artikel 6

van de Colportagewet (oud) heeft overtreden, zij heeft door persoonlijk bezoek de consument
trachten te bewegen tot het als kredietnemer deelnemen aan een geldkrediet. Het persoonlijk bezoek

vloeide in overwegende mate voort uit een initiatief van Geldshop.

Bezoekwas niet bedoeld ter overreding

136. Geldshop stelt dat het huisbezoek niet was bedoeld om de consument ter plekke te bewegen een

overeenkomst te sluiten. Alle laedietovereenkomsten uit de door de AFM onderzochtc klantdossiers
zijn echter door de klant thuis ondertekend. Over de waag in hoeverre het huisbezoek diende om de

klant te trachten te bewegen tot deelname ¿utn een geldkrediet, kan naar het oordeel van de AFM dus
geen discussie bestaan. Aan de ondertekening van de kredietovereenkomst was de machtiging voor

13 In de uitspraak van Hof Den Haag van 19 september 2006, IJN AY8863 is bepaald dat de uitzondering van artikel 1,

derde lid, Colportagewet ook van toepassing is op geldkrediettransacties.
ra Zie bijvoorbeeld Rechtbank Arnhem 21 september 2007, lJNBB5771; Rechtbank Assen 9 maart 2012, IJNBL802l.
ts KamerstukkenlllgTl/72, l1 106,nr.3,p. l.
16 Richtl¡n 851577/EEG van de Raad van 20 december 1985 betreffende de bescherming van de consument bij buiten de
verkoopruimte gesloten overeenkomsten.
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de verrichtingenvergoeding overigens onlosmakelijk verbonden. Ondertekening daawanvond ook
tijdens het huisbezoek plaats. Voorts merkt de AFM nog het volgende op.

137. Door het invullen van de gegevens op de website van Geldshop vroeg de consument slechts een

kredietofferte aan. Dit brengt geenszins met zich dat er, zoals Geldshop stelt, door de consument al

een besluit over het aaîgaaîvan het krediet was genomen. Daamaast is de AFM van oordeel dat uit
de afspraakbevestiging blijkt dat er geen sprake was van overeenstemming over de

k¡edietovereenkomst tussen de potentiële kredieüremer en Geldshop voorafgaand aan het

huisbezoek. Uit de afspraakbevestiging blijkt immers dat de potentiële kredietnemer wordt
aangeraden om bepaalde documenten klaar te hebben liggen voor het bezoek van de adviseur en

wordt gesproken over een voorstel:

"Eenvan onze professionele kredietadviseurs, (..) zal bij u thuis aarwezig zijn om samen met u (en

nu partner) een kredietvoorstel uit te werken.

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn verzoeken wij u om een aantal documenten alvast

klaar te leggen.

Zorg dat u de volgende bewijsstukken klqar hebt liggen voor uw adviesgesprek:

- kopie bankafschrift/Internetuitdraai met afschrijving huur- ofhypotheeklasten (niet ouder dan 2

m aqnd en, zonder do or halingen)

- kopie bankafschrift/Internetuitdraai met afschrijving van spaar-, beleggings- of
levensverzekeringspremie voor hypotheek (niet ouder dqn 2 maanden, zonder doorhalingen)

- bankafschrift met vermelding van uw naam, adres en woonplaatsgegevens. In geval van

Internetbqnkieren een print vqn deze gegevens (zonder doorhølingen)

- overzicht over te nemen lening(en) bv. Het meest recente saldo overzicht van elke afzonderlijke

lening (..)" [onderstreping AFM]

138. Gezien het feit dat deze informatie eerst werd overgelegd gedurende het adviesgesprek en het feit dat

het huisbezoek is bedoeld om een k¡edietvoorstel uit te werken, beschikte de consument bij aanvang

van het adviesgesprek geenszins over alle relevante informatie om te beslissen over het al dan niet

definitief aangaan van een kredietovereenkomst. Deze informatie werd pas verstrekt tijdens het

adviesgesprek bij de consument thuis, gedurende dit gesprek kreeg de consument pas een concreet

voorstel van Geldshop voorgelegd. De stelling van Geldshop dat de consument de beslissing om al

dan niet een krediet afte sluiten reeds voor aanvang van het adviesgesprek heeft genomen, kan de

AFM dan ook niet volgen. Het gezichtspunt van Geldshop strookt ook niet met de omstandigheid dat

zij richting de potentiële kredieünemer, zowel in haar welkomstmail als in de aßpraakbevestiging,

spreekt van een "kredietvoorstel".

139. In de bijlage bij het opleidingsdocument "rode draad adviesgesprek" worden enkele reacties

geformuleerd voor de adviseur voor het geval dat een klant bezwaren heeft gedurende een

adviesgesprek tijdens het huisbezoek. Zo dient een advisew als volgt te reageren op een opmerking

van een potentiële kredietnemer met de strekking: "ik ga sparen":
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"Ik kan me voorstellen dat u døt zegt.

U kiest ervoor maandelijlcs een bedrag opztj te zetten om na een aøntal jaren avv ... þestedingsdoel)
... te kapen. Nu heb ikregelmatig mensen øan de lijn die dat ookvan plqnwaren. In de praktijk gøat

het gespaarde geld toch nqqr qndere dingen zoqls eenweekendjeweg, boodschappen ofdoor een

dure maand. Die mensen kiezen uiteindelijk toch voor 'achteraf sparen' middels een financiering.
Dat kost ze ook een bedrag per maand.

Het voordeel voor u is dat u zeker te weten over een ...bestedingsdoel... kan beschikken en niet het

risico loopt dat het geld toch aan øndere dingen opgaaí"

140. De AFM ziet hierin bevestigd dat een potentiële kredietnemer tijdens het huisbezoek wel degelijk

wordt bewogen om deel te nemen aan een kredietovereenkomst.

14 I . Volledigheidshalve wenst de AFM nog het volgende op te merken met betrekking tot de door

Geldshop aangehaalde uitspraak van de rechtbank Rotterdam van27 november 2013. In de

betreffende zaakheeft. de consumentzelf aangegeven dat "alles rondwøs [vervolgens, toevoeging

AFM] r er iemandvan Geldshop.nl bij [gedaagdeJ langs geweest om de lcredietovereenkomst te

laten ondertekenen, aldus [gedaagdeJ"tT . Het advies - zo blijkt ook uit de uitspraak - was op een

eerder moment gegeven, niet gedurende het huisbezoek. Aan deze uitspraak liggen derhalve

wezenlijk andere feiten ten grondslag dan de thans aan Geldshop verweten gedragingen.

142. Overigens heeft de minister van Financiën in de Kamerbrief van 4 juniã}l2t9 aangegeven dat zelfs

indien enkel de afuikkeling van het contract bij de klant thuis plaatsvindt, er nog sprake kan zijn van

overtreding van de Colpodagewet.

Het bezoek vloeide voort uit een initiatief vøn de cliënt

143. Geldshop stelt dat het huisbezoek in overwegende mate voortvloeide uit een initiatief van de klant.

Uit de beslissing van de consument tot het wijblijvend opwagen van een offerte voor een geldkrediet

kan echter geenszins worden afgeleid dat de consument een initiatief heeft genomen tot het maken

van een afspraak voor een huisbezoek. Bij de beoordeling wie in overwegende mate het initiatief
heeft genomen voor het huisbezoek is het immers niet relevant op wiens initiatief het eerste contact

tot stand is gekomen. Het initiatief tot het maken van een afspraak voor een huisbezoek bij een

potentiële kredietnemer lag in onderhavig geval volledig bij Geldshop. Geldshop nam immers zelf
telefonisch contact op met de potentiële kredietnemer om een voorstel te doen voor een huisbezoek.

Dit blijkt bijvoorbeeld uit de welkomstmail en het telefoongesprek dat daarop volgde.

144. Uit de welkomstmail die de klanten na de online of telefonische aanvraag voor een kredietofferte

ontvingen, blijkt dat de klanten door Geldshop telefonisch werden benaderd waarbij een

adviesgesprek met een adviseur werd aangeboden. In de welkomstmail stond onder meer het

volgende: "Als professioneel lcredietbemiddelaør hebbenwij de verantwoordelijkheid om al onze

17 Rechtbank Rotterdam 27 november 20 I 3, ECLI :NL:RBROT:20 13 :9 189, r.o. 4.3
18 Kenmerk FMI 20 12 17 7 2 M.
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klanten de mogelijkheid aan te biedenvoor een ødviesgesprek met éényan onze qdviseurs. Vïanneer

de overeenkomst op die wijze tot stand komt, la.¿nnen we borgen dat het afsluiten van de lening een

weloverwogen beslissing is geweest en dat de voorwqarden van de lening goed øønsluiten bij uw
persoonlijke situqtie. Derhalve zullen wij u teleþnisch hiervoor proberen te benøderen wanneer één

of meerdere lcredietmaqtschappijen u een lcredietvoorstel doen."

145. Als de aanwaag na indiening akkoord werd bevonden, nam Geldshop telefonisch contact op met de

consument. Uit het document "script akkoordgesprek", onderdeel van de opleidingsmap voor
binnendiensÍnedewerkers, blijkt ook dat de callcentermedewerker van Geldshop aanstuurt op een

afspraak overdag en concrete tijdstþen voor de aßpraak voorstelt. Slechts indien de klant 'echt
geen adviseur wil ontvangen' ofer 'geen voordeel voor een afspraak was', lilerd het execution only-
traject aan de consument uitgelegd.

'Afspraak møken

Graag wil ik met u (en uw partner) een afspraak met één van onze adviseurs mqken.

Mijn collega zal dan samen met u (en uw partner) een pøssende offerte maken die aansluit bij uw
p ers o onlij ke s ituati e en w ens en.

Indien de klant echt seen adviseur wil ontvqnsen/qeen voordeel voor een aßpraak:
*Leg het traject voor het online intermediqir uit aqn de klant:
*Wij sturen u een mqil met een inlogcode en wachtwoord. Op deze wijze kunt u op onze site

zelfstandig, in de aangegeven stappen, uw offerte samenstellen.
*Indien u tot de gøuenste offerte bent gekomen, kunt u deze uitprinten en met de

benodigde gegevens naar ons terugsturen.
*Indien u vragen heefi dan la,mt u øltijd contqct met ons opnemen. Zelf zullen wij ook
over een aantal dagen contact met u opnemen om na te gaan of alles duidelijk is en

eventuele vrqgen te beantwoorden.
*Om u zo spoedig mogelijk van dienst te kunnen zijn, heb ik de volgende tijdstippen beschikbaar
)keuzevraag

*Indien van toepassing: beiden aanwezig
*Wie komt er langs? / l(ie gesprek?
*Sturing naar overdag
*Afspraøk op een zo kort mogelijke termijn

Afsluiting
*Tot slot wil ik u vragen om voor het gesprek met onze adviseur de volgende stukken klaar te leggen.

Buitendienst ) alle stukken doornemen
*Versturen vqn een afspraakbevestiging ) controle mailadres.
*Heefi de klant zelf nogvrøgen?
*Bedank de klant voor zijn/haar tijd en wens hem/haar een prettig gesprek
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146. Het doel van het telefoongesprek was het inplannen van een afspraak waarbij de klant thuis door een

adviseur van Geldshop werd bezocht.Uit deze werkwijze volgt dat het initiatief tot een huisbezoek
bij Geldshop lag, en niet bij de potentiële kredietnemer.

147. Metbetrekking tot het advies lr* ! -"rkt de AFM op dat, zoals in het boetebesluit reeds is
aangegeven, in het betreffende adviesrapport óók staat vermeld dat er in de praktijk discussies

konden ontstaan over de waag of het bezoek aan de klant thuis nu wel of niet in overwegende mate
het gevolg is van het initiatief van de klant zelf.Daamaast ontslaat het advies van een derde
Geldshop niet van haar eigen verantwoordelijkheid om de relevante wet- en regelgeving na te leven.

148. Uit het feitencomplex blijkt naar mening van de AFM dat het initiatief voor het plaatsvinden van het
adviesgesprek bij de potentiiile k¡edietremer thuis volledig dan wel in overwegende mate bij
Geldshop lag. De AFM is dan ook van oordeel dat Geldshop artikel 6 Colportagewet (oud) heeft
overtreden. Geldshop heeft door het afleggen van huisbezoeken getracht consumenten ertoe te
bewegen een krediet af te sluiten. Haar hele werkwijze was er structureel op gericht dat er een

huisbezoek zou worden afgelegd en dat er vervolgens ter plaatse getracht zou worden consumenten
ertoe te bewegen een kredietovereenkomst af te sluiten.

