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bestuurlijke boete 

  
 

Geacht bestuur, 

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft besloten aan Geldshop B.V. (Geldshop) een bestuurlijke boete van 

€ 270.000 op te leggen omdat Geldshop in de periode van 1 januari 2011 tot en met 6 april 2012 geen adequaat 

beleid heeft gevoerd dat een integere uitoefening van haar bedrijf waarborgt. Dit is een overtreding van artikel 

4:11, tweede lid, Wet op het financieel toezicht (Wft).  

 

Hieronder wordt het besluit verder toegelicht. In paragraaf 1 vindt u de weergave van de feiten die ten grondslag 

liggen aan het besluit. Paragraaf 2 geeft een beoordeling van de feiten, waarbij ook de zienswijze van Geldshop 

aan bod komt. Paragraaf 3 bevat het besluit en in paragraaf 4 staat hoe u bezwaar kunt maken. 

 

1. Feiten 

 

1.1 Verloop van het proces 

 

1.1.1 Persoons- en bedrijfsgegevens 

Geldshop is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 10041384. Zij 

hanteert 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, 

leningaanvraag.nl, mijngeldshop.nl, leendesk.nl, lenen.nl. Geldshop is gevestigd op het adres Duinweg 24, 2587 

AD te Den Haag.  

 

Enig aandeelhouder en bestuurder van Geldshop is xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. De bestuurders van xxxxxx zijn 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 



 

 
 

 

 

 Datum 18 december 2014 

 Ons kenmerk […] 

 Pagina 2 van 98 

 

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. 

 

Zusteronderneming Geldlenen is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het 

nummer 30221034. Deze onderneming is gevestigd op hetzelfde adres als Geldshop. De bij de AFM aangemelde 

beleidsbepalers van Geldlenen zijn xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

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. 

 

1.1.2 Verloop onderzoek 

Op 23 februari 2012 heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen AFM en de beleidsbepaler van Geldshop, 

xxxxxxxxxxxxxxxx. Onderwerp van gesprek was het toenemend aantal signalen dat de AFM had ontvangen over 

de dienstverlening van Geldshop. 

 

Op 7 maart 2012 heeft Geldshop op verzoek van de AFM een analyse gezonden van de door haar in 2011 en 2012 

ontvangen klachten. Geldshop heeft informatie gegeven omtrent het aantal in deze periode ontvangen klachten, de 

aard van de klachten en de wijze waarop deze klachten zijn afgehandeld.  

 

De AFM heeft vervolgens besloten een onderzoek in te stellen bij Geldshop met als doel na te gaan of zij in 

overeenstemming heeft gehandeld met de bij of krachtens de in de artikelen 4:10, 4:11, 4:15, 4:23 en 4:74 Wft en 

de Whc gestelde eisen of beperkingen, dan wel gegeven voorschriften.  

 

Op 5 april 2012 heeft de AFM telefonisch aangekondigd dat zij op 11 april 2012 een onderzoek ter plaatse wilde 

verrichten. In dit gesprek heeft de AFM Geldshop verzocht om haar (uiterlijk 10 april 2012) per e-mail een 

productie- en personeelsoverzicht te doen toekomen. Verzocht is om een productieoverzicht over de periode 1 

januari 2011 tot 5 april 2012 waarin per klant het type krediet, de hoogte ervan, eventuele bijbehorende 

betalingsbeschermers en de door Geldshop ontvangen vergoedingen (fees) staan opgenomen. 

 

Op 6 april 2012 heeft Geldshop per e-mail een productieoverzicht aan de AFM gezonden. Dit productieoverzicht 

betrof in tegenstelling tot hetgeen een dag eerder door de AFM was verzocht de periode 1 april 2011 tot en met 6 

april 2012. Ook de verzochte informatie omtrent de door Geldshop ontvangen vergoedingen was niet in dit 

productieoverzicht opgenomen. 

 

1.1.3 Onaangekondigd onderzoek ter plaatse 

Op basis van een ernstig signaal dat de AFM heeft ontvangen na de aankondiging van het geplande onderzoek de 

dag ervoor, heeft de AFM besloten om op 6 april 2012 een onaangekondigd onderzoek ter plaatse uit te voeren bij 

Geldshop. In het signaal werd aangegeven dat - direct na de telefonische onderzoeksaankondiging d.d. 5 april 

2012 - alles in het werk werd gezet om de (klant)dossiers van de afgelopen jaren te schonen/aanpassen zodat 

bepaalde informatie voor de AFM niet meer zichtbaar zou zijn. Aangegeven werd dat het personeel het daarop 
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volgende paasweekend diende over te werken en dat men alles uit de handen moest laten vallen om de dossiers te 

schonen. De melder van dit signaal verzocht met klem het bezoek van de AFM te bespoedigen voordat al het 

bewijs gewist was. 

 

Tijdens het onaangekondigde bezoek van 6 april 2012 is door de AFM mondeling het doel van het onderzoek naar 

Geldshop medegedeeld, namelijk na te gaan of Geldshop handelt in overeenstemming met de bij of krachtens de 

in de artikelen 4:10, 4:11, 4:15, 4:23 en 4:74 Wft en de Whc gestelde eisen of beperkingen dan wel gegeven 

voorschriften. 

 

Gedurende het bezoek zijn onder meer gesprekken gevoerd met de commercieel directeur van Geldshop: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en de manager operations: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Ook is gesproken met twee personeelsleden, te weten 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, werkzaam op de afdeling Backoffice in het team Kwaliteit en Adviesondersteuning en 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, werkzaam als medewerkster in het team dat de eerstelijns controle uitvoert en nieuwe 

dossiers behandelt.  

 

Tijdens het bezoek heeft de AFM nogmaals verzocht om een compleet productieoverzicht over de periode 1 

januari 2011 tot en met 6 april 2012 met daarin opgenomen per klant (het type en hoogte van) de door 

tussenkomst van Geldshop afgesloten kredieten en bijbehorende betalingsbeschermers, evenals de door Geldshop 

ontvangen vergoedingen (fees). Op basis van dit productieoverzicht heeft de AFM 24 digitale dossiers 

(willekeurig) geselecteerd en meegenomen. Het betreft zowel advies als execution only dossiers. 

 

Ten behoeve van het onderzoek achtte de AFM het noodzakelijk om toegang te krijgen tot de e-mailboxen van de 

bestuurders en van een aantal medewerkers van Geldshop, deze te kopiëren en mee te nemen voor verder 

onderzoek. De AFM heeft Geldshop tijdens het bezoek dan ook verzocht haar toegang te geven tot deze 

informatie. Geldshop heeft hierop aangegeven dat de hosting van de mailboxen werd uitgevoerd door de externe 

firma xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en dat het op dat moment niet mogelijk was om 

de AFM toegang te verschaffen. 

 

Op 10 april 2012 is een informatieverzoek gestuurd aan xxxxxx. In dit informatieverzoek is xxxxxx verzocht een 

back-up van een aantal complete mailboxen inclusief aliassen d.d. 10 maart 2012 en 10 april 2012 aan de AFM 

beschikbaar te stellen.  

 

Op 11 april 2012 heeft de AFM een reactie van xxxxxx ontvangen op haar informatieverzoek. In tegenstelling tot 

hetgeen door Geldshop op 6 april 2012 aan de AFM was aangegeven, gaf xxxxxx aan de hosting van de e-

mailboxen van Geldshop al meer dan een jaar niet langer te verzorgen.  

 

1.1.4 Aangekondigd onderzoek ter plaatse 

Op 11 april 2012 heeft het aangekondigd onderzoek bij Geldshop plaatsgevonden. Op verzoek van de toenmalige 

gemachtigden van Geldshop, is door de AFM nogmaals het doel van het onderzoek toegelicht. 
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Aan het begin van de onderzoeksdag heeft de AFM Geldshop wederom om toegang tot de door haar geselecteerde 

e-mailboxen verzocht. Geldshop heeft hierop aangegeven dat niet xxxxxx, maar de externe onderneming 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx verantwoordelijk is voor de hosting van de e-mailboxen.  

 

Tijdens deze onderzoeksdag heeft de AFM de volgende personen geïnterviewd: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  

 

Voorts heeft de AFM additionele documenten opgevraagd, waaronder de overeenkomsten tussen Geldshop 

xxxxxxxxxxxx, overeenkomsten tussen Geldshop en leadgeneratoren, documenten omtrent het beloningsbeleid en 

het materiaal aan de hand waarvan medewerkers werden opgeleid. Deze zijn gedeeltelijk aangeleverd op de 

onderzoeksdag zelf.  

 

Op 12 april 2012 heeft de AFM ten kantore van Geldshop informatie opgehaald waarvan Geldshop op 11 april had 

aangegeven deze niet direct beschikbaar te hebben. Dit betrof onder meer documenten omtrent het beloningsbeleid 

en enkele ‘opleidingsmappen’. 

 

1.1.5 Na afloop van onderzoeken ter plaatse 

De AFM heeft op 12 april 2012 van de toenmalige gemachtigde van Geldshop een schrijven ontvangen met 

betrekking tot de afgelegde bezoeken van 6 en 11 april 2012. Hierin wordt kort gezegd aangegeven dat de 

toezichthouders van de AFM op 6 en 11 april 2012 zonder toestemming plaatsen hebben betreden, inlichtingen en 

inzage hebben gevorderd en handelingen hebben verricht waartoe zij op grond van de Algemene wet bestuursrecht 

(Awb) niet bevoegd waren. 

 

Op 13 april 2012 is door de AFM e-mailonderzoek uitgevoerd ten kantore van de onderneming xxxxx. Dit 

onderzoek is aangekondigd middels een schriftelijk informatieverzoek met daarin het verzoek een aantal complete 

mailboxen inclusief aliassen d.d. 10 maart 2012 en 10 april 2012 aan de AFM beschikbaar te stellen. Tijdens dit 

bezoek zijn de mailboxen van 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

gekopieerd en meegenomen naar het kantoor van de AFM. De mailboxen van 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx zijn later 

diezelfde dag in een beveiligde omgeving geplaatst en beschikbaar gemaakt voor zowel de AFM als Geldshop. 

Ook is tijdens dit bezoek de werkwijze van de AFM omtrent digitaal onderzoek nader uitgelegd aan de toenmalig 

gemachtigde van Geldshop. 

 

Op 13 april 2012 is tevens de aanleiding en de scope van het onderzoek naar Geldshop schriftelijk bevestigd. 