149. Heroverweging ten aanzienvan dit onderdeel leidt dus niet tot een ander oordeel

D. Er is geen sprake van een overtreding van artikel 4:11 Wft

Toelichtins Geldshoo

150. Het eerder door Geldshop aangevoerde brengt mee dat niet kan worden gezegd artikel 4: I I , tweede
lid, V/ft is overtreden. Onder het voeren van een adequaat beleid dat een integere bedrijfsuitoefening
waarborgt, wordt verstaan dat wordt tegengegaan dat de flinanciëledienstverlener of zijn werknemers
strafbare feiten of andere wetsovertredingen begaan die het vertrouwen in de financiële
dienstverlener of in de financiële markten kunnen schaden. Het beleid van Geldshop voldeed aan dit
uitgangspunt.

Tegengaan vøn straJbare feiten of andere wetsovertredingen

I 5 I . In dat verband is allereerst van belang dat geen sprake is van een overtreding, zoals hiervoor is
toegelicht. Zelfs indien de AFM zou blijven vinden dat sprake is van een of meer overtredingen,
geldt dat daarmee nog niet vaststaat dat sprake is van overtreding van artikel 4: I I tweede lid, Wft.

152. Zoals in deze reactie is toegelicht, nemen Geldshop en Geldlenen als marktleider hun
verantwoordelijkheid. Geldshop heeft in dit verband op eigen initiatief diverse maatregelen
genomen, zoals de verlaging van de gehanteerde vergoedingen (en daarmee de inkomsten) los van de

in de ! gedragsregels gestelde maxima. Naleving van de relevante wet- en regelgeving had voor
Geldshop de hoogste prioriteit en haar beleid was hier aantoonbaar op gericht. Geldshop heeft alle
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mogelijke maatregelen genomen teneinde tegen te gaan daf zij wetsovertredingen zou begaan die het

verhouwen in haar of in de financiële markten kunnen schaden.

153. Van belang is dat hoewel een compliance functie wettelijk niet verplicht is voor financieel

dienstverleners, Geldshop die functie in het leven heeft geroepen. ZoaIs hiervoor is toegelicht, heeft

de compliance afdeling zich over onder meer de hier relevante onderwerpen gebogen teneinde zeker

te stellen dat de handelwijze van belanghebbenden in overeenstemming was met het regelgevend

kader. In aanvulling hierop is een beroep gedaan op exteme en onafhankelijke compliance

adviesbureau,,t"'"t"nf,voorhetverrichtenvanauditsenhetrapporteren
daarover.

154. Niet alleen bevestigt de uitkomst van bovengenoemde audits dat geen sprake is van de dooide AFM
gestelde overtredingen, het feit dat belanghebbenden deze audits hebben laten verrichten en de

diverse contacten met adviseurs op het vlak van de Wft, illustreert dat Geldshop een beleid voerde

ter waarborging van een integere uitoefening van het bedrijf als bedoeld in artikel 4: I l, tweede lid,
wfr.

155. Ten slotte heeft Geldshop op eigen initiatief periodiek overleg gehad met de AFM (in de persoon van

-teneindezoveelmogelijkzekertestellendatzijvoldeedaanhetregelgevendkader

en proactiefaandachtspunten en aanbevelingen te vernemen ter verdere verbetering van haar

bedrijfsvoering.

156. Geldshop wil verder graag benadrukken zich (ook) bij de nazorg contacten met bestaande cliënten,

door de AFM op tendentieuze wijze stelselmatig als 'zorgplichttelefoontjes' aangeduid,

daadwerkelijk heeft willen richten op het klantbelang. Anders dan de AFM stelt was het

zorgplichþoces niet 'sturend' vormgegeven. Indien de cliënt geen wijzigingen wenste dan wel geen

verbeteringen konden worden gerealiseerd, werd dit proces afgerond. De uitkomst van het zorgplicht

proces was dan niet minder geslaagd of 'succesvol' dan in geval van een aanlraag voor een nieuwe

kredietovereenkomst.

157. Altijd werd de laagste rente geselecteerd bij gelijke voorwaarden en er werd niet gekozen voor het

aanbieden van duurdere labels tegen een hogere doorlopende provisie (met dus hogere inkomsten

voor Geldshop). Hiemaast is van belang dat de via Geldshop tot stand gekomen

leningsovereenkomsten resulteerden in verhouding3wijs meer producten met een vaste aflossing

(d.w.z. persoonlijke lening) dan aflossingswije producten en doorlopende kredieten.

158. Het verdienmodel van Geldshop was ten slotte, anders dan de AFM suggereert, ook niet gebaseerd

op, ofafhankelijk van, het in rekening brengen van een rechtstreekse vergoeding. Het door de AFM
in de rapportage geschetste beeld dat het verdienmodel primair was gebaseerd op de met betekking
tot bijverzekeringen in rekening gebrachte verrichtingenvergoeding, is onjuist. Zoals in de reactie op

de voorlopige bevindingen is weergegeven, dienen voor een goed beeld de resultaten van Geldshop

en Geldlenen te worden geconsolideerd. Dat leidt tot het volgende overzicht van bruto omzetituake
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eenmalige fees (voor verzekeringen) en doorlopende provisie (inzake consumptiefkrediet) in de

periode waar het voornemen op ziet.

Schemøtßch overzicht verhouding doorloopprovisie vs. eenmalige vergoeding

onderzoelrsperiode I. 1.20 I I tot L4. 20 I 2

Entiteit Doorloop Fee Totaal
Geldlenen e2.470.9r4 e2.772.765 e 5.243.679

Geldshop e tt.5't7.t96 e759.297 e 12.336.493

Totaal € 14.048.110 e 3.532.062 e fl.580.172
79,9lyo 20,09%

159. De cijfers zoals opgenomen in bovenstaande tabel werpen een ander licht op de organisatie. Veruit
de belangrijkste bron van inkomsten was doorlopende provisie en niet de fee inkomsten.

160. Dat Geldshop een beleid voert dat is gericht op het waarborgen van een integere bedrijfsvoering
volgt ten slotte uit het feit dat zlj haar activiteiten waar nodig uit eigen beweging heeft aangepast en

adequate maategelen heeft genomen. Nadat Geldshop kennis had genomen van de ruime uitleg van
de AFM van het colportageverbod, heeft zij haar bedrijfsvoering gewijzigd. Dit geldt eveneens voor
overige wijzigingen die door Geldshop in de loop der tijd zijn doorgevoerd. Dit benadrukt dathaar
beleid wel degelijk was gericht op het waarborgen van een integere bedrijfsvoering. Hiervoor was de

ruime uitleg door de AFM van het colportageverbod voor de markt niet kenbaar. Daarover was niets
te vinden op de website van de AFM of in haar overige uitlatingen. Ook voor de AFM was medio
2011 nog nietkenbaarhoe het moest worden uitgelegd. Uit het

boetebesluit ten aanzien van volgt dat zij hierover advies heeft
ingewonnen bij de Consumentenautoriteit.

161. Het bovenstaande illustreert dat Geldshop er alles aan doet om een integere bedrijfsvoering te blijven
waarborgen. Dit geldt niet alleen voor het heden, maar ook voor de periode waar het boetebesluit op

ziel.Deze achtergrond laatzien dat het niet redelijk is om Geldshop te beboeten voor mogelijke
overtredingen, zo daar al sprake van is geweest, die zij in de visie van de AFM in hçt verleden heeft

begaan.

Geen sprake van het (kunnen) schaden van hel vertrouwen

162. De AFM schrijft in haar rapportage datzijuit 'het relatief grote aantal signalenlklachten' datzij
heeft ontvangen van consumenten en markþartijen, afleidt dat daadwerkelijk sprake is van schade

van het verhouwen van consumenten in Geldshop. Allereerst geldt dat Geldshop alleen goed op deze

stelling kan reageren indien zij irøage krijgt in de aard van deze klachten, hetgeen de AFM ten
onrechte weigert. Ten tweede geldt dat de AFM nalaat haar stelling afdoende te onderbouwen. Ten
slotte geldt ook hier dat de AFM er ten onrechte aan voorbij gaat dat het aantal klachten relatief
gezien juist heel klein is. De huidige presentatie van de AFM is onzorgvuldig en toont
vooringenomenheid. De AFM begint met de conclusie - het vertrouwen is geschaad - enzij probeert
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vervolgens aanknopingspunten te zoeken om die conclusie te onderbouwen. Zorgvuldig onderzoek

schdjft een omgekeerde volgorde voor.

163. Dat sprake zol zijn van geschonden vertrouwen volgt ook niet uit de telefoongesprekken die de

AFM met cliënten van Geldshop heeft gevoerd en die op verzoek van Geldshop aan het

inzagedossier zijn toegevoegd. Het gros van de cliënten laat in die gesprekken weten teweden te zijn
over de door Geldshop verleende dienstverlening.

164. Verderbenadrukt een aantal cliënten met wie de AFM heeft gesproken dat een en ander goed en

helder is uitgelegd. Zo laat"tiettt f weten dat hij het huisbezoek heeft afgewezen vanrüege

de vergoeding die daarvoor in rekening werd gebracht. Hij begreep dat uit de door Geldshop ter

beschikking gestelde voorwa¿rden. ctient f liet de AFM tijdens het telefoongesprek met de

AFM weten dat hij de keuze heeft gehad tussen bemiddeling met en zonder advies. Hij begreep ook

dat de kosten zagen op de verzekering.

165. De AFM laat in de rapportage ten offechte îa dez.e uitlatingen te betrekken bij haar bevindingen.

Niet alleen zijn die bevindingen daarmee onzorgvuldig voorbereid, hieruit volgt ook de

vooringenomen opstelling van de AFM waarbij zij kennelijk alleen geïnteresseerd is in bevestiging

van de door haar gekozen benadering.

Reactie AFM

Tegengaan van straþare feiten of andere wetsovertredingen

166. De AFM is van oordeel dat Geldshop in de periode 1 januari 201I tot en met 6 april 2012 arttkel
4: 1 l, tweede lid, Wft heeft overtreden. Op grond van artikel 4: I 1, tweede lid, Wft, dient een

financiëledienstverlener een adequaat beleid te voeren dat een integere uitoefening van zijn bedrijf
waarborgt. Hieronder wordt verstaan dat wordt tegengegaan dat de financiëledienstverlener of zijn
werknemers strafbare feiten of andere wetsovertredingen begaan die het vertouwen in de

financiëledienstverlener of de financiële markten kunnen schaden. Op basis van de feiten en

omstandigheden als vermeld in het onderzoekrapport en het boetebesluit komt de AFM tot het

oordeel dat Geldshop niet heeft tegengegaan dat met haar beleid wetsovertredingen werden begaan

die het verhouwen in de financiëledienstverlener of de furanciële markten kunnen schaden. Daarmee

heeft Geldshop artikel 4:11, tweede lid, Wft, overteden.

167. Het door Geldshop gevoerde beleid was erop gericht om standaard een verrichtingenvergoeding bij
haar cliënten in rekening te brengen waarbij zij door middel van een constructie artikel 4:'74 Wft
heeft ontdoken. Op grond van dit laatste artikel is het een bemiddelaar in krediet verboden om ter

zake van het krediet 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 krediet.

Daamaast voorzaghet beleid van Geldshop er niet in dat werd tegengegaan dat artikel 8.8 Whc werd

overtreden. Geldshop heeft immers een beleid gevoerd waarbij met betrekking tot de

verrichtingenvergoeding informatie werd verskekt die feitelijk onjuist was, of die de gemiddelde
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consnment misleidt of kon misleiden (artikel 6:193c, eerste lid, B'W) en er was bovendien sprake van

een misleidende omissie (artikel 6: l93d BW). Tot slot voorzag het beleid van Geldshop er niet in dat

werd tegengegaan dat artikel 6 van de Colportagewet (oud) werd overtreden. Het beleid van
Geldshop was erjuist op gericht om door het afleggen van huisbezoeken te trachten consumenten

ertoe te bewegen een krediet af te sluiten

168. De AFM is van oordeel dat uit het onderzoeksrapport en het boetebesluit van de AFM afdoende

blijkt dat Geldshop geen adequaat beleid heeft gevoerd dat een integere uitoefening van het bedrijf
waarborgt doordat zljniet is tegengegaan datzij ofhaar werknemers strafbare feiten ofandere
wetsovertredingen begaan die het vertrouwen in de financiële dienstverlener of in de finariciële
markten kunnen schaden. De AFM verwijst daarvoor naar hetgeen daarover in het

onderzoeksrapport, het boetebesluit en deze beslissing op bezwaar is opgemerkt.

169. Dat Geldshop als marktleider continu getracht heeft haar werkwijze te verbeteren, een compliance

functie heeft ingesteld en diverse adviezen heeft gevraagd, beschouwt de AFM als positief. Dit laat

echter onverlet en doet niets afaan de bevinding van de AFM dat Geldshop ten tijde van de

onderzoeksperiode haar beleid zo had ingericht dat artikel 4: I 1 , tweede lid, V/ft werd overteden.