 

Op 17 april 2012 heeft Geldshop aan de AFM een overzicht verzonden van de door de AFM verzochte en op 6, 11 

en 12 april 2012 ontvangen documentatie.  

 



 

 
 

 

 

 Datum 18 december 2014 

 Ons kenmerk […] 

 Pagina 5 van 98 

Op 17 april 2012 heeft de AFM een e-mail gezonden aan de toenmalige gemachtigde van Geldshop, waarin zij een 

overzicht heeft gegeven van de door haar gekopieerde e-maildata en is haar de mogelijkheid geboden een verzoek 

te doen tot het schonen van privé en geprivilegieerde gegevens.  

 

Er bestond bij Geldshop de behoefte enkele punten toe te lichten die volgens haar tijdens de bezoeken van 6 en 11 

april 2012 niet duidelijk waren geworden of onderbelicht zijn gebleven. Geldshop heeft daarom verzocht om een 

afspraak ten kantore van de AFM. Op 20 april 2012 heeft Geldshop de op haar verzoek voor 25 april 2012 

geplande afspraak bevestigd. 

 

Op dezelfde datum, 20 april 2012, heeft de toenmalig gemachtigde van Geldshop bevestigd dat zij van de 

mogelijkheid gebruik wenste te maken tot het schonen van privé en geprivilegieerde e-mails en e-mailadressen 

van alle tien door de AFM geselecteerde e-mailboxen (van negen medewerkers). Geldshop heeft uitstel gevraagd 

en gekregen voor het aanleveren van de inventarisatie tot vrijdag 11 mei 2012.  

 

Op 25 april 2012 heeft een gesprek plaatsgevonden ten kantore van de AFM met 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Zij hebben onder meer een toelichting 

gegeven op de werkwijze met betrekking tot execution only dienstverlening, het beloningsbeleid, de organisatie 

van de backoffice en de procedure rondom externe audits. Ook is er een aantal stukken aan de AFM overhandigd. 

Dit betrof onder meer een aantal beoordelingsrapporten, een Wft-certificaat en een overzicht van behaalde PE-

punten door medewerkers.  

 

Op 9 mei 2012 heeft de AFM een brief ontvangen van de gemachtigde van Geldshop met betrekking tot de wijze 

waarop de AFM het (e-mail)onderzoek heeft uitgevoerd. Hierin wordt aangegeven dat de wijze waarop met name 

het onderzoek ter plaatse van 6 april 2012 (het onaangekondigde onderzoek) is uitgevoerd, getuigt van een 

disproportioneel zware aanpak, waarvan de AFM de noodzaak niet heeft duidelijk kunnen maken. De AFM wordt 

verzocht haar motivatie te geven ten aanzien van een drietal in de brief genoemde zaken (‘ophouden in kantine 

van medewerkers’,‘uit eigen beweging openen van kasten, lades, en vuilniszakken’, ‘stilleggen van alle 

activiteiten’). Geldshop is daarnaast van mening dat de werkwijze zoals gehanteerd bij het digitaal (e-

mail)onderzoek van de AFM zich niet verhoudt tot het evenredigheidsbeginsel. In de brief wordt verzocht 

afspraken te maken met betrekking tot het selecteren en verwijderen van de digitale gegevens die naar de mening 

van Geldshop vallen buiten de scope van het onderzoek.  

 

Op dezelfde dag heeft er telefonisch contact plaatsgevonden tussen de AFM en de gemachtigde van Geldshop. 

Hierbij is gevraagd in hoeverre de brief van Geldshop diende te worden aangemerkt als klacht in de zin van het 

Klachtenreglement van de AFM. De gemachtigde van Geldshop heeft hierop aangegeven dat er (in ieder geval op 

dat moment) geen sprake was van een klacht, maar wel een schriftelijke reactie van de AFM te wensen. Dit 

telefoongesprek is bevestigd bij e-mail op 10 mei 2012. 

 

Op 11 mei 2012 heeft de AFM van Geldshop per fax een inventarisatie ontvangen van de door haar als privé en 

geprivilegieerd aangemerkte, en dus te schonen, e-mails. 
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Op 5 juni 2012 heeft de AFM een schriftelijke reactie gestuurd op de brieven van Geldshop van 9 en 11 mei 2012. 

Hierbij wordt uitleg gegeven aan de handelwijze van de AFM gedurende het onaangekondigde onderzoek op 6 

april 2012. Door de AFM is aangegeven dat de verzoeken aan het personeel om de werkzaamheden stil te leggen 

en om zich te verzamelen in de kantine, naar haar oordeel geen verzoeken zijn die de toets van 

evenredigheid/proportionaliteit niet kunnen doorstaan (mede gelet op de omstandigheden bij Geldshop en de 

aanleiding van het bezoek). De AFM geeft voorts aan dat zij het verwijt inzake het openen van een kast en enkele 

lades in zoverre kan volgen dat deze weliswaar in het bijzijn van xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en xxxxxxxxxxxxxxx 

zijn geopend, maar evenwel zonder hun expliciete toestemming. De AFM geeft aan deze gang van zaken te 

betreuren, hieruit intern lering te zullen trekken en de 32 fysieke - en gekopieerde – dossiers (waarvan Geldshop 

aan de AFM diezelfde middag het bestaan nog had ontkend) in haar verdere onderzoek buiten beschouwing zal 

laten. Voor wat betreft het openen van vuilniszakken geeft de AFM aan dat hiervan geen sprake is geweest. Ook 

legt de AFM uit waarom zij meent dat bij de werkwijze zoals gehanteerd bij het e-mailonderzoek de grenzen van 

artikel 5:13 Awb niet zijn overtreden.  

  

Op 14 juni 2012 heeft ten kantore van de AFM de gemachtigde van Geldshop gesproken met de AFM over het 

onderzoek naar Geldshop en de werkwijze aangaande het e-mailonderzoek. Gekeken is in hoeverre werkafspraken 

konden worden gemaakt over de wijze waarop de gekopieerde e-mails zouden worden gefilterd en betrokken in 

het onderzoek.  

 

Op 15 juni 2012 heeft de AFM van de gemachtigde van Geldshop een voorstel ontvangen voor de verwijdering 

van e-mails uit het onderzoek die volgens Geldshop buiten de scope van het onderzoek van de AFM zouden 

vallen. 

 

Op 19 juni 2012 heeft de AFM in reactie op de e-mail van de gemachtigde van Geldshop per e-mail gevraagd om 

een definitief voorstel voor te schonen domeinnamen en extensies. Hij heeft deze lijst per e-mail aangeleverd op 

22 juni 2012.  

 

Op 3 juli 2012 is er telefonisch contact geweest tussen de gemachtigde van Geldshop en de AFM met betrekking 

tot de status van het e-mailonderzoek. 

 

Op 11 juli 2012 heeft de AFM een schriftelijke reactie ontvangen van de gemachtigde van Geldshop op de brief 

van de AFM van 5 juni 2012 met betrekking tot de wijze waarop het (e-mail)onderzoek door de AFM was/werd 

uitgevoerd.  

 

Op 12 juli 2012 heeft de AFM een brief gezonden aan Geldshop aangaande de procedure van het e-

mailonderzoek. 

 

Op 16 juli 2012 is er telefonisch contact geweest tussen de AFM en de gemachtigde van Geldshop. In dit gesprek 

heeft de AFM aangegeven ten dele akkoord te gaan met het verzoek van Geldshop aangaande de verwijdering van 

enkele extensies uit het e-mailonderzoek. 
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Op 16 juli 2012 is er telefonisch contact geweest tussen de beleidsbepaler van Geldshop (xxxxxxxxxxxxxxxx) en 

de AFM. In dit gesprek is Geldshop verzocht om, gelet op het lopende onderzoek, eventuele aanpassingen in de 

bedrijfsvoering die zijn gedaan na het laatste bezoek van de AFM op 11 april 2012 aan de AFM kenbaar te maken. 

 

Op 19 juli 2012 heeft de beleidsbepaler van Geldshop (xxxxxxxxxxxxxxxx) per e-mail een opsomming gegeven 

van recente wijzigingen in de werkwijze van Geldshop na het bezoek van de AFM op 11 april 2012.  

 

Op 20 juli 2012 heeft de AFM een e-mail ontvangen van de gemachtigde van Geldshop waarin hij terugkomt op 

de in de brief van de AFM van 12 juli 2012 voorgestelde wijze van selectie van buiten de scope van het onderzoek 

liggende e-mails. 

 

Op 1 augustus 2012 is de AFM gestart met het onderzoeken van de gekopieerde mailboxen.  

 

Op 2 augustus 2012 is door de AFM gereageerd op de brief van Geldshop van 11 juli 2012. Hierin wordt 

nogmaals aangegeven en onderbouwd waarom de AFM van oordeel is dat de toezichthouders hun 

onderzoeksbevoegdheden niet hebben overschreden. 

 

Geldshop heeft op 11 september 2012 een schriftelijke reactie gegeven op de brief van de AFM van 2 augustus 

2012.  

 

Op 13 september 2012 heeft de AFM schriftelijk bevestigd kennis te hebben genomen van de brief van Geldshop 

van 11 september. Ook stelt de AFM geen aanleiding te zien om haar standpunt(en) in de kwestie over het al dan 

niet overschrijden van toezichtbevoegdheden te herzien.  

 

1.1.6 Aanvullend onderzoek ter plaatse 

Op donderdag 8 november 2012 is telefonisch aangekondigd dat de AFM een week later Geldshop zou bezoeken 

om aanvullend onderzoek te verrichten.  

 

Dit aanvullend onderzoek heeft plaatsgevonden op 15 november 2012. Tijdens deze onderzoeksdag is gesproken 

met xxxxxxxxxxxxxxx, bijgestaan door de gemachtigde van Geldshop. Daarbij is met name gesproken over de 

execution only dienstverlening van Geldshop.  

 

De AFM heeft daarbij ondermeer gevraagd naar de door haar tijdens haar onderzoek geconstateerde verschillen 

tussen het productieoverzicht en de klantdossiers op het gebied van afgesloten betalingsbeschermende 

bijverzekeringen. Geldshop heeft hierop aangegeven dat op het productieoverzicht slechts stond aangegeven voor 

welke bijverzekeringen door klanten een offerte is aangevraagd/gedownload. Aangezien op dat moment bleek dat 

het productieoverzicht niet de informatie bevatte waar de AFM in april had verzocht, heeft zij Geldshop verzocht 

om het productieoverzicht aan te passen.  

 

Tijdens deze onderzoeksdag is voorts verzocht om inzage in dan wel afschriften van de online execution only 

module die in de periode 15 juli 2011 tot en met 9 maart 2012 gebruikt werd. In deze periode werd door Geldshop 

voor de execution only dienstverlening een bedrag van € 299,- gerekend. Tijdens de onderzoeksdag heeft 
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Geldshop de online module gepresenteerd die op dat moment, 15 november 2012, online stond. De AFM heeft 

Geldshop verzocht om screenshots te zenden van de online module zoals die gold in de periode vanaf 15 juli 2011 

tot en met 9 maart 2012. 

 

De AFM heeft tevens verzocht om inzage in en afschriften van een twintigtal ter plekke geselecteerde 

klantdossiers (type execution only dienstverlening). Geldshop gaf aan de digitale kopieën van deze dossiers nog te 

willen controleren en de klantdossiers de volgende dag bij de AFM te zullen langsbrengen. De AFM is hiermee 

akkoord gegaan. 

 

Een aantal vragen kon door xxxxxxxxxxxxxxx, zo gaf zij aan, niet worden beantwoord. Zij heeft aangegeven 

hierop terug te zullen komen.  

 

Op 16 november 2012 zijn de dossiers (digitaal) waar de dag ervoor om was verzocht, aangeleverd bij de AFM.  

 

Op 23 november 2012 heeft Geldshop schriftelijk gereageerd op een aantal vragen die tijdens de onderzoeksdag 

door de AFM waren gesteld. 

 

Op 30 november 2012 heeft Geldshop de AFM een hernieuwd productieoverzicht toegestuurd. Daarnaast heeft 

Geldshop schriftelijk aangegeven niet te kunnen voldoen aan het verzoek van de AFM om screenshots te 

ontvangen van de online execution only module nu de oude versie van de online module niet meer beschikbaar is. 

Geldshop heeft hierbij aangegeven dat de op dat moment gehanteerde module (die aan de AFM was gepresenteerd 

tijdens de onderzoeksdag) tussentijds alleen gewijzigd was op niet-relevante punten, zoals de opmaak en het 

verhelpen van ‘bugs’.  

 

Op 30 november 2012 heeft de gemachtigde van Geldshop een e-mail gezonden aan de AFM aangaande het e-

mailonderzoek. Hierin geeft hij aan dat in het kader van de behandeling door de Functionaris Verschoningsrecht 

het verzoek tot schoning van geprivilegieerde e-mails, naar zijn idee duidelijk is geworden dat de selectie van out-

of-scope e-mails niet volledig is uitgevoerd overeenkomstig de daarover gemaakte afspraken. 

 

Op 4 december 2012 heeft de AFM hierop per e-mail geantwoord. Hierin is nogmaals aangegeven op welke wijze 

de AFM gewaarborgd heeft dat alleen die e-mails worden ingezien die naar hun aard en/of inhoud redelijkerwijs 

binnen het doel en onderwerp van het betreffende onderzoek kunnen vallen. 

 

Op 5 december 2012 heeft de AFM Geldshop telefonisch verzocht om, gelet op haar eerdere verzoek en de reactie 

van Geldshop, de screenshots te zenden van de online execution only module zoals die op dat moment gold en op 

de onderzoeksdag aan de AFM was gepresenteerd.  

 

Op 6 december 2012 heeft Geldshop de screenshots voor deze module, die identiek is voor Geldshop en Geldshop, 

per e-mail aan de AFM gezonden.  
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Op 7 december 2012 heeft de gemachtigde van Geldshop gereageerd op de e-mail van de AFM van 4 december 

2012 en nogmaals aangegeven dat de selectie van out-of-scope e-mails naar diens opvatting niet volledig is 

uitgevoerd overeenkomstig de daarover gemaakte afspraken. 

 

Op 12 december 2012 heeft de AFM telefonisch contact gehad met de gemachtigde van Geldshop. In dit 

telefonisch overleg zijn de gemachtigde en de AFM tot de conclusie gekomen dat zij verschillen van inzicht over 

de afspraken die zij met elkaar hebben gemaakt over de filtering van out-of-scope e-mails. Tevens is in dit gesprek 

een praktische oplossing besproken met betrekking tot de behandeling van de mogelijke out-of-scope e-mails. 

Afgesproken is dat (alleen) de e-mails die mogelijk relevant waren voor het onderzoek (en die op basis van 

gerichte zoektermen waren verkregen tijdens het digitaal onderzoek) gemarkeerd waren en beschikbaar zouden 

worden gesteld aan de toezichthouders. De AFM heeft bevestigd dat onder deze gemarkeerde e-mails, zich geen e-

mails bevonden die verband houden met andere dochterondernemingen van xxxxxx dan Geldlenen en Geldshop. 

Dit gesprek is bij e-mail van 31 december 2012 door de AFM bevestigd.  

 

1.1.6 Conceptrapportage 

Na telefonische aankondiging bij xxxxxxxxxxxxxxxx heeft de AFM op 16 april 2013 de concept 

onderzoeksrapportage aan Geldshop gezonden. De AFM heeft Geldshop daarbij in de gelegenheid gesteld om 

binnen vier weken schriftelijk te reageren op de feiten en bevindingen die daarin zijn opgenomen. Deze 

reactiemogelijkheid is bedoeld ter verificatie en vaststelling van de in de onderzoeksrapportage genoemde feiten 

en bevindingen. 

 

Op 24 april 2013 heeft de gemachtigde van Geldshop telefonisch verzocht om uitstel van de reactietermijn tot 31 

mei 2013. De AFM heeft dit verzoek gehonoreerd en heeft dit dezelfde dag per e-mail aan de gemachtigde van 

Geldshop bevestigd. 

 

Op 31 mei 2013 heeft de AFM een e-mail ontvangen van de gemachtigde van Geldshop, waarin is aangegeven dat 

het niet mogelijk bleek om de reactie op de conceptrapportage op die dag te complementeren. De gemachtigde 

heeft aangegeven dat Geldshop haar uiterste best zou doen om haar reactie zo spoedig mogelijk doch uiterlijk de 

week erop toe te sturen. 

 

Dezelfde dag heeft de AFM telefonisch contact opgenomen met de gemachtigde van Geldshop. Hierbij is 

aangegeven dat zij Geldshop nog één keer uitstel zou verlenen tot vrijdag 7 juni 2013. 

 

Op 3 juni 2013 heeft de gemachtigde van Geldshop verzocht om een overzicht van de bij het e-mailonderzoek 

door de AFM gehanteerde zoektermen. 

 

Op 4 juni 2013 heeft de AFM dit overzicht aan de gemachtigde van Geldshop gezonden. 

 

Op 7 juni 2013 heeft Geldshop haar reactie op de conceptrapportage aan de AFM gezonden. Voor zover de reactie 

van Geldshop hiertoe aanleiding heeft gegeven, heeft de AFM de feiten en bevindingen in de 

onderzoeksrapportage aangepast. 
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In deze reactie heeft Geldshop de AFM verzocht haar in de gelegenheid te stellen om haar reactie bij de AFM toe 

te lichten. De AFM heeft Geldshop op 20 juni 2013 telefonisch en per e-mail geïnformeerd over de reden waarom 

de AFM dit verzoek heeft afgewezen. 

 

1.1.7 Voornemen tot boeteoplegging 

Op 21 oktober 2013 heeft de AFM het eindrapport (rapport) en een voornemen tot boeteoplegging aangetekend 

verstuurd aan Geldshop. 

 

Op 4 november 2013 heeft de gemachtigde van Geldshop de AFM per e-mail verzocht om diverse stukken aan het 

inzagedossier toe te voegen. 

 

Op 15 november 2013 heeft de AFM per e-mail de gemachtigde verzocht zijn verzoek nader te motiveren. De 

AFM heeft deze nadere motivatie op 18 november 2013 per e-mail ontvangen. 

 

Op 28 november 2013 heeft de AFM inhoudelijk gereageerd op het verzoek van de gemachtigde. 

 

Op 18 december 2013 heeft Geldshop ten kantore van de AFM mondeling een zienswijze gegeven op het aan haar 

gerichte voornemen. Tevens heeft zij daarbij haar schriftelijke zienswijze en draagkrachtformulier overhandigd. 

 

Op 9 september 2014 heeft de AFM per e-mail Geldshop nog éénmaal in de gelegenheid gesteld haar 

draagkrachtverzoek vóór 16 september 2014 nader te onderbouwen, nu zij dit heeft nagelaten. Geldshop heeft 

daarop uitstel gevraagd tot en met 23 september 2014, welk verzoek de AFM heeft gehonoreerd. Geldshop heeft 

haar verzoek op 23 september 2014 nader onderbouwd met stukken. 

 

1.2 Feiten die aanleiding vormen voor het besluit 

 

1.2.1 Bedrijfsmodel 

Doelgroep 

1. Over de activiteiten van Geldshop valt op haar website te lezen:     

 

‘Online geld lenen of toch liever advies? 

Op zoek naar een aanbieder waar u uw lening kunt afsluiten op basis van uw persoonlijke wensen en op de manier 

zoals u dat prettig vindt? Kies dan om geld te lenen via Geldshop.nl. 

 

Online geld lenen doet u via Geldshop.nl 

Transparant online geld lenen met heldere voorwaarden en een aantrekkelijk rentetarief? Dan kiest u voor 

Geldshop.nl. Geldshop.nl is de grootste bemiddelaar in consumptieve leningen van Nederland. Wij werken samen 

met een selectie van grote kredietverstrekkers zodat u een ruime keuze in leningen heeft wanneer u besluit geld te 

lenen.  

 

Wilt u ook online geld lenen? 
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Wilt u goedkoop lenen op basis van uw leenwensen met een uitstekende service? Vraag dan vandaag een geheel 

vrijblijvende offerte aan op onze website. Wij streven ernaar om u zo spoedig mogelijk inzicht te bieden in uw 

leenmogelijkheden! 

 

Vraag geheel vrijblijvend een leningofferte aan  

 

Bewuste keuze 

Een lening aanvragen doet u niet elke dag. Het is dus verstanding om een bewuste keuze te maken welke lening u 

af wilt sluiten. Denk hierbij aan maandlast, financieringsvorm (doorlopend krediet of persoonlijke lening)en 

kredietlimiet. U kunt altijd eerst leningen vergelijken, om zodoende een lening te vinden die bij uw persoonlijke 

situatie past.  

 

Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan! 