170. Dat door Geldshop altijd de laagste rente zou worden geselecteerd en niet werd gekozen voor het

aanbieden van duurdere labels tegen een hogere doorlopende provisie, vloeit voort uit het feit dat

Geldshop de consument dient te adviseren over het meest passende krediet. Voorgaande laat onverlet
dat voor dergelijke activiteiten geen 'verkapte' verrichtingenvergoeding in rekening mag worden
gebracht.

I 7 1 . Geldshop heeft in haar reactie op het concept onderzoeksrapport aangegeven dat voor een goed beeld

de resultaten van Geldshop en Geldlenen dienen te worden geconsolideerd. Het door Geldshop

overgelegde 'Schematisch overzicht verhouding doorloopprovisie vs. eenmalige vergoeding', is

echter niet onderbouwd met stukken. Reden waarom de AFM hieraan voorbij is gegaan.

172. Totslot merkt de AFM nog op dat zij indertijd, in het kader van de "uuk-,
overeenstemming heeft gezocht met de Consumentenautoriteit over de uitleg van het begrip
colportage in het licht van de verplichting ex artikel 4.3, tweede lid, Whc juncto onderdeel b van de

bijlage bij de wet.

Geen sprakevan het (kunnen) schadenvan hetvertrouwen

173. De AFM kent grote betekenis toe aan het feit dat het toezicht op de financiële markten onder meer is
gericht op de bescherming van de belangen van de consumenten en het vertrouwen in de financiële
sector. Aan deze doelstelling ligt onder meer de overweging ten grondslag dat het publiek erop dient
te kunnen vertrouwen dat een financiëledienstverlener een adequaat beleid voert, waardoor een

integere uitoefening van het bedrijf wordt gewaarborgd. De door de AFM geconstateerde

overhedingen zijn wetsovertredingen die het vertrouwen in Geldshop en de financiële markten

kunnen schaden. Geldshop heeft de enige wettelijk toegestane vonn van provisie ontvangen, te
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weten doorlopende provisie van de aanbieder van het krediet. Daamaast heeft Geldshop echter een

aanzienlijk bedrag ontvangen ten koste van klanten die leningen aangingen. Uit de Memorie van
Toelichting bij artikel 4:74 Wft volgt juist dat de wetgever heeft beoogd om consumenten te

beschermen tegen overkreditering en omzetjacht door kredietbemiddelaars.le

174. Ook het overheden van het colportageverbod en de Whc kan het vertrouwen in Geldshop dan wel de

financiële markten schaden, ook deze bepalingen zijn immers juist in het leven geroepen om

consumenten te beschermen tegen bepaalde schadelijke praktijken. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de

Memorie van Toelichting bij de Whc:"Oneerlijke handelsprahijken zijn de handelspraktijken
waørbij consumenten niet jußt en niet tijdig worden geînformeerd over de essentíële aspecten van de

transactie, die van invloed (cunnen) zijn op de beslissing die de consument neemt. Deze

handelspraktiiken ondermiinen het vertrouwen yan de consument en ontregelen de markt, omdat de

consument daardoor geen goede keuzes kan maken."20 [onderstreping AFM] De ratio achter de

Colportagewet is dat consumenten beschermd worden tegen misleiding, verrassingselementen en

mogelijke psychologische druk en dat consumenten voldoende tijd moeten krijgen om een bewuste

en weloverwogen keuze te maken. Gelet op het feit dat deze wet juist gericht is op het voorkomen
van misleiding en psychische druk, spreekt het voor zich dat overtreding daarvan het vertrouwen in
Geldshop dan wel de furanciële markten kan schaden.

175. Dat de handelwijze van Geldshop afbreuk kan doen aan het vertrouwen van de consument in
Geldshop dan wel in de financiële markten blijkt voorts uit de inhoud van de klachten die Geldshop

heeft ontvangen. Naar aanleiding van de door Geldshop verstrekte klachtenanalyse blijkt dat zij n
2011 en 2012 n totaal vijftig klachten heeft ontvangen van klanten. Van deze klachten hadden er 2l
betrekking op de verrichtingenvergoeding. Hoewel het aantal klachten in het licht van het aantal

aanwagen bezien wellicht gering is, betreft een relatief groot aantal van de klachten de

verrichtingenvergoeding. In het onderzoeksrapport zijn de volgende voorbeelden opgenomen:

a. heeft bij Geldshop twee maal een doorlopend krediet afgesloten en

een 'verrichtingenvergoeding' van €. 299 van zijn rekening
heeft Geldshop diverse malen aangeschreven. Daarbij geeft

hij aan dat de verrichtingenvergoeding tweemaal ten onrechte vanzijnrekening is

afgeschreven aangezien hij alleen een doorlopend krediet heeft afgenomen en geen

aanvullende producten zoals verzekeringen. Hij geeft aan dat het in strijd is met artikelT:72

tweede lid, Burgerlijk Wetboek en artikel 4:74Wffom deze vergoeding te rekenen.

te Kamerstukken II 1986187,19 785,nr. 3, p.81 en82:"Het gaat er daarbij om dat de kredietbemiddelaars niet door
onevenredig hoge provisíes tot produkt¡ejacht worden aangezet en voorts dat zij mede geldelijk belang hebben bij de
kredietwaardigheid van de door hen aangebrachte kredietnemers, tot uiting komend in regelmatige betaling. Incidenten
in deze sfeer dienen hun weerslag te hebben op de provisie die de betrokken bemiddelaars ontvangen. Zo niet, dan
wordt in de hand gewerkt dat de kredietbemiddelaars kredietgevers bewegen tot het aanvaørden van niet verantwoorde
risico's.o'
20 Kamerstukken 112006107,30928,nr.3, p. l.

daarvoor is in
geïncasseerd.

beide
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b. Het klantdossier (advies) van maakt onderdeel uit
van de dossiers die de AFM heeft geselecteerd en onderzocht. Dezc klanten hebben door
bemiddeling van Geldshop een doorlopend krediet afgesloten ter hoogte van € 3000. In het
klanþrofiel dat in dit dossier aanwezig is, wordt aangegeven dat klanten geen behoefte
hebben aan enige kredietbeschermende bijverzekering. Uit het dossier en het
productieoverzicht blijkt dat voor deze klanten geen offertes voor verzekeringen zijn
aangewaagd noch verzekeringen zijn afgesloten. Uit het dossier en het productieoverzicht

blijkt dat aaî deze klanten een verrichtingenvergoeding van € 499 in rekening is gebracht.

176. Deze klanten geven desgewaagd in een e-mail aan Geldshop aan hoe zij de dienstverlening hebben
ervaren. Zij geven aan niet teweden te zijn met de gang var' zakert nu zij door de adviseur die hen
heeft bezocht niet op de hoogte zijn gebracht van de verrichtingenvergoeding. Zij zeggenverrast te

zijn door de inhouding van deze vergoeding op het krediet. Ook geven zij aan niet in de gelegenheid

te zijn gesteld om op de overeenkomst terug te komen. Uit voorgaande klachten leidt de AFM af dat
de handelwijze van Geldshop het vertrouwen in Geldshop dan wel de financiële markten kan
schaden.

177. Geldshop geeft aan dat een aantal klanten wel teweden was over de dienstverlening. De AFM
benadrukt dat de mate waarin klanten teweden zijn over de dienstverlening van Geldshop
(bijvoorbeeld de snelheid en professionaliteit waarmee het krediet is afgesloten), niets zegt over de

mate waarin Geldshop heeft gehandeld conform de geldende wet- en regelgeving. De mate van
klanttewedenheid is in die znniet bepalend voor de mate waarin gehandeld is conform wet- en

regelgeving.

178. Tot slot, zoals ook in het boetebesluit aangegeven, hebben de door de AFM ontvangen signalen niet
meegewogen in de vaststelling dat Geldshop artikel 4: 1 l, tweede lid, Wft heeft overtreden maar
waren deze slechts aanleiding voor een eerste gesprek met Geldshop. Noch de boetefunctionaris
noch de bezwaarbehandclaars hebben deze signalen ingezien.

179. Heroverweging ten aatuienvan dit onderdeel leidt dus niet tot een ander oordeel.

E. Het boetebesluit is in strijd met het legaliteitsbeginsel

Toelichtine Geldshop

180. Het door Geldshop gehanteerde bedrijfsmodel werd destijds door alle kredietintermediairs toegepast.

De gevolgde benadering van de AFM, namelijk herkwalificatie van de fee voor de

advisering/bemiddeling op het gebied van bijverzekeringen tot een "verkapte" vergoeding voor de

bemiddeling in het krediet, was in de boeteperiode niet kenbaar en niet voorzienbaar voor Geldshop.

l8l. Het boetebesluit ziet op het verleden, dat wil zeggeî van vóór het moment dat de AFM haar nieuwe
inzichten kenbaar heeft gemaakt middels onder meer haar Leidraad dienstverlening op maat uit
2013. Door gewijzigde inzichten met terugwerkende kracht te projecteren op het verleden, handelt de
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AFM in strijd met het legaliteitsbeginsel. Gedragingen in sfijd met gewüzigde inzichten in de

periode voorafgaand aan het kenbaar worden van deze gewijzigde inzichten kunnen Geldshop niet
worden verweten. De verweten gedragingen kunnen op grond van artikel 5:41 Awb dan ook niet tot
boeteoplegging leiden.

182. Difklemt te meer nu de AFM Geldshop een onvoldoende waarborging van de integere

bedrijfsvoering verwijt als bedoeld in artikel 4:11 V/ft. Daarvoor is tenminste vereist dat het

verboden karakter van de gedragingen in de boeteperiode kenbaar was voor Geldshop. Geldshop

heeft steeds aantoonbaar gehandeld met het oog op het voldoen aan de relevante regelgeving. In dat

kader heeft Geldshop adviezen ingewonnen, audits uit laten voeren en met de AFM periodiek contact

onderhouden.

I 83. Het voorgaande leidt tot de constatering dat een grondslag ontbreekt voor het opleggen van een boete

op grond van artikel 4:11, tweede lid, Wft.

Reactie AFM

184. Op grond van artikel 5:4 I Awb gaat een bestuursorgaan niet over tot het opleggen van een

bestuurlijke boete indien de overtreding niet aan de overtreder kan worden verweten. Op grond van

artikel 5:4, tweede lid, Awb wordt een bestuurlijke sanctie slechts opgelegd indien de overtreding en

de sanctie bij of krachtens een aan de gedraging voorafgaand wettelijk voorschrift zijn omschreven.

185. Het van de consument ontvangen van een verrichtingenvergoeding voor het bemiddeler/adviseren rn

bijverzekeringen is in beginsel niet in strijd met wet- en regelgeving. Het is een

adviseur/bemiddelaar tevens toegestaan om van een aanbieder provisie te ontvangen voor
laedietbemiddeling. Het is de adviseur/bemiddelaar op grond van artikel 4:74Wft echter niet

toegestaan om van de consument een vergoeding te ontvangen voor kredietbemiddeling.

186. Door Geldshop werd, ongeacht of zij handelingen verrichtte op het gebied van bijverzekeren en

ongeacht de behoefte van de consument, bij wijwel elke consument die een krediet afsloot een

verrichtingenvergoeding in rekening gebracht. De vergoeding die een consument moest betalen voor

de verrichtingen hing, naarhet oordeel van de AFM, dus niet samen met het afsluiten van een

bijverzekering, maar met het aangaan van een kredietovereenkomst. Een dergelijke handelwijze is

naar het oordeel van de AFM in strijd met artrkel4:14 V/ft. Dit betreft geen nieuw inzicht of een

gewijzigde beleidslijn van de AFM. De 'visie dienstverlening op maat 2013' waar Geldshop aan

refereert, bevat geen gewijzigde inzichten. Zoals aangegeven in het betreffende document, bouwt de

'visie dienstverlening op maat' voort op eerdere leidraden. Geldshop heeft voorts niet onderbouwd

welke gewijzigde inzichten de AFM in dat document zou hebben opgenomen. Ook de stelling van

Geldshop dat het om een in de markt gebruikelijke gedraging ging, is verder niet onderbouwd.

187. Daarnaast luidde reeds bij inwerkingtreding van de Wft de tekst van artikel 4:74, eerste lid, V/ft als

volgt:
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"Het is een bemiddelaar in lo'ediet [..J verboden ter zake vqn het lvediet een beloning ofvergoeding,

in welke vorm dqn ook, te bedingen ofte aanvaarden danwel in rekening te brengen qan een ander

dan de øanbieder van het lcrediet [..J ".

De overteding is derhalve bij of krachtens een aan de gedraging voorafgaand wettelijk voorschrift

omschfeven.

188. De AFM kan zich dan ook niet vinden in de stelling van Geldshop dat het onvoldoende duidelijk,
voorzienbaar en kenbaar was dat de handelwijze van Geldshop in strijd is met de Wft danwel dat er

sprake is van gewijzigde inzichten. Naar het oordeel van de AFM is er in casu geen sprake van strijd

met het legaliteitsbeginsel.

189. Heroverweging ten aanzienvan dit onderdeel leidt dus niet tot een ander oordeel

F. De Atr'M heeft gehandeld in strijd met het verbod van vooringenomenheid

Toelichting Geldshop

190. De aanleiding voor het onaangekondigde bezoek van de AFM bij Geldshop op 6 april2013 was een

signaal dat "alles in het werk werd gezet om de klantdossiers van de afgelopen jaren te

schonen/aanpassen zodat bepaalde informatie voor de AFM niet meer zichtbaar zou zijÍt" . Hiervan

was geen sprake, hetgeen het onderzoek van de AFM bevestigt. Het past niet dat de AFM dit niet

met zoveel woorden duidelijk in de rapportage en in het boetebesluit vermeldt. Dat duidt op

vooringenomenheid. De suggestie dat door Geldshop klantdossiers zouden zijn
"geschoond/aangepasf', dient door de AFM in duidelijke en niet mis te verstane bewoordingen te

worden weggenomen.

19l. Vanaf het moment van ontvangst van het signaal lijkt de AFM alle handelingen van Geldshop met

wantouwen te hebben beschouwd en vastbeslotente zijngeweest te komen tot vaststelling van een

of meer overtredingen.

192. Illustratief is dat de AFM de reactie van Geldshop op het conceptrapport herhaaldelijk als

onvoldoende onderbouwd terzijde heeft gelegd. Geldshop heeft in haar reactie op het conceptrapport

nadrukkelijk aangeboden een nadere toelichting te geven, mochten er bij de AFM wagen opkomen.

Als voorbeeld wordt gewezen op de geconsolideerde omzetgegevens over de boeteperiode. De AFM
stelt dat die gegevens onvoldoende onderbouwd zijn omdat onvoldoende gespecificeerd zou zijn op

welke deelperioden die cijfers zien. Om die reden gaat de AFM daaraan voorbij en laat zij zichniet
uit over de toelichting van Geldshop itlø;ake het belang van de betreffende gegevens. Daar komt bij
dat het onderzoek op dat moment nog niet was afgesloten, zodat de AFM Geldshop indien relevant

om een toelichting had kunnen verzoeken.

193. De AFM citeert in haar rapportage stelselmatig op selectieve wijze uit de door Geldshop gebruikte

documentatie, waaronder de dienstenwijzer. Zo worden de daarin opgenomen passages waaruit het
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onderscheid tussen de vergoeding voor verzekeringen en de provisie voor het krediet wél duidelijk
blijkt en waarin wordt vermeld dat Geldshop op basis van de wet niet bevoegd was een rechtstreekse
vergoeding in rekening te brengen met betrekking tot het krediet, keer op kesr genegeerd.

194. Hoe kan de AFM spreken over het "ontduiken" van regelgeving, van een "cosmetische constructie"
en het "gebruiken van de kennisachterstand van klanten op het gebied van wet- en regelgeving",
zonder deugdelijke onderbouwing? De AFM dient dergelijke verregaande uitlatingen deugdelijk te

onderbouwen. Die onderbouwing is in haar rapportage en in het boetebesluit niet te vinden.

195. Waar ten slotte de AFM zelf verwijst naar klachten van derden ter onderbouwing van haar

standpunten, worden verwijzingen door Geldshop naar positieve uitlatingen van (tevreden) cliënten
als niet relevant afgedaan en terzijde gelaten. De AFM creëert hiermee ten onrechte een eenzijdig
beeld. Ook wordt niet ingegaan op de reactie op de aftrandeling van de klachten, zodat het principe

van hoor en wederhoor niet wordt toegepast.

Briefvan Geldshop aqn de AFM van 3 juni 2015

196. In haar briefvan 3 juni 2015 heeft Geldshop aan de AFM een aanvulling gestuurd op hetgeen in de

bezuraargronden is aangevoerd. Geldshop voert aan dat uit het vereiste van functiescheiding
voortvloeit dat het niet past dat (i) de bij het primaire besluit betrokken toezichthouder bij de

hoorzitting met betekking tot de bezwaarprocedure aanwezig is en (ii) er na sluiting van de

hoorzitting een vervolgsessie plaatsvindt waarbij de toezichthouder die het onderzoeksrapport mede
heeft opgesteld aarwezig is en bezwaarmakers niet aanwezigkunnen zijn. Daardoor is
bezwaarmakers de mogelijkheid ontnomen om te reageren op mogelijke uitlatingen van de

toezichthouder (hoor en wederhoor). Er is tenminste de schijn ontstaan dat de behandelaren van het

bezwaar niet met de vereiste objectiviteit en onbevooroordeeld over de vermeende overheding
kunnen besluiten.

Reactie AFM

197. Het verbod van vooringenomenheid is neergelegd in afikel 2:4 Awb. Dit artikel bepaalt dat het
bestuursorgaan zijntaakzonder vooringenomenheid vervuld.2l Voorts waakt het bestuursorgaan

ertegen dat tot het bestuursorgaan behorende ofdaarvoor werkzame personen die een persoonlijk
belang bij een besluit hebben, de besluitvorming bernvloeden.22 Uit de Memorie van Toelichting
blijkt dat de strekking van dit artikel is dat het bestuursorgaan de hem toevertrouwde belangen niet
oneigenlijk behartigt door zich bijvoorbeeld door persoonlijke belangen ofvoorkeuren te laten

beihvloeden.23

21 Artikel 2:4, eerste lid, Awb.
22 Artikel 2:4,tweede lid, Awb.
23 Kamerstukken II, 1988189,21 221,w.3,p.54
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198. In het onderzoeksrapport en in het boetebesluit is een feitelijke omschrijving opgenomen van de

gang van zaken. Paragraaf 2 van het onderzoeksrapport en paragraaf I van het boetebesluit bevatten

een overzicht van het verloop van het onderzoek bij Geldshop. Uit de zakelijke weergave van de

feiten blijken geen persoonlijke belangen of voorkeuren van de AFM.

199. Uit het overzicht van het verloop van het onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat de AFM naar aanleiding

van een ernstig signaal - naast het reeds aangekondigde onderzoek ter plaatse - een onaangekondigd

onderzoek bij Geldshop heeft uitgevoerd. De inhoud van het signaal was dermate zorgwekkend dat

de AFM zich genoodz aall- zag eveneens een onaangekondigd onderzoek ter plaatse bij Geldshop uit
te voeren.

200. De AFM is van oordeel dat zrj haar bevindingen in het onderzoeksrapport deugdelijk heeft

onderbouwd, volledig is geweest in de opname van de, ook door Geldshop aangehaalde, relevante

passages en daarop heeft gereageerd. De door Geldshop aangevoerde argumenten - ook de passage

uit de dienstenwijzer waarin wordt vermeld dat Geldshop op basis van de wet niet bevoegd was een

rechtstreekse vergoeding in rekening te brengen met betrekking tot het krediet - zijn bij de

besluitvorming betrokken. Daamaast heeft de AFM in het boetebesluit uiwoerig uiteengezet waarom

zij van oordeel is dat er sprake is van een constructie waannee artikel4:.74 Wft werd ontdoken en dat

Geldshop daarmee in overtreding was van artikel 4: I l, tweede lid, Wft. De AFM heeft daarbij de

factoren meegewogen die van belang zijn in het kader van de relevante wettelijke regelingen. Dat

Geldshop zich niet kan vinden in de bevindingen van de AFM, kan niet tot de conclusie leiden dat de

AFM daardoor stelselmatig selectief is geweest en slechts geihteresseerd was in een bevestiging van

haar eigen vermoedens.

201. De AFM is daamaast van oordeel dat de boeteprocedure zorgvuldig en met inachtreming van de

toepasselijke regelgeving, zoals hoor en wederhoor, heeft plaatsgevonden. Er is geen sprake geweest

van persoonlijke belangen ofvoorkeuren. Geldshop stelt dat de AFM voorbij is gegaan aan de

geconsolideerde omzetgegevens omdat volgens de AFM onvoldoende gespecificeerd zouzljnop
welke deelperioden die cijfers zien. Geldshop heeft kunnen reageren op de concepúapportage, de

reactie van Geldshop is opgenomen in het definitieve onderzoeksrapport. Geldshop heeft naar

aanleiding van het boetevoornemen haar zienswijze gegeven op dit voornemen. Voorts heeft
Geldshop in het kader van de bezwaarschriftprocedure schriftelijk in het bezwaarschrift en

mondeling tijdens de hoorzitting de gelegenheid gehad om nader toe te lichten op welke deelperiode

de omzetgegevens zien. Dat Geldshop niet voldoende onderbouwde en niet voldoende

gespecificeerde informatie heeft verstrekt (welke ook niet op een later moment mondeling of
schriftelijk is aangevuld), is een omstandigheid die voor rekening en risico van Geldshop dient te

komen. Drtzijn geen feiten of omstandigheden die duiden op vooringenomenheid aan de kant van de

AFM.

202. Ook uit de overige voorbeelden die Geldshop aanhaalt, blijkt niet dat de AFM zich door persoonlijke

belangen ofvoorkeuren heeft laten belnvloeden en kunnen niet tot de conclusie leiden dat de AFM
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vooringenomen heeft gehandeld. De AFM is dan ook van oordeel dat er geen sprake is geweest van
strijd met het verbod van vooringenomenheid.

Brief van 3 juni 2015 ød (i) uit het vereiste vanfunctiescheiding vloeit voort dqt het niet past dat de bij het

primaire besluit betrokken toezichthouder bij de hoorzitting qanwezig is.

203.In artikel 7:5 Awb is een aantal regels neergelegd met betekking tot de gang van zaken tijdens de

hoorzitting in de bezwaarschriftprocedure. Artikel 7:5, eerste lid, aanhef en onder a, Awb bepaalt dat

een persoon die bij de voorbereiding van het primaire besluit befokken is geweest, niet de leiding
van de hoorzitting mag hebben. In het kader van een goede heroverweging in bezwaar is het gewenst

dat degenen die bij de voorbereiding van het primaire besluit betrokken zijn geweest, niet ook de

gang van zaken tijdens het horen bepalen.2a Mede om die reden maakt de AFM gebruik van externen

voor het leiden van de hoorzitting. Hoorzittingen bij de AFM in het kader van de

bezwaarschriftprocedure vinden altijd plaats onder leiding van een onafhankelijke exteme voorzitter
die de gang van zaken tijdens het horen bepaalt. Voor de duidelijkheid, het horen bij de AFM
geschiedt door een interne hoorcommissie en niet door een externe bezwaarcommissie2s die

onafhankelijk advies uitbrengt aan het bestuur van de AFM.

204. Daamaast bepaalt artrkelT:5, eerste lid, aanhef en onder b, Awb dat indien het horen geschiedt door
meer dan één persoon, de meerderheid niet bij de voorbereiding van het besluit betokken dient te
zijn geweest. Ook dit tweede vereiste is gewaarborgd in de inteme procedures van de AFM. Bij een

hoorzitting zijn in beginsel de onafhankelijke voorzitter, de bezwaarbehandelaar (een medewerker

van de afdeling Juridische Zaken) en tot slot de toezichthouder die bij het primaire besluit betrokken
was, aanwezig.De aanwezigheid van de toezichthouder is wenselijk omdat de toezichthouder zeer

goed bekend is met de relevante feiten en omstandigheden van het dossier.

205. In de Memorie van Toelichting bij artikel 7:5 Awb wordt nog opgemerkf dat"de ambtenaar die op

grond van een mandaatsverhouding oorspronkelijk heeft beslist, de hoorzitting niet mag leiden. Hii
maq daarbii uiterqardwel aqnwezis ziin. hetgeen de gedachtenwisseling veelal ook ten goede zal
komen."26 [onderstreping AFM] De organisatie van de hoorzitting bij de AFM is dan ook in
overeenstemming met het bepaalde in artikel 7:5 Awb.

206. In de onderhavige zaak waren van de kant van de AFM drie personen2T bij de hoorzitting aanwezig
die niet betrokken waren bij de oorspronkelijke besluitvorming, er was één persoon, de

toezichthouder, aanwezig die wel betrokken is geweest bij de voorbereiding van de oorspronkelijke
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besluitvorming.28 De meerderheid van de aanwezigen is dan ook niet bij de voorbereiding van het

primaire besluit betrokken geweest.

207. Gelet op het voorgaande is de bij de AFM gebruikelijke gang vanzakenvolledig in
overeensteûrming met de systematiek van de wet.

Briefvan 3 juni 2015 ad (ii) uit het vereiste vanfuncliescheidingvloeit voort dat het niet past dat er een

vervolgsessie plaatsvindt waarbij de toezichthouder die het onderzoeksrapport mede heeft opgesteld

aanwezig ß en bezwaarmakers niet øanwezig kunnen zijn.