Op basis van uw ingevulde gegevens gaan wij bij onze bankenrelaties informatie inwinnen om zo verschillende 

financieringen voor u te vergelijken.  

 

[…]’ 

 

2. Het dienstverleningsdocument van Geldshop (‘dienstenwijzer’) staat op de website van Geldshop 

gepubliceerd onder de button ‘klanteninformatie’, waarna doorgeklikt dient te worden op de button 

‘dienstenwijzer’. Verder wordt op de website niet verwezen naar de dienstenwijzer. 

 

3. In haar dienstenwijzer geeft Geldshop aan1: 

 

‘Geldshop.nl B.V. is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder vergunningnummer: 12004993.  

 

Met onze vergunning mogen wij bemiddelen en/of adviseren in:  

- Consumptief krediet  

- Hypothecair krediet  

- Levensverzekeringen  

- Schadeverzekeringen  

 

Bemiddelen: een bemiddelaar is een tussenpersoon wiens werkzaamheden erop gericht zijn om 

overeenkomsten inzake financiële producten tot stand te brengen tussen consumenten en aanbieders.  

 

Adviseren: onder advies wordt in de Wft verstaan het aanbevelen van één of meer financiële producten aan 

een specifieke consument. Een advies houdt altijd rekening met de wensen van de consument in combinatie 

met zijn klantprofiel. In een dergelijk klantprofiel wordt onder meer vastgelegd welke ervaring de klant heeft 

met financiële producten.  

                                                        
1 Dienstenwijzer Geldshop, versie 24 oktober 2011, Dienstenwijzer Geldshop, versie 13 februari 2012 en Dienstenwijzer Geldshop, versie 2 april 

2012. 
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ONZE DIENSTVERLENING BIJ HET AFSLUITEN VAN EEN FINANCIEEL PRODUCT: 

EXECUTION ONLY OF ADVIES 

Execution only  

Bij Geldshop.nl kunt u kiezen voor bemiddeling zonder voorafgaand of tussentijds advies (‘execution 

only’). Uitgangspunt van deze vorm van dienstverlening is dat onze activiteiten zich dan beperken tot het 

bemiddelen bij de totstandkoming van overeenkomsten tussen u en de met ons samenwerkende aanbieders, 

van een door u zelfstandig gekozen financieel product. Voor het afsluiten van een financieel product op 

basis van ‘execution only’ dient u een ‘execution only-verklaring’ te ondertekenen. Hierin verklaart u dat 

u op eigen initiatief en op eigen afweging de keuze voor een financieel product heeft gemaakt. Deze 

verklaring ontvangt u tegelijkertijd met de offerte.  

Let op! Het afsluiten van een financieel product op basis van ‘execution only’ is uitsluitend geschikt voor  

consumenten die over voldoende kennis en ervaring beschikken om zelfstandig een financieel product uit te 

kunnen kiezen. Indien u niet over deze kennis en ervaring beschikt, neem dan telefonisch contact met ons 

op. In dat geval kan een eventuele afspraak met een adviseur uitkomst bieden.  

Indien u kiest voor ‘execution only’, dan kiest u ook voor ‘verkoop op afstand’, dat wil zeggen dat 

gedurende het proces uitsluitend gebruik wordt gemaakt van technieken voor communicatie op afstand. 

[…] 

 

Advies  

 U kunt ook kiezen voor onze dienstverlening met advies. Immers, bij het afsluiten van een financieel 

 product is grote zorgvuldigheid geboden. Het gaat over het algemeen over veel geld en over een 

 beslissing voor langere tijd. Daarom is het van groot belang dat u zo goed mogelijk wordt geïnformeerd 

 over de diverse mogelijkheden, zodat u uiteindelijk een weloverwogen keuze kunt maken voor het 

 financiële product dat niet alleen nu, maar ook in de toekomst bij u en uw situatie past. Het is onder meer 

 onze taak om u bij deze keuze behulpzaam te zijn. 

 

 

 VAN AANVRAAG TOT LENING IN 5 STAPPEN  

Het afsluiten van een financieel product kan worden verdeeld in vijf stappen die achtereenvolgens worden 

doorlopen.  

 

Stap 1: Oriëntatie en informatie  

• Vaststellen van uw informatiebehoefte.  

• Wij informeren u over Geldshop.nl en haar dienstverlening.  

• Wij informeren u over de aard en het verloop van het dienstverleningsproces.  

• Wij attenderen u op de relevante productinformatie, zoals bijvoorbeeld kredietprospectus(sen) en op de 

manieren waarop u kennis kunt nemen van deze informatie.  

• Wij spreken met u af of er zal worden geadviseerd en bemiddeld, of dat uitsluitend zal worden bemiddeld 

voor een door u zelfstandig gekozen financieel product. In deze laatste situatie geven wij geen ad-vies (dit 

heet ‘execution only’). Bij ‘execution only’ geldt een afwijkend traject zonder de stappen 2 en 3.  
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Stap 2: Analyse  

• Het inventariseren van uw persoonlijke gegevens.  

• Het inventariseren van uw behoeften en wensen.  

• Het opstellen van uw klantprofiel.  

• Het vaststellen van uw randvoorwaarden en keuzecriteria (prioriteiten).  

 

Stap 3: Advisering  

• De adviseur bepaalt de reikwijdte van het advies.  

• De adviseur doet voorstellen en bespreekt de aanbevolen financiële producten met u.  

• De adviseur presenteert en bespreekt het eindadvies met u.  

 

Stap 4: Bemiddeling  

• Wij stellen uw keuze(s) vast.  

• De adviseur legt in geval van een advies, waarbij u keuze(s) maakt die niet overeenkomen met het advies, 

dit vast en wijst u op de mogelijk nadelige gevolgen van die keuze.  

• Wij vragen (een) offerte(s) op en bespreken deze met u.  

• Als alles naar wens is kunt u de offerte(s) ondertekenen.  

 

Stap 5: Afhandeling  

Wij handelen alle relevante acceptatie- en administratieprocessen voor u af […]’ 

 

Klantenwerving 

4. Op de website van Geldshop dient de klant om een kredietofferte te ontvangen de volgende gegevens in te 

vullen: 

- Gewenst leenbedrag; 

- Gewenste aflossing per maand; 

- Bestedingsdoel; 

- Geslacht; 

- Geboortedatum; 

- Of er sprake is van een negatieve BKR-codering; 

- Naam; 

- Of er sprake is van thuiswonende kinderen onder 21 jaar; 

- Burgerlijke staat. 

 

5. Het ‘Handboek nazorgtraject 2012’ dat de AFM van Geldshop heeft ontvangen op 12 april 2012 bevat het 

door callcentermedewerkers te volgen belscript. In de van Geldshop op 12 april 2012 ontvangen 

opleidingsmap, met daarin het opleidingsmateriaal, bevindt zich in de map ‘scripts call-center’ hetzelfde 

document (getiteld ‘script zorgpakket 2012’). Dit belscript luidt als volgt: 

 

‘ Goedemorgen/middag/avond  u spreekt met …(eigen voor- en achternaam) 

Spreek ik met …(naam + initialen)…? 

Fijn dat ik u tref. 
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U spreekt met … (eigen voor- en achternaam) van Geldshop.nl of Geldlenen.nl  

Komt het gelegen dat ik u op dit moment bel? 

 

De reden dat wij u bellen, is dat u een financiering heeft lopen via ons bij …(naam bank).  

Als kredietbemiddelaar hechten we veel waarde aan tevreden klanten, daarom willen wij graag vanuit onze 

zorgplicht een aantal korte vragen met u doornemen om te bepalen of uw financiering nog aansluit bij uw 

persoonlijke situatie.  

 

Komt het gelegen om deze vragen met u door te nemen?  

 

Komt niet gelegen           Later terugbellen  Terugbel afspraak maken 

Komt gelegen        Vragen doornemen 

Krediet / BKR problemen      Vragen doornemen 

Hartelijk dank voor uw informatie. Echter vanuit onze zorgplicht willen wij toch graag de enquête met u 

doornemen om te kunnen bepalen of wij u (op een andere manier) van dienst kunnen zijn. 

 

De 6 enquête vragen doornemen! Letterlijk ( zie bijlage) (…)’ 

 

In de bijlage (document ‘enquête callcenter 2012’) staan zes vragen opgenomen, die betrekking hebben op: 

- De huidige financieringsvorm (of deze nog steeds naar wens is);  

- De huidige rente (of de klant tevreden is over het rentetarief dat hij/zij betaalt);  

- De huidige maandlast (of deze nog steeds naar wens is); 

- De gezinssituatie (of zich daarin wijzigingen hebben voorgedaan); 

- De woonsituatie (of zich daarin wijzigingen hebben voorgedaan); 

- De inkomenssituatie (of zich daarin wijzigingen hebben voorgedaan). 

 

De rest van het ‘script zorgpakket 2012’ luidt als volgt: 

‘Optie 1  Er zijn wijzigingen of sluit niet aan bij wensen 

Omdat u aangeeft dat: 

1. Uw financiering niet geheel aansluit op uw persoonlijke wensen EN/ OF 

2. Er wijzigingen hebben plaats gevonden 

Willen we graag voor u bekijken of we deze beter kunnen laten aansluiten. Hiervoor willen wij nog even kort 

(dit duurt hooguit een paar minuten) een paar aanvullende gegevens met u doornemen. 

 

Indien nee 

Bent u zich er van bewust, dat wij dan niet kunnen beoordelen of uw kredietovereenkomst nog aansluit bij uw 

persoonlijke situatie en een jaarlijkse beoordeling wel altijd verstandig is? 

 

Dan wil ik u bedanken voor uw medewerking en uw financiering zal onder de huidige voorwaarden worden 

voortgezet.  

Ik wens u nog een prettige dag      Geen nieuwe aanvraag 

 



 

 
 

 

 

 Datum 18 december 2014 

 Ons kenmerk […] 

 Pagina 15 van 98 

Indien ja 

Dan zal ik nu met u het aanvraagformulier gaan doorlopen.   Aanvraagformulier 

 

*************************************************************************** 

Optie 2  geen wijzigingen / sluit aan bij wensen van de klant 

 

U heeft aangegeven dat er geen wijziging in uw persoonlijke situatie heeft plaatsgevonden en u tevreden bent 

over u huidige financiering. Heeft u er behoefte aan om uw krediet toch geheel vrijblijvend te laten 

herbeoordelen? Hiervoor willen wij nog even kort, dit duurt hooguit een paar minuten, een paar aanvullende 

gegevens met u doornemen. 

 

Indien ja  

Dan zal ik nu met u het aanvraagformulier gaan doorlopen.      

        Aanvraagformulier 

 

Indien Nee 

Dan wil ik u bedanken voor uw medewerking en uw financiering zal onder de huidige voorwaarden worden 

voortgezet.  

 

Ik wens u nog een prettige dag.  

        Geen nieuwe aanvraag 

 

 

Aanvraagformulier doornemen (…)’  

 

6. Het ‘Handboek nazorgtraject 2012’ bevat tevens een stroomschema van het ‘nazorgtraject’.  

 

Verdiensten 

7. De AFM heeft van Geldshop een productieoverzicht ontvangen over de periode 1 januari 2011 tot en met 5 

april 2012. Hieruit blijkt dat Geldshop in de onderzoeksperiode heeft bemiddeld bij in totaal 2346 

kredietcontracten. Uit dit productieoverzicht blijkt dat in 607 van de 2346 gevallen één of meerdere 

betalingsbeschermende bijverzekeringen voor de klant is afgesloten. In 17397 van de gevallen heeft Geldshop 

naast de kredieten geen bijverzekeringen voor de klant afgesloten. 

 

8. Geldshop heeft in de onderzoeksperiode op twee manieren inkomen gegenereerd: middels 

‘verrichtingenvergoedingen’ die zij direct van haar (nieuwe) klanten heeft ontvangen en de doorlopende 

provisie die zij heeft ontvangen van kredietaanbieders over de (volledige) uitstaande kredietportefeuille.  

 

9. Uit haar productieoverzicht blijkt tevens dat Geldshop aan 1717 van de 2346 klanten een 

verrichtingenvergoeding in rekening heeft gebracht met een totaalbedrag van € 1.063.483,-. In 1342 gevallen 

heeft Geldshop daadwerkelijk een ‘verrichtingenvergoeding’ van de klant ontvangen, met een totaalbedrag 

van € 972.005,-. Uit het productieoverzicht blijkt dat Geldshop in 1165 van de 2346 gevallen een 
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verrichtingenvergoeding in rekening heeft gebracht, zonder dat daarbij sprake is van een verzekering die voor 

de klant is afgesloten. In 460 van deze gevallen is ook geen verzekeringsofferte aangevraagd.  

 

 

10. Geldshop heeft in haar reactie op de conceptrapportage aangegeven dat zij en zusteronderneming Geldlenen 

dusdanig met elkaar verweven waren, dat de cijfers in hun totaal moeten worden bezien om tot een juiste 

voorstelling te komen over de verdeling in inkomsten tussen doorlopende provisie en rechtstreekse 

vergoedingen. Zij heeft hierbij aangegeven dat Geldlenen zich primair richtte op het adviesmodel en 

Geldshop op het execution only model. Bovendien werden overgenomen portefeuilles in Geldshop geplaatst 

en kent de portefeuille van Geldlenen een kortere historie, waardoor de doorlopende provisie lager is.  

 

Zij stelt: ‘ Voor een volledig overzicht, waarbij de resultaten van beide entiteiten zijn geconsolideerd, zij 

verwezen naar onderstaand overzicht. (…)  

 

Schematisch overzicht verhouding doorloopprovisie vs. eenmalige vergoeding onderzoeksperiode 

 

Entiteit Doorloop Fee Totaal 

Geldlenen € 2.470.914 € 2.772.765 € 5.243.679 

Geldshop € 11.577.196 € 759.297 € 12.336.493 

Totaal € 14.048.110 E 3.532.062 € 17.580.172 

 79,91% 20,09%  

 

1.2.2 Aanvraagfase 

 

Proces 

11. In de ‘procesflow algemeen’ staat aangegeven dat het werkproces van Geldshop nadat een kredietaanvraag is 

ontvangen als volgt verliep: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanvraag komt binnen 

Aanvraag wordt automatisch vanuit systeem bij alle met ons samenwerkende banken 

ingediend 

Aanvraag wordt akkoord bevonden  alle resultaten van alle met ons samenwerkende 

banken worden aan ‘mijn dossier’ van de klant toegevoegd  
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Welkomstmail 

12. De AFM heeft op 11 april 2012 verzocht om de standaard e-mail (‘welkomstmail’) die klanten gedurende de 

onderzoeksperiode ontvingen wanneer zij (online danwel telefonisch) een aanvraag hebben ingediend. Deze 

luidt als volgt: 

 

‘ (…) Hartelijk dank voor het invullen van het aanvraagformulier op onze website of het telefonisch doornemen 

van uw aanvraag met een van onze medewerkers. 

 

Als marktleider werken wij nauw samen met meerdere grote kredietmaatschappijen, waardoor wij in staat zijn 

om de lening voor u te vinden met de laagst mogelijke rente en die zo goed mogelijk aansluit bij uw 

persoonlijke wensen en eisen. 

 

Wat mag u van ons verwachten? 

Uw kredietaanvraag zullen wij zo spoedig mogelijk voorleggen bij de kredietmaatschappijen waar wij mee 

samen werken. Op basis van uw gegevens en de resultaten van uw BKR toetsing zullen de banken in geval van 

kredietwaardigheid een voorstel doen. Op werkdagen zijn uw leenmogelijkheden in de meeste gevallen 

dezelfde dag nog inzichtelijk.  

 

Als professioneel kredietbemiddelaar hebben wij de verantwoordelijkheid om al onze klanten de mogelijkheid 

aan te bieden voor een adviesgesprek met één van onze adviseurs. Wanneer de overeenkomst op die wijze tot 

stand komt, kunnen we borgen dat het afsluiten van de lening een weloverwogen beslissing is geweest en dat de 

voorwaarden van de lening goed aansluiten bij uw persoonlijke situatie. Derhalve zullen wij u telefonisch 

hiervoor proberen te benaderen wanneer één of meerdere kredietmaatschappijen u een kredietvoorstel doen. 

Uiteraard heeft u de mogelijkheid af te zien van deze adviesmogelijkheid, dit kunt u kenbaar maken aan de 

medewerker die u benadert. We zullen u in dat geval de mogelijkheid bieden om in te loggen op uw 

persoonlijke pagina, waar u uit het beschikbare aanbod uw lening geheel zelf kunt samenstellen.(…)’ 

 

Afspraak huisbezoek 

13. In haar e-mail van 19 juli 2012 beschrijft Geldshop op verzoek van de AFM de aanpassingen in de 

bedrijfsvoering sinds 6 april 2012. Hierbij geeft zij onder meer aan: 

 

‘ (…) Uitbreiding aantal distributiekanalen: 

Telefonisch wordt er contact met de klant opgenomen. De klant krijgt de mogelijkheid 

geboden om te kiezen voor een adviestraject of online traject 

Klant kiest voor adviestraject Klant kiest voor on-line traject 
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Het aantal distributiekanalen is per 21 mei uitgebreid van 2 naar 4. Waar het voorheen mogelijk was te kiezen 

voor of execution only of een adviesgesprek aan huis, zijn daar de opties telefonisch advies en advies op 

kantoor locatie toegevoegd. Deze opties zijn toegevoegd om de cliënt eigenlijk een breder pallet aan 

mogelijkheden te bieden met daarbij ook een grotere variatie aan bijbehorende prijzen.(…)’ 

 

14. In het document ‘script akkoordgesprek’ (onderdeel van opleidingsmap binnendienst) staat omtrent de 

totstandkoming van de afspraak voor het huisbezoek het volgende aangegeven (na de ‘opening’, ‘doornemen 

gegevens’ en ‘principe akkoord’):  

 

‘Afspraak maken  

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

Mijn collega zal dan samen met u (en uw partner) een passende offerte maken die aansluit bij uw  

persoonlijke situatie en wensen.  

 

Indien de klant echt geen adviseur wil ontvangen/geen voordeel voor een afspraak: 

*Leg het traject voor het online intermediair uit aan de klant:   

*Wij sturen u een mail 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 gewenste offerte bent gekomen, kunt u deze uitprinten en met de  

  benodigde gegevens naar ons terugsturen.  

*Indien u vragen heeft dan kunt u altijd contact 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 vragen 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? / Wie gesprek?  

*Sturing naar overdag 

*Afspraak 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 van een afspraakbevestiging  controle mailadres.  

*Heeft de klant zelf nog vragen? 

*Bedank de klant voor zijn/haar tijd en wens hem/haar een prettig gesprek toe met onze adviseur.’ 

 

15. In de bij de klantdossiers behorende ‘calllogs’ (registraties van klantcontact per e-mail en/of telefonisch) die 

de AFM van Geldshop heeft ontvangen, staan diverse afspraakbevestigingen opgenomen die aan de klanten 

van Geldshop zijn verzonden.  

 

Aan twaalf klanten is de afspraakbevestiging van het volgende format gezonden: 
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‘ Geachte (…), 

 

U heeft besloten gebruik te maken van de mogelijkheid om een kredietvoorstel uit te werken met een van onze 

kredietadviseurs. Zodoende willen wij graag de afspraak middels deze weg bevestigen op (…). 

 

Een van onze professionele kredietadviseurs, (…), zal bij u thuis aanwezig zijn om samen met u (en uw 

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 klaar hebt liggen voor uw adviesgesprek: 

- Kopie bankafschrift/Internetuitdraai met afschrijving huur- of hypotheeklasten (niet ouder dan 2 maanden, 

zonder doorhalingen)  

- Kopie bankafschrift/Internetuitdraai met afschrijving van spaar-, beleggings- of levensverzekeringspremie 

voor hypotheek (niet ouder dan 2 maanden, zonder doorhalingen)  

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

een print van deze gegevens (zonder doorhalingen)  

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

(…) 

 

Uw afspraak wijzigen of annuleren 

Eerlijk en transparant zaken doen, staat bij ons hoog in het vaandel. Wij distantiëren ons dan ook van elke 

vorm van (krediet)colportage, of andere vormen van ongewenste verkooppraktijken. U bent zodoende vrij om 

uw afspraak te wijzigen of te annuleren. Echter stellen wij het wel op prijs als u dit minimaal 24 uur voordat 

de afspraak plaats vindt doet. U kunt ons bereiken op 070-711.53.10 (ma tm vrij 9 – 21 u, za 9 – 17 u) of 

agendabeheer@geldlenen.nl.   