208. De door Geldshop aangehaalde literatuur en jurisprudentie ziet op de functiescheiding in het kader
van de totstandkoming en de oplegging van een bestuurlijke boete. Artikel l0:3, vierde lid, Awb
bepaalt dat het mandaat tot het opleggen van een bestuurlijke boete niet wordt verleend aan degene

die van de overtreding een rapport ofproces-verbaal heeft opgemaakt.2e Degene die de boete oplegt
dient een ander te zijndandegene die van de overtreding een rapport heeft opgemaakt. Op deze

wijze wordt een onafhankelijke positie bij het opleggen van een bestuurlijke boete gewaarborgd.

209. Bij de AFM is de procedure tot het opleggen van een bestuurlijke boete als volgt ingericht. Door de

AFM zijn medewerkers benoemd tot (assistenlplaatsvervangend) boetefunctionaris. De
boetefunctionaris adviseert het besfuur van de AFM over het al dan niet opleggen van een

bestuurlijke boete. Hij doet dit op basis van een door de betrokken toezichtsafdeling opgesteld

dossier inclusiefonderzoeksrapport dat aan hem wordt overgedragen. Het bestuur van de AFM
beslist over het al dan niet opleggen van een boete.3O Ondanks dat het een niet-gemandateerd besluit
betreft, neemt de AFM uit oogpunt van zorgvuldigheid functiescheiding in acht bij de

onderzoelsfase en (de advisering over het) opleggen van een bestuurlijke boete. De AFM heeft haar

organisatie dan ook zodanig ingericht dat aan het vereiste van functiescheiding in het kader van het

opleggen van een bestuurlijke boete wordt voldaan.

210. Het hiervoor genoemde artikel l0:3, vicrde lid, Awb ziet uitdrukkelijk op de primaire fase. Artikel
l0:3, derde lid, Awb heeft betrekking op de bezwaarschriftprocedure. Ingevolge dit artikel geldt als

belangrijke beperking voor de bezwaarschriftprocedure dat het mandaat tot het beslissen op een

bezwaarsch¡ift niet mag worden verleend aan degene die het primaire besluit krachtens mandaat

heeft genomen. Het primaire besluit, het boetebesluit, wordt, zoals hiervoor toegelicht, niet in
mandaat genomen maar is genomen door het bestuur van de AFM. Reeds om die reden al heeft de

AFM gehandeld in overeenstemming met de relevante wettelijke vereisten.

28 Deze gang van zaken is ook aan Geldshop toegelicht in de brief van de AFM van22 apÅl2015 betreffende de
uitnodiging voor de hoorzitting.
2e Overigens gold op grond vari artikel l:88 Wft een verdergaand vereiste van functiescheiding, dit artikel is echter per I
juli 2009 komen te vervallen.
30 Zie voor het mandaat van de AFM de website van de AFM: http://www.afm.nl/nl-nVover-
af m/werkzaamheden /bevoegdheden.
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2ll. Daarwenst de AFM nog het volgende aan toe te voegen. De bezwaarbehandelaar is een medewerker

van de afdeling Juridische Zaken, deze medewerker heroverweegt zelfstandig het primaire besluit en

adviseert het bestuur van de AFM over de te nemen beslissing op bezwaar. De interne

bezwaarschriftprocedure bij de AFM is zo opgezet dat de heroverweging wordt belegd bij een

medewerker die niet bij (de voorbereiding van) het primaire besluit betrokken is geweest. Het
bestuur van de AFM beslist vervolgens op basis van het advies van de bezwaarbehandelaar.Deze
gang van zaken is naar oordeel van de AFM dan ook zeer zorgvuldig.

212. Metbetrekking tot de door Geldshop gestelde 'vervolgsessie' van de hoorzitting merkt de AFM het

volgende op. Geldshop heeft aan het eind van de hoorzitting aangegeven van mening te zijn dat zij n
voldoende mate is gehoord, waama de hoorzitting door de voorzitter is beëindigd. Indien Geldshop

op dat moment de waag ontkennend zou hebben beantwoord, zou de hoorzitting vanzelfsprekend in
aanwezigheid van alle betrokkenen zijn vervolgd. Volgens de gegevens van de AFM bevond de

interne hoorcommissie van de AFM zich na afloop van de hoorzitting nog circa 16 minuten, vanaf
15:12 uur tot circa 15:28 uur, in de ruimte waar de hoorzitting plaatsvond. De hoorzitting was op dat

moment echter al afgelopen.

2I3. Echte4 ongeacht de duur en ongeacht wat er na afloop van de hoorzitting al dan niet besproken is

tussen de aanwezigen, staat voorop dat het niet bezwaarlijk is dat er op enig moment overleg

plaatsvindt tussen de bezwaa¡behandelaar en de bij het primaire besluit betrokken toezichthouder.

Voor de bezwaarschriftprocedure geldt in beginsel dat het bestuursorgaan het primaire besluit op
grondslag van het bezwaar volledig heroverweegt onder toepassing van het dan bestaande recht en

beleid en op grond van de dan vastgestelde feiten en omstandigheden.3r De heroverweging is niet
gebonden aan feiten, omstandigheden en argumenten die in het bezwaarschrift naar voren zijn
gebracht. De heroverweging kan bijvoorbeeld ook aanleiding zijn voor nader onderzoek om de voor
de beoordeling van het bezwaar relevante feiten en omstandigheden voldoende duidelijk en volledig
in beeld te krijgen.32 In dit kader past het en is het uit oogpunt van zorgvuldigheid ook gewenst dat

de bezwaarbehandelaar voor zijn oordeelsvorming nawaag doet naar de relevante feiten en

omstandigheden bij de betrokken toezichthouder. In de parlementaire geschiedenis wordt in dit
verband in het kader van het leerstuk 'reformatio in peius' het volgende opgemerkt:

"Dat betekent dat het bestuursorgaan het besluit, voor zoyer het door het bemvaarschrifi wordt
bestreden, moet heroverwegen en moet nagaan ofdit tot een voor de indiener gunstiger resultaat
dient te leiden. Uiteraard behoort het bestuursorgaan daarbij in ieder geval aandacht te schenken

aan hetgeen in het bezwaqrschrifi aan dg orde ß gesteld, doch het behoort eveneens nq te saan ofer
andere feiten of omstandiqheden bekend ziin die tot een wiÌzisins ten sunste van de indiener van het

beøuqarschri.ít nopen."33 [onderstreping AFM]

3r ABRvS 3 maart 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BL6214.
32 cBb 4 jwi2oo2, JB 2002t233.
33 Kamerstukken II,1988189,21 221, nr. 3, p. 153.
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214. Er zijn geenwettelijke bepalingen dan wel algemene beginselen van behoorlijk bestuur die zich
verzetten tegen overleg tussen de bezwaarbehandelaar en de bij het primaire besluit betokken
toezichthouder gedurende de interne bezwaarschrifçrocedure. De wetgever heeft juist benadrukt dat

het bestuursorgaan behoort na te gaan of er andere feiten of omstandigheden bekend zijn die tot een

wijziging ten gunste van de bezwaarmaker nopen. Gelet op het voorgaande vindt de besluiworming
bij de AFM in het kader van de bezwaarschrifçrocedure op een zorgwldige wijze plaats. Uit de

door Geldshop aangehaalde gedragingen valt niet afte leiden dat er sprake is van
vooringenomenheid dan wel de schijn van vooringenomenheid aan de kant van de AFM.

215. Volledigheidshalve merkt de AFM tot slot nog het volgende op. Indien er gedurende de bezwaarfase

op welke wijze dan ook, uit een overleg met een toezichthouder of anderszins, nieuwe feiten of
omstandigheden bekend worden die voor de uitkomst van de bezwaarprocedure van belang kunnen

zijn, wordt de betreffende belanghebbende daarvan op de hoogte gesteld en tevens in de gelegenheid

gesteld om daarover te worden gehoord.

216. Heroverweging ten aatlzten van dit onderdeel leidt dus niet tot een ander oordeel.

G. Het inzagedossier is incompleet

Toelichtins Geldshop

217. Vastgesteld moet worden dat het inzagedossier niet compleet is en bij de samenstelling daarvan een

onrechtrnatige selectie heeft plaatsgevonden.

218. Bij e-mail van 28 november 2013 heeft de boetefunctionaris namens de AFM gereageerd op het

verzoek van Geldshop om het inzagedossier aan te vullen met ontbrekende stukken. In zijn e-mail
laat de boetefunctionaris weten dat de AFM verschillende stukken niet zal toevoegen aan het
inzagedossier. De onderbouwing van dat standpunt kan om de volgende redenen niet worden
gevolgd.

219. De AFM heeft onder meer het inzagedossier niet willen aanvullen met de melding/het signaal. Zoals

de AFM bekend is, is in een eerdere zaakwaann de AFM optrad als verweerster een

(geanonimiseerde) klacht overgelegd aan de rechtbank Rotterdam. De rechtbank had daarin een

(voor zover bekend niet gepubliceerde) tussenuitspraak toe besloten. Dit bevestigt dat een melding
moet worden gezienals een op de zaak betrekking hebben stuk, dat aan het inzagedossier dient te

worden toegevoegd. Dat klemt temeer indien die melding een zeer belangrijke rol heeft gespeeld bij
de wijze waarop het onderzoek heeft plaatsgevonden, zoals hier het geval is.

220. Yerwezen zij ook naar de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven van 25 april
2014 @CLI:NL:CBB:2014:162).In die zaakwerd het verzoek van de AFM om beperking van de

kennisneming af gew ezen.

I
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221. Yerwezen zij naar jurisprudentie van de belastingrechter.tnzake arttkelS:42 Awb. Daaruit volgt dat

informatie inzake een tþgever als op de zaak betrekking hebbend moet worden aangemerkt. Indien
een stuk van enig belang kan zijn (geweest), dient daar iruage in te worden gegeven.

222. Ir de KB-Lux uitspraak van 25 april2008 overwoog de Hoge Raad hierover het volgende: 'Indien
een belanghebbende zich op het standpunt stelt dat een bepaald aøn de inspecteur ter beschikking
staand stuk dient te worden overgelegd omdal het op de zøak belrekking heefi, kan geen

doorslaggevende betekenis toekomen aan de betwisting vqn dat laatste door de inspecteur. Die
betwisting - evenals hqar eventuele onderbow,uing - berust immers mede opfeitelijke gegevens (de

inhoudvan dat stuk) die aqn de belanghebbende en de rechter niet bekend zijn, zodat zij door de

belanghebbende niet kunnenwordenweerlegd, en door de rechter niet opjuistheid kunnenworden
getoetst.'

223. Ook indien de onderzoeksbevindingen uiteindelijk niet op de melding zijn gebaseerd, zoals de AFM
stelt, betekent dat nog niet dat die melding niet op de zaak betrekking heeft. Dat is evident wel het

geval, onder meer nu de melding ertoe heeft geleid dat de AFM met grote spoed een onaangekondigd

toezichtbezoek heeft verricht bij belanghebbenden en ook informatie heeft verzameld ten behoevc

van het onderzoek. Kennisneming van de melding is onder meer relevant ten aanzien van de

rechtmatigheid van het onderzoek en de waag in hoeverre de AFM zich vooringenomen heeft

opgesteld.

224. Daarnaast dient de AFM redelijkerwijs nzage te geven in de (overige) 20 'klachten/meldingen van
marktpartijen en consumenten' waar zij nhaar rapportage naar verwijst ter onderbouwing van haar

standpunt dat er sprake is van schade van het vertrouwen van consumenten in Geldshop. Zoals
hieronder nader zal 'worden toegelicht kan Geldshop geen gemotiveerd verweer voeren ten aanzien

van deze klachten dan wel meldingen, indien zij niet met de inhoud daarvan bekend zijn en niet
weten van wie die klachten afkomstig zijn. Ofuel de AFM verwijst niet naar deze klachten, ofivel zij
geeft daar tnzage in.

225. De AFM bevestigt dat sprake is van verslagen van gesprekken die zijn gevoerd met de medewerkers

van Geldshop alsmede van een verslag van het toezichtbezoek op 6 april 20l2.Het staat de AFM
niet vrij om zelfstandig te beslissen dat belanghebbenden daar geen irrøage in krijgen. Het
bestuursorgaan mag immers zelf geen selectie maken íenaatuienvan het inzagedossier.

226. Zeker waar het gaat om een onaangekondigde inval, waarbij - zoals deels door de AFM is erkend -

onrechtmatig door de AFM is gehandeld, dienen alle relevante stukken met betrekking tot de

vastlegging van het handelen door de toezichthoudçr aan het inzagedossier te worden toegevoegd.