 

U kunt onze dienstenwijzer raadplegen op: 

http://www.geldshop.nl/pdf/GeldshopDienstenwijzer.pdf 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Geldshop.nl’ 

 

De calllog behelst een aantal varianten op bovenstaande afspraakbevestiging. De tekst verschilt al naar gelang 

de situatie van de klant: de documenten die de klant bij de hand moet hebben tijdens de afspraak zijn 

aangepast aan de situatie van die klant (bijvoorbeeld de woonsituatie, burgerlijke staat, type 

arbeidsovereenkomst). 

 

16. In haar reactie op de conceptrapportage heeft Geldshop aangegeven dat het voor klanten in de 

onderzoeksperiode ook mogelijk was om op één van haar kantoren langs te komen. In 2011 hebben ongeveer 
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100 afspraken en in het eerste kwartaal van 2012 ongeveer 25 afspraken op een van deze kantoorlocaties 

plaatsgevonden. De AFM beschouwt hetgeen door Geldshop is aangegeven met betrekking tot deze 

huisbezoeken als aanvulling op de feiten. De AFM gaat er hierbij vanuit dat dit het totaal aantal afspraken van 

Geldshop en Geldlenen gezamenlijk is dat op kantoorlocaties heeft plaatsgevonden. 

 

1.2.3 Execution only 

 

Proces 

17. In de dienstenwijzer van Geldshop met betrekking tot haar execution only dienstverlening wordt onder meer 

het volgende aangegeven:2 

 

‘Execution only  

Bij Geldshop.nl kunt u kiezen voor bemiddeling zonder voorafgaand of tussentijds advies (‘execution only’). 

Uitgangspunt van deze vorm van dienstverlening is dat onze activiteiten zich dan beperken tot het bemiddelen 

bij de totstandkoming van overeenkomsten tussen u en de met ons samenwerkende aanbieders, van een door u 

zelfstandig gekozen financieel product. Voor het afsluiten van een financieel product op basis van ‘execution 

only’ dient u een ‘execution only-verklaring’ te ondertekenen. Hierin verklaart u dat u op eigen initiatief en 

op eigen afweging de keuze voor een financieel product heeft gemaakt. Deze verklaring ontvangt u 

tegelijkertijd met de offerte.  

Let op! Het afsluiten van een financieel product op basis van ‘execution only’ is uitsluitend geschikt voor  

consumenten die over voldoende kennis en ervaring beschikken om zelfstandig een financieel product uit te 

kunnen kiezen. Indien u niet over deze kennis en ervaring beschikt, neem dan telefonisch contact met ons op. 

In dat geval kan een eventuele afspraak met een adviseur uitkomst bieden.  

Indien u kiest voor ‘execution only’, dan kiest u ook voor ‘verkoop op afstand’, dat wil zeggen dat gedurende 

het proces uitsluitend gebruik wordt gemaakt van technieken voor communicatie op afstand. […]’ 

 

‘Wat doen wij voor u in het kader van execution only? 

- Wij informeren u over Geldshop.nl en haar dienstverlening. 

- Wij attenderen u op de mogelijkheden om kennis te nemen van relevante productinformatie zoals het ESIC-

document  (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet). 

- Wij registreren uw persoonlijke gegevens en uw keuze van het gewenste product. 

- Wij vragen (een) offerte(s) voor u op en als alles naar wens is kunt u de offerte(s) ondertekenen. 

- Wij handelen alle relevante acceptatie- en administratieprocessen voor u af. 

- Ook nadat u via onze bemiddeling een financieel product heeft afgesloten, zijn wij u graag van dienst.’ 3 

 

18. In het Handboek Intern Beleid dat de AFM van Geldshop heeft ontvangen, wordt de volgende 

procesbeschrijving van het online traject aangegeven: 

 

‘ (…) Procesbeschrijving online traject 

                                                        
2 Dienstenwijzer Geldshop versie 24 oktober 2011; Dienstenwijzer Geldshop, versie 13 februari 2012 en Dienstenwijzer Geldshop, versie 2 april 2012. 

3 Dienstenwijzer Geldshop, versie 13 februari 2012 en Dienstenwijzer Geldshop, versie 2 april 2012. 
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Geldlenen/Geldshop hanteert ook een execution only model. De klant vraagt en Geldlenen/Geldshop draait. 

Dit houdt in, dat de klant zelf verantwoordelijk is voor de keuze van het product.  

 

Definitie ‘execution only’: 

‘Execution only is eenvoudig gezegd: bemiddeling zonder advies. Execution only is bedoeld voor die klant, die 

al precies weet welk product hij of zij wil hebben. Deze klant heeft geen behoefte aan een uitgebreid 

adviestraject en wil graag zelf verantwoordelijk zijn voor het afsluiten van een financieel product. De 

aanbieder dient de klant vooraf te voorzien van uitgebreide informatie. De aansprakelijkheid komt in dit 

traject bij de klant te liggen.’ 

 

De klant kan via zijn eigen dossier een offerte selecteren van Geldlenen/Geldshop met hieraan vast een 

execution only brief. Met daarin de toelichting omtrent execution only en de product kenmerken van geboden 

offerte op een rijtje.  

 

Kernvraag 

‘Waaraan moet ‘execution only’ volgens de Wet op het financieel toezicht voldoen?’ 

1. Informeren  De klant wordt vooraf geïnformeerd over de dienstverlening van het kantoor: Onder 

   andere de relatie met aanbieders, de beloningsvorm, algemene en specifieke  

   productinformatie. 

2. Inventariseren  Het opvragen van gegevens van de klant die uitsluitend noodzakelijk zijn voor de  

  acceptatie door de aanbieder en voor het aangaan van de overeenkomst met de 

  aanbieder. 

3. Bemiddelen  Het tot stand brengen van een of meer overeenkomsten inzake financiële producten  

  tussen de klant en aanbieder(s) en/of (in geval van verzekeringen en kredieten) het  

  assisteren bij het beheer en de uitvoering van dergelijke overeenkomsten. 

 

Op de website vermeld Geldlenen/Geldshop vooraf aan de klant, de volgende gegevens: 

a. Lening vormen. 

b. De verschillende rentes en aanbieders. 

c. Aanbieders:  

a) Algemene voorwaarden 

b) ESIC formulieren / verwijzing naar formulier 

 

(…) Online intermediair 

1. Via de website klikt de klant op ‘mijn dossier’ 

2. Klant vult hier zijn gebruikersnaam en wachtwoord in 

3. Alle banken die een goedkeuring hebben gegeven zijn hierin opgenomen 

4. Klant stelt zelf de gewenste lening geheel zelfstandig samen, oa 

a) Financieringsvorm 

b) Maandlast 

c) Rente 

d) Looptijd 
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e) Maatschappij 

f) Kredietbescherming 

5. Klant uploadt zelft de offerte 

6. Na definitief selecteren wordt de offerte hardcopy, per mail en PDF beschikbaar gesteld 

7. Klant tekent offerte en voegt de benodigde documenten toe 

8. Zendt ons per post het getekende contract en benodigde documenten’ 

 

19. In de ‘procesflow online traject’4 staat aangegeven dat het proces bij execution only als volgt verliep: 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Het execution only traject verliep, zoals door Geldshop is aangegeven, geheel via internet door middel van de 

volledig geautomatiseerde tool op haar website. Geldshop heeft de online tool zoals die op dat moment op 

haar website beschikbaar was voor klanten, op 15 november 2012 aan de AFM gepresenteerd aan de hand van 

‘screenshots’. Hierbij is door Geldshop aangegeven dat er ten opzichte van de onderzoeksperiode geen 

                                                        
4 Onderdeel van powerpointpresentatie met titel ‘presentatie AFM’, dat als bijlage is gevoegd bij de e-mail met onderwerp ‘definitieve presentatie’ 

van xxxxxxxxxx aan xxxxxxxxxxxxxxxxxx d.d. 11 april 2012. Hierbij dient te worden opgemerkt dat 11 april 2012 de datum was van het 

aangekondigde onderzoek. De AFM heeft op deze onderzoeksdag geen presentatie gekregen. 

Klant kiest voor het execution only traject. Online intermediair met ‘mijn dossier’ wordt voor de 

klant beschikbaar gesteld. Aan de hand van 6 tal punten maakt de klant zelf de keuze uit het 

aanbod van alle met ons samenwerkende banken. 

De definitieve offerte keuze van de klant wordt automatisch vanuit het systeem gegenereerd. Klant 

ontvangt de offerte: 

a. Per mail 

b. Als PDF 

c. Hardcopy 

Indien de klant de offerte tekent, komt deze per post retour. 

Indien de offerte compleet is zal deze ingediend worden bij de bank. 
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relevante wijzigingen in de tool waren doorgevoerd. Geldshop heeft aangegeven dat de door haar 

gepresenteerde versie voor de relevante onderdelen gelijk was aan de versie zoals die werd gehanteerd tijdens 

de door de AFM onderzochte periode. Na deze presentatie heeft de AFM op haar verzoek op 6 december 2012 

de screenshots van de module ontvangen.  

 

21. In de online module vulde de klant achtereenvolgens diens persoonlijke gegevens in, controleerde deze 

gegevens, kon ervoor kiezen om de huidige lening zoals blijkt uit de BKR-toetsing al dan niet in te lossen, 

kiest het gewenste kredietbedrag, de leenvorm, looptijd, maandlast en kiest vervolgens voor een aanbod van 

een specifieke kredietverstrekker.  

 

22. Vervolgens bestond er in de online module nog de mogelijkheid om een offerte op te vragen voor een 

eventuele bijverzekering van xxxxxxx met dekking voor overlijdensrisico- en/of arbeidsongeschiktheid en/of 

werkloosheid. Daarbij stond aangegeven: 

 

‘Uw lening beschermen tegen de financiële gevolgen van overlijden, arbeidsongeschiktheid en/of 

werkloosheid? 

o Ja, laat mij in de volgende stap de mogelijkheden zien om mijn lening te verzekeren 

 Nee bedankt, ik heb mijn lening gevonden en wil nu afronden. 

 

Als uitleg gaf Geldshop hierbij aan: 

‘Standaard staat het bolletje inzake de kredietbescherming op nee. Wanneer de wens van de klant/consument 

het sluiten van een kredietbescherming is, dan dient het bolletje ‘Ja, laat mij in de volgende stap de 

mogelijkheden zien om mijn lening te verzekeren’ aangeklikt te worden. Door op ‘volgende stap’ te klikken 

komt de klant/consument in het verzekeringenscherm.’ 