227. De AFM motiveert niet waaromzij de verslagen van gesprekken met medewerkers niet wil
verstrekken. Namens de AFM is ten tijde van de nota bene dat te zljner

vantijd een verslag zouden ontvangen. Dit is ook aan

Geldshop, medegedeeld. Zij hoefcle niet bij de gesprekken aanwezig te zijn en zou de verslagen

naderhand krijgen.
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228. Ten aanzieî van het verslag van het onaangekondigde onderzoek op vrijdag 6 api'l 2012 stelt de

AFM dat dit een intem stuk betreft. Dat is niet relevant en dat geldt voor vele door de AFM
opgestelde stukken die op een zaak betrekking hebben. Het verslag geeft weer hoe het onderzoek op

die dag heeft plaatsgevonden. Temeer nu Geldshop van oordeel is dat de wijze waarop dat onderzoek
heeft plaatsgevonden in de weg staat aan boeteoplegging, dient aan Geldshop ir:uage in het verslag te

worden gegeven. Het gaat hier, anders dan de AFM mogelijk meent, niet om een intern uitgebracht
advies zodat geen enkele reden bestaat voor geheimhouding. Het is alleszins gebruikelijk dat de

AFM het verslag van een toezichlbezoek verstrekt aan de partij bü wie dat onderzoek heeft
plaatsgevonden. De AFM dient verantwoording af te leggen over de inzetvan haar toezichtoptreden

en de aan Geldshop toegezegde stukken ook te verstrekken.

229. Het is aan Geldshop om te bepalen waf zij wel en niet relevant acht ten aarlzíen van hun verdediging
tegen een bestraffende sanctie als hier aan de orde. Daarvoor is inzage vereist in alle op de zaak
betrekking hcbbende stukken. Zie n dat verband ook dejurisprudentie van het van het Europees Hof
voor de Rechten van de Mens, waaronder de uitspraak inzake Chambaz vs. Zwitserland van 5 april
2012 (NIFR 201211608) waarin in niet mis te verstane woorden door het Hof wordt overwogen dat
er slechts twee redenen zijn waaronder stukken mogen worden geweigerd om te worden toegevoegd
aan het dossier: nationale veiligheid en de bescherming van fundamentele rechten van anderen. Elke
andere benadering is in strijd met bet beginsel van equality of arms.

230. Ten aarøien van de benchmarkonderzoeken toont de boetefunctionaris zich vooringenomen door te
stellen dat het in casu gaat om de kwalificatie van de fee in plaats van om de hoogte daarvan. Het
verweer van Geldshop luidt juist dat beide aspecten niet los van elkaar kunnen worden gezien. Om
dat goed te kunnen onderbouwen zijnde resultaten van het marktonderzoek relevant. De AFM dient
zulks niet te verhinderen.

231. De uit de marktonderzoeken volgende benchmark, w¿ìarover door de AFM geregeld met
vertegenwoordigers van Geldshop is gesproken, is ook van belang henaanzienvan het beroep van
Geldshop op het gelijkheidsbeginsel. Geldshop is beter tot dit verweer in staat indien zij iruage
hebben tn deze voor hen relevante stukken die rechtstreeks met het onderzoek verband houden.

Reactie AFM

Signaal

232. Zoals eerder aangegeven was de AFM voornemens om op I I apt',l2012 een onderzoek ter plaatse bij
Geldshop te verrichten. De dag na de aankondiging van dit onderzoek, ontving de AFM eenzeer
ernstig signaal waardoor de AFM zich genoodzaal<t zag over te gaan tot een onaangekondigd
onderzoek ter plaatse. De AFM benadrukt dat het voor Geldshop derhalve al duidelijk was dat de

AFM een onderzoek ter plaatse wenste te verrichten. Het staat de AFM wij om daamaast, naar
aanleiding van een anonieme tip, een onaangekondigd onderzoek in te stellen. De AFM is niet
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gehouden om onderzoeken ter plaatse van tevoren aan te kondigen.34 Overigens is de inhoud van het

signaal opgenomen in het onderzoeksrapport ffnragraaf 2.2.1), Geldshop is derhalve bekend met de

inhoud van dit signaal.

233. Tot slot geldt dat Geldshop met het niet overleggen van het signaal niet in haar belang is geschaad nu

geen van de bevindingen in het onderzoeksrapport is gebaseerd op deze melding, maar uitsluitend op

eigen onderzoek van de AFM. Het signaal heeft derhalve niet gediend als bewijs ter onderbouwing

van de overkeding.

20 klachten en meldingen

234. Yoor watbetreft de 20 klachten en meldingen waar Geldshop naar verwijst, geldt dat deze signalen

slechts aanleiding zijn geweest voor een gesprek -", I op 23 februari 2012 enhet
daarop volgende onderzoek.

235. Voorts geldt dat noch de boetefunctionaris noch de bezwaarbehandelaars deze signalen hebben

ingezien. Deze signalen hebben dan ook geen rol gespeeld en zljn niet meegewogen bij de

vaststelling door de AFM dat Geldshop artikel 4:11, tweede lid, Wft heeft overfeden. Aangezien de

signalen geen rol hebben gespeeld bij de vaststelling van de overheding en niet zijntngezien door de

boetefunctionaris en de bezwaarbehandelaar en uitsluitend een aanleiding waren voor een eerste

gesprek, is er geen sprake van dat de belangen van Geldshop zijn geschaad doordat zij deze signalen

niet heeft ingezien.

Verslagen onøangekondigd onderzoek ter plaatse

236. Ten aanzien van het verslag met betrekking tot het onaangekondigde toezichtbezoek op 6 apnl2012
merkt de AFM op dat de gesprekken met de medewerkers en het verslag van het bezoek niet zijn
gebruikt ter motivering van de op te leggen boete en deze hierop niet is gebaseerd.3s Deze stukken

zijn niet van belang geweest voor de besluiworming tn deze zaak.De AIM is van oordeel dat de op

te leggen boete en de daarmee samenhangende besluitvorming slechts gebaseerd zijn op de

bevindingen zoals die geconstateerd zijn tijdens de overige bezoeken en de verder opgewaagde en

verkregen informatie. De AFM is dan ook, anders dan Geldshop, van oordeel dat de wijze waarop

het onaangekondigde toezichtbezoek heeft plaatsgevonden niet in de weg staat aan boeteoplegging

enziet geen aanleiding om voornoemd verslag te verstrekken.

B e s c h erm in g p r iv a cy - gev o el i ge inþ rm at i e

237. De AFM wenst len aanzien van het signaal, de 20 klachten en het verslag van het onaangekondigde

onderzoek ter plaatse het volgende op te merken. De AFM hecht er zeer grote waarde aan om de

anonimiteit van tipgevers en informatie waaruit die identiteit mogelijk is af te leiden, te kunnen

34 ZieCBb 2l november 2013, ECLI:NL:CBB:2013:248, r.o.5.1.
35 Overigens zijn door de AFM geen afzonderlijke verslagen opgesteld van de gesprekken met medewerkers op 6 april
2012.
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waarborgen. De AFM acht de identiteit van tipgevers dermate vertrouwelijk dat zij hierin een

gewichtige reden ziet om de stukken niet toe te voegen aan het dossier. De AFM is voorts in het

kader van haar taak als toezichthouder grotendeels afhankelijk van dergelijke signalen bij haar risico-
georiënteerde toezicht en heeft daarom groot belang bij een ongehinderde toevoer daarvan. Indien de

geheimhouding verloren gaat, zal dit naar alle waarschijnlijkheid een negatieve uitwerking hebben

op de voor het toezicht van de AFM onontbeerlijke signalentoevoer. Zodoende heeft de AFM
gewichtige redenen om de identiteit van tipgevers als vertrouwelijk te behandelen. Mocht Geldshop

besluiten beroep in te stellen tegen deze beslissing op bezwaar en mocht de AFM gehouden worden
om voornoemde documenten te verstrekken, dan zal de AFM daarbij, gelet op het voorgaande, een

beroep doen op beperkte kennisneming als bedoeld in artikel 8:29 Awb, inhoudende dat uitsluitend
de rechter kennis zal mogen nemen van deze stukken.

238. In dit verband wijst de AFM op de recente uitspraak van het CBb van 2l juli 2015, waarin het CBb
als volgt overwoog: "In het voetspoor van de uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de

Raadvan Statevan 30 juni 2000 (ECLI:NL:RVS:2000:AA6730) en 28 mqqrt 2012

(ECLI:NL:RVS:2012:Bl4¡0146) overweegt het College hierover als volgt. Artikel 6 van het EVRM
bevat minimumnoftnen voor een eerlijke procesvoering, doch deze noftnen zijn niet absoluut. De

nationqle wetgever mag met het oog op een goede procesorde of ter bescherming van het publieke

belang ofvan de belangen van derden, bepaalde procedurevoorschriften en beperkingen stellen, mits

het eerlijke knrakter van de procesvoering daarmee niet in zijn essentie wordt aangetast. Het eerste

lid, van artikel 8:29 van de Awb betreffende het achterhouden ofgeheim houden van inlichtingen of
stukken, houdt een beperking in vqn het beginsel van de openbaarheid en dat van de equality of
arms Het artikel bepaalt evenwel, dat deze beperking slechts om gewichtige redenen kqnworden
aangebracht, terwijl het derde lid de toetsing daarvan aan de rechter opdraagt. Acht de rechter de

beperking gerechnaardigd, dan is het ingevolge hetvffie lid aan de andere partij overgelaten te

beslissen of de rechter mede op de grondslag vqn de achtergehouden of geheim gehouden

inlichtingen ofstukken uitspraak kan doen. Naar het oordeel van het College ß de

beperkíngsmogelijkheid op deze wijze met zodanige waarborgen omkleed, dat het recht op een

eerlijke procesvoering daarmee niet in zijn essentie wordt beperkt."36

Benchmarkonderzoeken

239. l|l4et betrekking tot de benchmarkonderzoeken (welke onderzoeken Geldshop niet nader heeft

gespecificeerd) merkt de AFM op dat haar onderzoek en de aan Geldshop verweten overûeding zien

op (onder meer) het ontduiken van artikel 4:74 Wft, namelijk het in rekening brengen van een

vergoeding, in welke vorm dan ook, aan een ander dan de aanbieder van het krediet. De AFM heeft
geen onderzoek gedaan naar de waag ofde hoogte van de in rekening gebrachte vergoeding

kennelijk onredelijk is gelet op de aard en de reikwijdte van de dienstverlening (de kennelijke

36 cBb 2l juli 201 5, ECLI :NL:GBB :20 I 5 :260, r.o. 3 .3.2
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onredelijkheidsnorm3T). Overtreding van de kennelijke onredelijkheidsnorm is dan ook niet ten
grondslag gelegd aan het boetebesluit. De AFM ziet dan ook geen aanleiding om tot verstrekking
van benchmarkonderzoeken over te gaan.

240. Heroverweging ten aatrøien van dit onderdeel leidt dus niet tot een ander oordeel.

H. De Atr'M heeft onrechtmatig gehandeld gedurende het onaangekondigde toezichtbezoek van 6 april
2012

Toelichtine Geldshop

241. Gedurende het onaangekondigde toezichtbezoek van de AFM van 6 april2012 is door de AFM
onrechtmatig gehandeld. De AFM heeft inmiddels erkend dat het zelfstandig uit de kasten pakken

van dossiers onrechhtratig was. De AFM heeft gehandeld op een wijze die indruist tegen hetgeen van

een behoorlijk handelend bestuursorgaan mag worden verwacht. Daarom (i) mag de informatie die

verkregen is gedurende het onderzoek niet worden gebruikt en (ii) is het onderzoek niet objectiefen
zonder vooringenomenheid verricht. De onrechûnatigheid van enkele aspecten van het

onaangekondigde toezichtbezoek worden echter nog steeds door de AFM betwist.

Vqs thouden medew erker s

242. Gedurende het onaangekondigde toezichtbezoek is een aantal werknemers tijdens de inval
vastgehouden in de bedrijfskantine. De Awb biedt geen grond voor een dergelijke bevoegdheid. Het
vasthouden van werknemers was ook niet redslijkerwijs noodzakelijk voor het uitvoeren van een

specifieke toezichtsbevoegdheid van de AFM. Daamaastbeschilfe de AFM ten tijde van het

opsluiten van de werknemers al over het complete werknemersbestand van Geldshop. Het
vasthouden van de werknemers valt in het bijzonder niet te begrijpen omdat de AFM uiteindelijk aan

slechts twee werknemers wagen heeft gesteld.

Doorzoeken prullenbakken en papierbakken

243 . In tegenstelling tot wat de AFM zegt zijn wel degelijk oud papierbakken en prullenbakken

doorzocht. Daamaast hebben toezichthouders andere plekken doorzocht. Leidinggevenden van

Geldshop hebben ter plaatse aangeboden aan de aanwezige toezichlhouders om hen van dienst te zijn
om het onderzoek te faciliteren. De AFM heeft hier geen of te weinig gebruik van gemaakt, terwijl
dit wel op haar weg had gelegen.

Kopie integrale inhoud negen e-mailaccounts

244. De AFM heeft zonder een selectie te maken 80.000 e-mails gekopieerd van 9 aan Geldshop gelieerde

personen. De enige beperking die zij hierbij heeft gesteld is het opwagen van e-mails tussen een

37 Zievoor de kennelijke onredelijkheidsnorm artikel l49a (oud) en artikel 86c (nieuw) van het Besluit Gedragstoezicht
fi nanciële ondernemingen Wft (BGfo).
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bepaalde periode. De AFM had eerst andere bij haar bekende bronnen moeten raadplegen voor zij
over gaat tot het kopiëren van gegevens. Dit volgt uit het subsidiariteitsbeginsel.

245. De AFM heeft de gekozen handelwijze gehanteerd omdat er sprake zouzljnvan onverwijlde spoed.
Dit valt niet te rijmen met het feit dat de AFM dc e-mails eerst heeft gekopieerd gedurende het
aangekondigdetoezichlbezoek van 11 april 2012. Op dat moment was echter geen sprake (meer) van
onverwijlde spoed die aanleiding kan hebben gegeven tot de gehanteerde handelwijze. Daarnaast is
de AFM haar afspraken over het niet gebruiken van out-of-scope e-mails niet nagekomen. Er zijn
met zoektermen door een groot aantal e-mails gezocht die redelijkerwijs niet relevant kunnen zijn
voor het onderzoek.

246. De consequentie van het onrechünatige optreden van de AFM is dat zij methaar optreden gehandeld
heeft op een wijze die zozeer indruist tegen hetgeen van een behoorlijk handelend bestuursorgaan
mag worden verwacht, dat alle tijdens dat onderzoek verkregen informatie, met inbegrip van tijdens
het onaangekondigde bezoek afgelegde verklaringen en de gekopieerde e-mails, niet aan de
onderhavige boeteoplegging ten grondslag magworden gelegd.

247. Het onrechtrnatige karakfer van het onderzoek van de AFM brengt in meer ruime zin mee dat het de
AFM niet langer wijstaat Geldshop naar aanleiding van dat onderzoek te bestraffen, nu uit de
onrechtmatige gedragingen van de AFM moet worden afgeleid dat het onderzoek onvoldoende
objectief en met vooringenomenheid is verricht.

248. YenvezenzijnaardeuitspraakvanhetCBbvan30augustus20ll(LJNBR6737).Daaruitvolgtdat
indien de toezichthouder heeft gehandeld in strijd met voorschriften met fundamentele betekenis en
zij de schijn van vooringenomenheid op zich heeft geladen, dat betekent dat de negatieve invloed
daarvan niet beperkt blijft tot louter het procedureel incorrect vergaarde bewijsmateriaalmaar dat die
smet tevens kleeft aan de waardering van het overige in de onderzoeksfase vergaarde
bewijsmateriaal.

Reactie AFM

249. Geldshop stelt zich in bezwaar op het standpunt dat er sprake is van een drietal omstandigheden die
zich voor hebben gedaan gedurende en na het onaangekondigde onderzoek, die tot de conclusie
zouden moeten leiden dat het gedurende dit onderzoek verkregen bewijsmateriaal niet ten grondslag
kan worden gelegd aan het boetebesluit. Deze omstandigheden zijn reeds uitvoerig aan bod gekomen
in de eerdere correspondentie tussen de AFM en Geldshop.3s Voor haar standpunt in deze verwijst de
AFM naar hetgeen zij hierover reeds heeft uiteengezet tn deze eerdere correspondentie.

250. Uir de beheffende correspondentie tussen de AFM en Geldshop blijkt dat de AFM eveneens is
ingegaan op de gevolgen die volgens Geldshop aan voornoemde omstandigheden dienen te worden

38 Zie de brieven van AFM van 5 juni 2012,2 augustus 2012 en 13 september 2012 inreactie op de brieven van
Geldshop van 9 mei 2012, ll mei 2012, ll juli 2012 en I I septemb er 2012.
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verbonden. De AFM stelt hierbij voorop dat, zoals eerder is aangegeven, de tijdens het

onaangekondigde onderzoek afgelegde verklaringen niet hebben meegewogen in de besluitvorming

omtrent een op te leggen boete. Voor wat betreft de e-mails merkt de AFM op dat zij tijdens het

onaangekondigde onderzoek geen toegang heeft gekregen tot deze gegevens en dat deze middels een

apart informatieverzoek van 13 apnl2}l2en gericht uan I aanhaarzijn verstrekt. De AFM ziet

dan ook geen aanleiding om deze e-mails niet aan de boete ten grondslag te leggen.

251. Met betrekking tot het onaangekondigde onderzoek merkf de AFM nog het volgende op. Zoals

kenbaar beteurt de AFM het dat dit onderzoek een kast en enkele lades weliswaar

in het bijzijn van zijn geopend, maar zonder daf zlj

daartoe expliciet toestemming hebben verleend. De toezichthouders hebben hier gevolgen aan

verbonden en de Ssieke - en gekopieerde - dossiers buiten beschouwing gelaten bij het verdere

onderzoek. De dossiers zijn niet beoordeeld en de informatie daarin is niet opgenomen in het

onderzoeksrapport. Deze informatie heeft dus op geen enkele wijze, in tegenstelling tot de door

Geldshop aangehaalde uitspraak van het CBb, een rol gespeeld in de besluitvorming omtrent de

boete. Daarbij is benadrukt dat de boetefunctionaris, die over de boeteoplegging een onafhankelijk

advies geeft aan het bestuur van de AFM, (evenals de bezwaarbehandelaars) op geen enkele wijze

kennis heeft genomenvan deze dossiers. Ook op dit punt wijkt de door Geldshop aangehaalde

uitspraak af. Daarmee kan niet gezegdworden dat de AFM met vooringenomenheid heeft gehandeld.

De AFM zietdan ook geen aanleiding om mee te gaaî in de verstekkende stelling van Geldshop dat

het gehele onderzoeksrapport niet ten grondslag kan worden gelegd aan enige bestraffing van

Geldshop. Het voorgaande kan wel een element zijn dat van invloed is op de hoogte van een op te

leggen boete, de AFM heeft dan ook aanleiding gezien om het boetebedrag te matigen me|l0%io.

252. De AFM deelt het standpunt van Geldshop dan ook niet dat de AFM gedurende het onderzoek de

betreffende informatie heeft verkregen op een wijze die zozeer indruist tegen hetgeen van een

redelijk handelend bestuursorgaan kan worden verwacht, dat de uit dat onderzoek verkregen

informatie niet ten grondslag mag worden gelegd aan het bestreden besluit. Heroverweging ten

aatuienvan dit onderdeel leidt dus niet tot een ander oordeçI.

I. Het boetebesluit is in strijd met het gelijkheidsbeginsel

Toelichtine Geldshop

253. Het door Geldshop in de onderzoeksperiode gehanteerde bedrijfsmodel was destijds alleszins

gebruikelijk in haar sector. Geldshop en Geldlenen vertoonden hierbij een voorbeeldfunctie, nu de

door hen met betrekking tot bijverzekeringen in rekening gebrachte vergoeding zich onder het

marktgemiddelde bevond en ruim onder het door de NVF gehanteerde maximum.

254. Geldshop begrijpt niet waarom de AFM thans de intentie heeft om hen te beboeten met betrekking

tot de gestelde 'herkwalificatie'. De AFM handelt hiermee in strijd met het gelijkheidsbeginsel en

het verbod van willekeur.
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ReactieAFM

255. Anders dan de algemene opmerking dat het bedrijßmodel van Geldshop destijds alleszins
gebruikelijk was in de sector, heeft Geldshop geen gevallen aangedragen waaruit dit blijkt en niet
aangegeven in welke gevallen de AFM tegen andere financiële ondernemingen zou hebben moeten
optreden. Een niet onderbouwd beroep op het gelijkheidsbeginsel dient om die reden reeds te falen.3e

De AFM wijst er nogmaals op dat de vraag of de hoogte van de door Geldshop in rekening gebrachte
vergoedingen al dan niet voldoen aan de kennelijke onredelijkheidsnorm, geen onderdeel is geweest
van het onderzoek.

256. Uit het onderzoek van de AFM is gebleken dat Geldshop geen adequaat beleid heeft gevoerd dat een
integere uitoefening van haar bedrijf waarborgt. Indien uit onderzoek bij andere marktpartijen
eveneens dergelijke constateringen blijken, zal de AFM ook in die gevallen passend optreden. Ook
op andere markçartijen houdt de AFM wel degelijk actief toezicht. Dat mogelijk nog niet (alle)
andere markþartijen bij de AFM bekend zijn, dan wel dat de AFM hier in verband met haar
geheimhoudingsplicht nog geen mededeling over kan doen, maakt het boetebesluit nog niet
willekeurig of strijdig met het gelijk{reidsbeginsel. De AFM is dan ook van oordeel dat er geen

sprake is van strijd met het gelijkheidsbeginsel en/of het verbod van willekeur.

257. Heroverweging ten aaruienvan dit onderdeel leidt dus niet tot een ander oordeel.

J. Er is sprake van dubbele bestraffing

Toelichtine Geldshon

258. Tot slot wijst Geldshop er meer subsidiair op dat mocht de AFM niettegenstaande het
bovengenoemde de boetebesluiten in stand laten en besluiten tot publicalie, zij dient te volstaan met
slechts één boete en één publicatie. De reden hiervoor is dat de activiteiten van Geldshop en
Geldlenen met elkaar zijn verweven, hetgeen door de AFM wordt erkend, en zij vanuit
toezichtperspectief als één organisatie dienen te worden beschouwd en met elkaar dienen te worden
vereenzelvigd.

259. Geldshop en Geldlenen moeten worden gezien als labels van één bedrijf en één organisatorische
eenheid, waarTnee verschillende soorten van dienstverlening werden aangeboden. Indien geen reden
bestaat voor het tweemaal raken van dezelfde organisatorische entiteit, dan dient daar vanafte
worden gezien, er mag geen sprake zijnvan onevenredige boeteoplegging.

3e CBb 3l maart 2010, ECLI:NL:CBB:2010:8M3166, r.o. 5.9 en Rechtbank Rotterdam 20 mei 2010,
ECLI:NL:RBROT:20 10:BM 523 l, r.o. 2.15.
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Reactie AFM

260. Geldshop doet een beroep op het ne bis in idem-beginsel als neergelegd in artikel 5:43 Awb.

Ingevolge dit artikel legt een bestuursorgaan geen bestuurlijke boete op indien aan de overtreder

wegens dezelfde overheding reeds eerder een bestuurlijke boete is opgelegd. Geldshop en Geldlenen

zijn echter twee aparte rechtspersonen, namelijk twee aparte besloten vennootschappen, er is

derhalve geenszins sprake van één overffeder die tweemaal voor hetzelfde feit beboet wordt. Reeds

hierom al kan het beroep van Geldshop op het ne bis in idem-beginsel niet slagen, dan wel is er geen

sprake van een onevenredige boeteoplegging.

261. Voorts merkt de AFM ten overvloede nog op dat Geldshop en Geldlenen ieder over een eigen

vergunning beschikken en er sprake is van eigen administraties, geldstromen en klanten en zij allebei

gedragingen hebben verricht die in strijd zijnmet de op hun van toepassing zijnde regelgeving. De

AFM ziet dan ook geen aanleiding om te volstaan met slechts één boete en één publicatie.

262. Heroverweging ten aanzienvan dit onderdeel leidt dus niet tot een ander oordeel.

K. De boete is onevenredig hoog

Toelichtine Geldshop

263. Uiterst subsidiair geldt dat de opgelegde boetes onvoldoende zijn gematigd. De boetes van in totaal €

540.000 zijn onevenredig hoog en staan in wanverhouding met de omstandigheden van het geval.

Verwijtbaarheid

264. Er is sprake van verminderde verwijtbaarheid. Door Geldshop en Geldlenen is advies ingewonnen

bij twee gespecialiseerde adviesbureaus. Die audits waren gericht op de waag of Geldshop en

Geldlenen voldeden aan de relevante wet- en regelgeving. Er zljn geen tekortkomingen

geconstateerd met betrekking tot de in casu relevante onderwerpen. Daamaast is door de AFM,

ondanks periodiek overleg, nooit gewezen op het risico van herkwalificatie van de fee voor

betalingsbeschermers als verkapte beloning voor kredietbemiddeling.