 

23. Wanneer de klant ervoor koos om de mogelijkheden te bekijken, kwam hij/zij in het volgende scherm. In dit 

scherm kon de klant een offerte genereren voor een verzekering van 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). Dit deed de klant door de gewenste looptijd, het verzekerde bedrag 

en de af te dekken risico’s (overlijden en/of werkloosheid en/of arbeidsongeschiktheid) in te vullen. Hierbij 

stond aangegeven: ‘Stel zelf uw gewenste verzekeringspolis samen. Een verzekering afsluiten via deze site doet 

u tegen een netto premie (zonder provisiecomponent). (…)’  

 

Hierbij dient te worden opgemerkt dat tijdens de presentatie op 15 november 2012 (aanvullend onderzoek) 

door de AFM is opgemerkt dat er bij het verzekeringsonderdeel van de tool, niet stond aangegeven of er voor 

de bemiddeling in verzekeringen kosten in rekening werden gebracht. Hier stond uitsluitend bovenstaande 

tekst aangegeven (dat de verzekering werd afgesloten tegen netto verzekeringspremies). Geldshop heeft op 

deze onderzoeksdag aangegeven de opmerking van de AFM te zullen verwerken in de tool. In de versie zoals 

door de AFM ontvangen op 6 december 2012 is de opmerking van de AFM verwerkt en wordt aangegeven: 

‘Om dit voor u in orde te maken brengen wij een eenmalige bemiddelingsvergoeding in rekening van € 99,-’.  

 

24. Nadat de klant de online module heeft doorlopen, werden de offerte(s) automatisch gegenereerd en konden 

door de klant direct worden gedownload en/of per e-mail/post worden ontvangen, zo staat aangegeven in het 



 

 
 

 

 

 Datum 18 december 2014 

 Ons kenmerk […] 

 Pagina 24 van 98 

eindscherm van de online module. De klant diende deze offertes vervolgens te ondertekenen en samen met de 

benodigde documenten aan Geldshop te zenden. 

 

 

Vergoeding  

25. Uit het van Geldshop ontvangen ‘overzicht fee’ en het productieoverzicht blijkt dat zij gedurende de 

onderzoeksperiode de volgende vergoeding in rekening bracht bij haar execution only klanten: 

 

Periode Verrichtingenvergoeding ‘execution only’ 

1 januari 2011 tot 16 augustus 2011 € 199,- 

16 augustus 2011 tot 13 februari 2012 € 299,- 

13 februari 2012 tot 7 april 2012 € 0,- 

 

26. In haar Dienstenwijzer, versie 24 oktober 2011, geeft Geldshop aan: 

 

‘ […]Verrichtingenvergoeding 

Om genoemde additionele verzekeringsproducten aan onze klanten aan te bieden, maken wij bedrijfskosten. 

Deze kosten berekenen wij, in de vorm van een eenmalige verrichtingenvergoeding, door aan onze klanten, op 

het moment dat de definitieve bemiddeling een feit is. De hoogte van de verrichtingenvergoeding is 

afhankelijk van de wijze van dienstverlening die u kiest: 

 

[…] 

 Wanneer de bemiddeling tot stand komt op basis van ‘execution only’wordt een eenmalige 

verrichtingenvergoeding van € 299,- in rekening gebracht. De vergoeding wordt in rekening gebracht, 

ongeacht het feit of er wel of geen verzekeringsproducten afgesloten worden.  

 

Annuleringskosten 

Wanneer wij de door u ondertekende offerte retour hebben ontvangen, maar u wenst echter toch van de 

overeenkomst af te zien dan zullen wij u annuleringskosten in rekening brengen voor de door ons verrichte 

dienst tot aan het moment van annulering. De hoogte van deze kosten is afhankelijk van de wijze waarop u 

de overeenkomst tot stand wenste te laten komen (‘execution only’ of advies) en het moment van annulering 

(voor of nadat de gehele door ons uitgevoerde verrichting heeft plaats gevonden). De annuleringskosten 

bedragen: 

[…] 

 € 299,- wanneer u annuleert op het moment dat de gehele verrichting door ons is uitgevoerd en er gekozen 

is voor het ‘execution only’ traject. 

 € 199,- wanneer u annuleert op het moment na tekenen van de offerte maar vóór het moment dat de gehele 

verrichting door ons is uitgevoerd en er gekozen is voor het ‘execution only’ traject.[…]’ 

 

27. In de Dienstenwijzer, versie 13 februari 2012 en 2 april 2012, is de tekst ten aanzien van de 

verrichtingenvergoeding gewijzigd. In deze versie wordt aangegeven dat er geen vergoeding voor execution 

only dienstverlening in rekening wordt gebracht.  
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28. Op de nota/machtiging voor automatische incasso, die in 24 van de 27 door de AFM onderzochte execution 

only dossiers aanwezig is, staat met betrekking tot de verrichtingenvergoeding aangegeven:  

 

‘(…) Verrichtingenvergoeding 

Om onze (additionele) diensten (zie dienstenwijzer) voor u mogelijk te maken, brengen wij u een vaste 

verrichtingenvergoeding, ter hoogte van € 299,-, in rekening, welke uiteraard alleen in rekening gebracht 

wordt wanneer uw lening definitief door de bank is goedgekeurd en uitbetaald. 

 

Annuleringskosten 

Wanneer wij de door u ondertekende offerte retour hebben ontvangen, maar u wenst echter toch van de 

overeenkomst af te zien, dan zullen wij u annuleringskosten in rekening brengen voor de door ons verrichte 

dienst tot aan het moment van annulering. De hoogte van deze kosten is afhankelijk het moment van 

annulering (voor of nadat de gehele door ons uitgevoerde verrichting heeft plaats gevonden). De 

annuleringskosten bedragen: 

- € 299,- wanneer u annuleert op het moment dat de gehele verrichting door ons is uitgevoerd. 

- € 199,- wanneer u annuleert op het moment na tekenen van de offerte maar vóór het moment dat de 

gehele verrichting door ons is uitgevoerd. 

N.B. Er zullen geen annuleringskosten in rekening gebracht worden wanneer uw aanvraag wordt afgewezen. 

(…)’ 

 

29. De AFM heeft Geldshop bij haar bezoek van 15 november 2012 gevraagd om de reden voor de invoering van 

de fee voor execution only. Hierop heeft Geldshop op 23 november 2012 schriftelijk gereageerd. Hierbij geeft 

zij aan:’(…) De gedachte was dat de verrichtingen van Geldshop/Geldlenen in het kader van Execution Only 

zowel op kredietverstrekking zagen als op mogelijke betalingsbescherming in dat verband. Bemiddelen is in 

de Wft gedefinieerd als alle werkzaamheden gericht op het als tussenpersoon tot stand brengen van een 

overeenkomst inzake krediet of verzekering. Via de module Online Intermediair krijgen klanten toegang tot 

een ruim scala mogelijkheden, inclusief betalingsbescherming verzekeringen. Nadat een consument zijn 

gegevens heeft ingevuld, krijgt deze een e-mail ter bevestiging met inloggegevens voor Online Intermediair. 

Vervolgens kan de consument door middel van de module Online Intermediair zijn wensen weergeven, onder 

meer met betrekking tot betalingsbescherming. 

 

Door Geldshop/Geldlenen werd het tegen deze achtergrond redelijk geacht dat steeds een 

verrichtingenvergoeding in rekening werd gebracht, ongeacht of de betrokken klant uiteindelijk een 

verzekering afsloot. Ook indien de klant daar niet voor koos, had Geldshop/Geldlenen met het ter 

beschikking stellen aan de betreffende klant van Online Intermediair immers activiteiten verricht gericht op 

het tot stand brengen van een verzekering.(…)  

 

De bemiddelingsactiviteiten starten vanaf het moment waarop de klant na het invullen van zijn gegevens 

actief gebruik maakt van Online Intermediair en niet nadat een consument daadwerkelijk om een 

verzekeringsofferte verzoekt. De bemiddeling ziet gezien het aanbod binnen deze module op zowel 

kredietverlening als betalingsbescherming. (…)’  



 

 
 

 

 

 Datum 18 december 2014 

 Ons kenmerk […] 

 Pagina 26 van 98 

 

30. Voorts heeft de AFM bij haar bezoek van 15 november 2012 aan Geldshop verzocht aan te geven of zij een 

doorlopende vergoeding van de kredietaanbieder heeft ontvangen voor de door haar aangebrachte klanten die 

op basis van execution only heeft bediend. Geldshop heeft hierop op 23 november 2012 schriftelijk 

geantwoord: 

 

‘Voor de bemiddeling tussen de klant en de aanbieder met betrekking tot consumptief krediet worden wij 

uitsluitend door de aanbieder (bank) beloond. Dit doet de aanbieder op basis van een doorlopende provisie. 

Dit is ook het geval bij de door u genoemde dossiers. De € 299,- die in rekening is gebracht bij de klant had 

betrekking op de kredietbescherming.’  

 

Productie 

31. De AFM heeft van Geldshop een productieoverzicht ontvangen over de periode 1 januari 2011 tot en met 5 

april 2012. Uit het productieoverzicht is het volgende gebleken. 

 

Geldshop heeft in de onderzoeksperiode bij 583 kredietcontracten bemiddeld op execution only basis. In totaal 

heeft zij hiervoor € 143.917,- aan verrichtingenvergoeding in rekening gebracht. Blijkens het 

productieoverzicht hebben 28 van de 583 klanten geen offerte voor een verzekering aangevraagd 

(gedownload) en geen verzekering afgesloten. 266 van de 583 klanten hebben wel een verzekeringsofferte 

gedownload, maar niet afgesloten. De overige 289 klanten hebben wel een verzekeringsofferte gedownload en 

daadwerkelijk afgesloten. 

 

1.2.4 Advies 

 

Proces 

32. In de ‘procesflow adviestraject’ staat aangegeven dat het adviesproces als volgt verloopt: 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
5 Onderdeel van powerpointpresentatie met titel ‘presentatie AFM’, dat als bijlage is gevoegd bij de e-mail met onderwerp ‘definitieve presentatie’ 

van xxxxxxxxxx aan xxxxxxxxxxxxxxxxxx d.d. 11 april 2012. Hierbij dient te worden opgemerkt dat 11 april 2012 de datum was van het 

aangekondigde onderzoek. De AFM heeft op deze onderzoeksdag geen presentatie gekregen. 