265. ln een zaakdie speelde voor het CBba0 werd aangevoerd dat betekenis dient te worden toegekend

aan het feit dat door appellante gebruik was gemaakt van een kwaliteitsorganisatie:

"De betekenß vqn de verplichting van artikel 4:23, eerste lid, Wft wqs ten tijde van belang nog in

ontwikkeling. Gelet daarop moet naar het oordeel van het College in het kader van het vaststellen

van de mqte van verwijtbøarheid aan het feit, dat [naam l], anders dan sommige qndere

ondernemingen, getracht heefi toch zo goed mogelijk te voldoen aan het bepaølde van artikel 4:23,

eerste lid, Wfi door daarbij steun van [naam 4J te zoeken, enig gø,vicht worden toegekend. Hierbii is

40 CBb 20 februari 2015, ECLI:NL:CBB:2015:49.
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van belqng dqt is komen vqst te staan dat AFM destijds bij onderzoeken of eenfinanciële
dienstverlener de verplichtingen bij ofkrachtens de llfi naleefde in positieve zin rekening hield met
diensten van kw qliteitsorganis aties als [naam 4] . "

"Het College heefi hiervoor reeds overwogen dat in het kader van het vaststellen van de mate van

verwijtbaarheid enig gewicht moet worden toegekend øan het feit dat [naam IJ in een periode
wqarin de qqn advisering te stellen eisen nog niet geheel waren uitgekristqlliseerd, het advies heeft

ingewonnen vøn [naam 4] en dat advies volgend met een ander klantprofielþrmulier is gaan
werken-"

266. Voor Geldshop was niet duidelijk dat het in rekening brengen van een (passende) vergoeding voor
haar dienstverlening met betrekking tot bijverzekeringen mogelijk kon worden geherkwalificeerd als

een verkapte vergoeding voor bemiddeling in krediet. Geldshop kon redelijkerwijze niet begrijpen
dat haar activiteiten in strijd waren met arttkel 4:74 Wft en derhalve met artikel 4: I 1, tweede lid Wft,
zoals de AFM meent. Blijkens de uitspraak van het CBb, is bovengenoemde relevant in het kader

van het vaststellen van de verwijtbaarheid van Geldshop. Het feit dat zij steun heeft gezocht bij
verschillende adviseurs en getracht heeft zo goed mogelijk te voldoend aan de relevante

verplichtingen dient te leiden tot een verminderde verwijtbaarheid en derhalve tot matiging van de

boetes.

Ev enre digh eid en dra aglcr acht

267. Yoor zover de AFM zou willen vasthouden aan twee afzonderlijke boeteopleggingen, geldt dat dan

tenminste het totaalbedrag aan boetes evenredig moet zijn. Voor Geldshop en Geldlenen zijn geen

enkelvoudige jaarrekeningen opgesteld, maar deze worden geconsolideerd in de groep. De
activiteiten zijn immers zodanigmet elkaar verweven dat zij als één organisatie dienen te worden
beschouwd. Nu beide entiteiten met elkaar zijn verweven had het totaalbedrag (€ 540.000) moeten

worden gematigd tot tenminste het bedrag dat de AFM - kennelijk - als evenredig had beschouwd ten

aat:øien van beboeting van een enkele entiteit.

268. De omvang en de draagkracht van Geldshop en Geldlenen voÍnen - anders dan de AFM meent -
aanleiding voor verdere matiging van de opgelegde boetes. Zonder die matiging worden zij
onevenredig getroffen. Het gaar hier immers om een relatief kleine partij, met een bijbehorende

beperkte draagkracht. De AFM heeft hier onvoldoende rekening mee gehouden.

Gelijkheidsbeginsel en verbod van willekeur

269. De AFM handelt ten slotte in strijd met het gelijkheidsbeginsel en het verbod van willekçur.
Geldshop wijst in dat verband op een overzicht van boetebesluiten van de AFM aan bemiddelaars en

adviseurs in consumptief krediet. De

boetes. Dc boete van

substantieel dan de aan
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270. Het verbod van willekeur en het gelijkheidsbeginsel verplichten de AFM om een zeer bestendig

beleid te voeren en de boetebedragen voor soortgelijke gedragingen niet te zeer uiteen te laten lopen.

Uit de jurisprudentie volgt bovendien dat ook een verschil in draagkracht al te grote uitschieters niet

kan rechtvaardigen. Zie in dat verband de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam van I I april 2013

(ECLI:NL:RBROT:2013:828776). De RechtbankRotterdam zagindeze zaak aanleiding om de

boete te halveren, omdat deze in een groot en niet onderbouwd contrast stond met de opgelegde

boetes aan de andere personen voor dezelfde soort gedragingen. Uit de uitspraak volgt dat een

verschil in draagkracht geen rechtvaardiging is voor een dergelijk contrast. Ook het feit dat in een

groter verband werd geopereerd en er sprake was van een verhoogde verwijtbaarheid (recidive) was

voor de rechtbank geen reden om de boete niet te matigen. Ook in het geval van Geldshop staat de

opgelegde boete in een groot en niet onderbouwd contrast met de door de AFM opgelegde boetes

aan andere markçartijen.

Reactie AFM

Verwijtbaarheid

271. Tentijde van de overtreding gold op grond van artikel 1:81, eerste en tweede lid, V/ft en artikel 10

Besluit bestuurlijke boetes financiële sector een basisbedrag van € 500.000 voor een overtreding van

artikel 4:l l, tweede lid, Wft. De AFM kan het basisbedrag verlagen of verhogen met ten hoogste 50

procent indien de emst en/of duur van de overtreding een dergelijke verlaging of verhoging

rechtvaardigt. De AFM kan daarnaast het basisbedrag verlagen ofverhogen met ten hoogste 50

procent indien de verwijtbaarheid van de overtreder een dergelijke verlaging ofverhoging
rechtvaardigt. De AFM houdt bij het vaststellen van de bestuurlijke boete voorts rekening met de

draagkracht van de overtreder. Gelet op het feit dat het langdurige overtredingen betreft, de

overtredingen op grote schaal werden begaan, het structurele overtredingen betreft die onderdeel

uitmaallen van de vaste bedrijfsvoering, waarlnee bovendien ten koste van consumenten een

aanzienlijk bedrag is ontvangen, ziet de AFM geen aanknopingspunten voor verdere matiging op

grond van ernst erlof duur van de overtreding. De AFM ziet voorts geen specifieke omstandigheden

die een verlaging van de boete op grond van verwijtbaarheid rechtvaardigen, dit wordt hieronder

toegelicht.

272. De door Geldshop aangehaalde uitspraak van het CBb ziet op wetgeving die ten tijde van de

overtreding nog in ontwikkeling was. Dat kan geenszins gezegd worden van het bepaalde in artikel
4:74Wft, welke bepaling inhoudelijk immers al voor de inwerkingtreding van de Wft geldend recht

was. Daamaast is het verbod als neergelegd in artikel 4:74Wft zeer helder omschreven en laat

weinig tot geen ruimte voor een andere interpretatie. De AFM volgt Geldshop dan ook ruet da| zij
redelijkerwijze niet kon begrijpen dat haar handelwijze in strijd was met artikel 4:74 Wft.



Ons kenmsk

Pagina 61 van 63

273. De constateringen in de door Geldshop aangehaalde audits hebben betrekking op andere bevindingen
en onderzoekswagen dan de bevindingen die de AFM thans in haar onderzoek heeft gedaan. Dit
geldt eveneens voor de eerdere onderzoeken van de AFM, deze hadden betrekking op andere
onderwerpen dan de thans geconstateerde overtredingen. Zoals al eerder opgemerkt in deze
beslissing op bezwaar staat daamaast voorop dat een professionele marktdeelnemer als Geldshop een
eigen verantwoordelijkheid draagt zich aan de wet te houden. Dit geldt ook als de toezichthouder
niet onmiddellijk uitsluitsel zou kunnen geven.4l Ook een ingewonnen advies ontslaat Geldshop niet
van deze verantwoordelijkneid. De AFM zietdanook geen aanleiding om de boete te matigen op
grond van verminderde verwijtbaarheid aan de kant van Geldshop.

Ev enredigheid en draagkracht

274. Gelet op de omvang van de ondememing is de AFM van oordeel dat onverkorte toepassing van het
basisbedrag niet evenredig is. De AFM heeft het basisbedrag dan ook gematigd en een boete van €
300.000 in overeenstemming geacht met de omvang van Geldshop. Voorts heeft de AFM
consequenties verbonden aan het feit dat tijdens het onaangekondigde onderzoek, weliswaar in
aanwezigheid van Geldshop doch zonder haar expliciete toestemming, een kast en enkele lades zijn
geopend door toezichthouders van de AIM. De AFM heeft aftngegeven deze gangvan zaken te
betreuren en de relevante dossiers volledig buiten het onderzoek te laten. Daamaast heeft de AFM
hierin aanleidtng gezien en het passend geacht om het boetebedrag verder te verlagen tot een bedrag
van € 270.000.

275. De AFM ziet geen aanleiding om, zoals voorgesteld door Geldshop, het boetebedrag dat in totaal is
opgelegd aan beide rechtspersonen (€ 540.000) verder te matigen tot het bedrag van de boete die is
opgelegd aan elk van de overtreders (€270.000), wat de facto zou neerkomen op een matiging per
rechtspersoon van een bedrag van € 270.000 naar een bedrag van € I 35.00 0. Zoals al eerder
toegelicht in deze beslissing op bezwaar gaat het om twee aparte B.V.'s met een eigen vergunning, er
is derhalve sprake van twee overtreders die elk gedragingen hebben verricht die in strijd zijn met de
op hun van toepassing zijnde regelgeving. DaL deze beide vennootschappen tot dezelfcle groep
behoren, dan wel dat er een geconsolideerde jaarrekening wordt opgemaakt, laat onverlet dat het
twee aparte overtreders betreft, twee juridisch zelfstandige ondememingen die elk beboet zijn voor
de door de relevante overtreder begane wetsovertredingen.

276. Daamaast geven de aan de AFM overgelegde draagkrachtgegevens geen aanleiding tot een verdere
matiging. De AFM is op basis van de verstrekte draagkrachtgegevens van oordeel dat het eigen
vernogen van Geldshop in samenhang bezien met haar resultaat voldoende is om een boete van €
270.000 te kunnen dragen. Het ligt op de weg van Geldshop om een beroep op beperkte draagkracht
deugdelijk te onderbouwen met relevante stukken. Nu zij dit heeft nagelaten, ziet de AFM geen
aanleiding voor een verdere matiging van de boete.

4t Zie de uitspraak van het CBb van 25 jruri 2013, ECLI:NL:CBB:2013:4,r.o.2.3.
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Gelijkheidsbeginsel en verbod vqn willekeur

277. Inhet kader van haar beroep op het gelijkheidsbeginsel refereert Geldshop aan een overzicht van

boetsbesluiten van de AFM opgelegd aan bemiddelaars en adviseurs in consumptief krediet.

Geldshop heeft niet onderbouwd of en in hoeverre de gevallen genoemd op de door haar overgelegde

lijst als getijke gevallen zijn te beschouwen. De op de lijst genoemde gevallen zijn ook niet gelijk te

stellen met de aan Geldshop opgelegde boete, alleen al omdat de op het overzicht genoemde boetes

op een andere wettelijk grondslag en derhalve andere gedragingen betrekking hebben.

278 Ookbij de door Geldshop

I, sÞat voorop dat

genoemde boete voor overtreding

er geen sprake is van een gelijk geval alleen al vanwege het feit dat er in

het geval van Geldshop andere aan de boete. Daarnaast

merkt de AFM dat in het van

In het geval van een

beperkfe draagkracht heeft de AFM geen andere optie dan het boetebedrag te matigen. Ook vanwege

het verschil in draagkracht is er derhalve geen sprake van een geval dat is gelijk te stellen met

Geldshop. De AFM is dan ook van oordeel dat er geen sprake is van strijd met het

gelijkheidsbeginsel erVof het verbod van willekeur.

279. Heroverweging ten aanzienvan dit onderdeel leidt dus niet tot een ander oordeel.

V. Publicatie

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

beslissing op bezwaar een beslissing nemen zodra het boetebesluit onhenoepelijk is geworden . Daarbij zal

ook worden beoordeeld ofer 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 publicatiebesbút zal voorts de geschoonde versie bevatten van de besluiten die op de

website van de AFM openbaar zullen worden gemaakt. In de openbare versie van die besluiten is

eventuele vertrouwelijke informatie geschoond. Geldshop zal in de gelegenheid worden gesteld om haar

zienswijze te geven op het voorgenomen publicatiebesluit. Daarbij kan Geldshop tevens aangeven of er,

naast de reeds geschoonde tekst, nog verhouwelijke tekst in de besluiten staat die volgens Geldshop

eveneens geschoond zou moeten worden.

\aI. Besluit

De AFM heeft besloten het bestreden besluit in stand te laten. De motivering van het bestreden besluit

wordt aangevuld met de motivering die in deze beslissing op bezwaar is opgenomen.
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VII. Rechtsgangverwijz¡ng

Iedere belanghebbende kan úegen 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 50951, 3007 BM Rotterdam. Natuurlijke personen kunnen ook digiøal beroep instellen bij
genoemde rechtbank via htç://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 griffrerecht geheven.

Hoogachtend,

Autoriteit Financiële Markten

[was getekend]

Plaatsvervangend Hoofd
Juridische Zaken

[was getekend]

Bestuurslid