Start adviesgesprek 

De adviseur zal inventariseren de: risicobereidheid, wensen, beoordelen/doornemen met de 

klant 

De adviseur zal de loonstroken, bankafschriften etc gaan beoordelen/doornemen met de klant 
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33. De AFM heeft Geldshop op 11 april 2012 verzocht om het materiaal te overhandigen dat door Geldshop ten 

tijde van de onderzoeksperiode (intern) werd gebruikt om medewerkers op te leiden. Hierop heeft zij diverse 

‘opleidingsmappen’ ontvangen. Eén van de opleidingsmappen (map trainingen medewerker buitendienst) 

De adviseur zal aan de hand van de gegevens, berekeningen maken mbt kredietwaardigheid en de 

risico’s in geval van orv/ao/ww 

De adviseur zal het klantprofiel analyseren en bespreken met de klant 

De adviseur zal het adviesrapport gaan opstellen en de eventuele mogelijkheden per 

bank/product/verzekeringsmaatschappij bespreken met de klant. Hieruit komt uiteindelijk een advies 

naar voren 

De klant zal een keuze maken. Deze keuze kan afwijken van het advies van de adviseur. Bij een 

afwijking zal:  

 Vastgelegd worden waarom klant afwijkt 

 De risico’s hiervan zullen besproken worden 

De klant ontvangt de offerte (verzek.polis), dienstenwijzer, esic formulier en algemene voorwaarden en 

na doorlezen en zal de offerte/polis getekend worden 

Offerte en aanvullende stukken gaan naar de bank 
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bevat een document ‘rode draad adviesgesprek’. Hierin worden de tien stappen van het adviesproces 

weergegeven.  

 

Onder stap 1 (‘voorstellen bedrijf en jezelf + routing gesprek’) en 2 (‘Inventarisatie wens’) wordt onder meer 

aangegeven:  

 

‘(…) Wij zijn een kredietbemiddelaar, dat wil zeggen; wij bemiddelen tussen u en een aantal banken, en 

kunnen dus kiezen uit meerdere voorstellen. Op dit moment zijn we de grootste kredietbemiddelaar van 

Nederland. De laatste twee jaar zijn we explosief aan het groeien, dat komt omdat de markt steeds 

transparanter wordt. Mensen gaan vergelijken op internet en zo komen steeds meer klanten bij ons terecht’. 

(…) 

 

Om een klant een duidelijk beeld te geven van het gesprek, moet er een verloop van het gesprek worden 

aangegeven. Op deze manier weet de klant precies wat hij/zij van het gesprek kan verwachten. 

‘Ik zal u een beeld geven hoe het gesprek eruit ziet. We gaan zo eerst samen naar uw persoonlijke gegevens 

kijken door middel van de stukken die u heeft meegenomen. Dan weet ik of de mogelijkheden op de juiste 

gegevens zijn gebaseerd. Vervolgens gaan we uitgebreid in op uw persoonlijke wensen en zal ik u daar een 

advies op geven. Dan ga ik op zoek naar de financieringsmaatschappij die het beste hierbij aansluit en indien 

gewenst kan ik het gelijk in orde maken. Tijdens het gesprek zal ik tevens een klantprofiel invullen. Dit is een 

wettelijk document waarbij ik uw persoonlijke gegevens, wensen en advies moet gaan vastleggen. 

 

Stap 2 Inventarisatie wens 

De klant heeft tot nu toe alleen telefonisch contact gehad met Geldshop/Geldlenen. Dit is dus het eerste 

persoonlijke contact dat de klant heeft met jou en ons bedrijf. Een korte inventarisatie van de wens en het doel 

zorgt ervoor dat er geen misverstanden kunnen ontstaan over de hoogte van bedragen, inlossingen, bedrag in 

handen en overige redenen van het adviesgesprek. Ook is het een moment om een gesprek mét de klant te 

voeren. Noteer deze informatie voor jezelf, zodat je deze kunt gebruiken voor het invullen van het klantprofiel. 

In deze fase van het gesprek wordt er nog niet ingegaan op de exacte wensen van de klant en ook wordt er 

geen financieringsvorm uitgelegd 

 

Maak een samenvatting van wat er met de klant is besproken en stel hierbij de nodige open vragen. 

‘Dus als ik het goed heb begrepen gaat het om een totaal bedrag van € ….. ‘ 

‘U heeft een aanvraag gedaan voor € ….’ 

‘Wij gaan voor u inlossen …. ‘ 

 

Open vragen die, afhankelijk van de situatie, gesteld kunnen worden zijn:   

* Wilt u nog een (extra) bedrag in handen over houden?  

* Waar gaat u het geld aan besteden?  

 

Als er een duidelijk beeld is ontstaan, sluit je deze fase af:  

‘Dan gaan we samen kijken wat hiervoor de beste mogelijkheden voor zijn’.’ 
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Na stap 1 en 2 volgen de stappen, ‘Controle stukken + invullen inventarisatie klantprofiel + invullen invulveld 

voor VKM’, ‘Visualisatie wens & advies consumptief krediet + uitleg + berekeningen’ en ‘Deelafsluiting 

consumptief krediet’.   

 

Stap 6 en 7 luiden: 

 

‘ (…) Stap 6  Inventarisatie risico’s verzekeringen + berekeningen 

Het consumptieve krediet is nu definitief afgesloten en vervolgens ga je over tot het bespreken van de risico’s 

die zich kunnen voor doen tijdens de duur van de financiering. 

 

‘U heeft wellicht wel gehoord dat mensen met een financiering in de betalingsproblemen kunnen komen. Dat 

is vaak niet omdat ze teveel lenen, maar vaak omdat er iets aan de inkomstenkant is veranderd. Ik zal dit eerst 

aan u toelichten en daarna is het een keuze of u zich wil laten beschermen tegen dit financiële risico.  

 

‘Heeft u enig idee wat er gebeurt met u inkomen als u arbeidsongeschikt of werkloos wordt?’ 

 

‘Als u arbeidsongeschikt wordt krijgt u waarschijnlijk het eerste jaar 100% (soms ook 70% eerste jaar!) 

uitbetaald en het tweede jaar 70%. Daarna is afhankelijk van de mate waarin iemand afgekeurd wordt. Bij 

werkloosheid valt u direct in inkomen terug en is het de eerste twee maanden 75%, daarna 70%. Dit ontvangt 

u maximaal drie jaar afhankelijk uw dienstjaren (1 maand per dienstjaar). Ik ga in een berekening laten zien 

wat dit voor u voor financiële gevolgen heeft’ 

 

Vul nu de laatste ontbrekende informatie bij de berekening in, namelijk het limiet van de financiering en het 

nieuwe maandtermijn. Als deze gegevens zijn ingevuld, laat dan de berekening van arbeidsongeschiktheid, 

werkloosheid en overlijden zien en licht deze toe. Geef hierbij duidelijk aan wat jouw advies is naar 

aanleiding van de berekening, de persoonlijke gegevens en situatie van de klant.  

 

‘Wij kunnen het risico niet voorkomen maar wel kunnen we de financiële gevolgen voor u wegnemen. Wilt u 

dat uw maandlast wordt overgenomen in de situatie van ao en/of ww?’ 

 

‘Een ander financieel risico betreft overlijden. Als u (of uw partner) komt te overlijden zal de restschuld 

overgaan naar uw nabestaanden (partner en/of kinderen, ouders en/of broers en zussen) 

Vindt u het belangrijk dat bij overlijden de restschuld niet overgaat op de nabestaanden?’ 

 

Stap 7 Visualisatie verzekeringen 

Naar aanleiding van stap 6 is het afhankelijk van de keuze van de klant welke algemene voorwaarden wordt 

gevisualiseerd. Alleen de gekozen producten dienen te worden uitgelegd. (…)’ 

 

Vergoeding 

34. In haar Dienstenwijzer, versie 24 oktober 2011, geeft Geldshop onder ‘Wijze waarop wij worden beloond’ het 

volgende aan: 
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‘Consumptief krediet 

‘Volgens de wet mogen wij voor het bemiddelen in kredieten uitsluitend betaald worden door de aanbieder 

van het krediet. Wij ontvangen van de aanbieder van het krediet dan ook een vergoeding voor onze 

dienstverlening. Wij worden door de aanbieders beloond op basis van doorlopende provisie. 

 

Verzekeringen naast consumptief krediet 

Bij de verzekeringsproducten die via onze bemiddeling worden afgesloten werken wij met zogenaamde ‘netto 

premies’. Dit houdt in dat er in de verzekeringspremies geen opslag voor provisie is opgenomen. Hierdoor 

kunnen we u lage verzekeringspremies aanbieden.’ 

 

Verrichtingenvergoeding 

Om genoemde additionele verzekeringsproducten aan onze klanten aan te bieden, maken wij bedrijfskosten. 

Deze kosten berekenen wij, in de vorm van een eenmalige verrichtingenvergoeding, door aan onze klanten, op 

het moment dat de definitieve bemiddeling een feit is. De hoogte van de verrichtingenvergoeding is 

afhankelijk van de wijze van dienstverlening die u kiest: 

 Wanneer de bemiddeling tot stand komt met behulp van een gediplomeerd adviseur wordt een eenmalige 

verrichtingenvergoeding van € 799,- in rekening gebracht. De vergoeding wordt in rekening gebracht, 

ongeacht het feit of er wel of geen verzekeringsproducten afgesloten worden. 

(…) 

 

Annuleringskosten 

Wanneer wij de door u ondertekende offerte retour hebben ontvangen, maar u wenst echter toch van de 

overeenkomst af te zien dan zullen wij u annuleringskosten in rekening brengen voor de door ons verrichte 

dienst tot aan het moment van annulering. De hoogte van deze kosten is afhankelijk van de wijze waarop u de 

overeenkomst tot stand wenste te laten komen (‘execution only’ of advies) en het moment van annulering 

(voor of nadat de gehele door ons uitgevoerde verrichting heeft plaats gevonden). De annuleringskosten 

bedragen: 

 € 799,- wanneer u annuleert op het moment dat de gehele verrichting door ons is uitgevoerd en er 

gekozen is voor het adviestraject. 

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

gehele verrichting door ons is uitgevoerd en er gekozen is voor het adviestraject. 

(…)’ 

 

35. In de Dienstenwijzer, versie 13 februari 2012 en 2 april 2012, is de tekst ten aanzien van de 

verrichtingenvergoeding gewijzigd. In deze versie wordt aangegeven (nadruk toegevoegd): 

 

‘Verrichtingenvergoeding 

Ten aanzien van het wettelijk adviestraject, maken wij bedrijfskosten. Deze kosten berekenen wij, in de vorm 

van een eenmalige verrichtingenvergoeding, door aan onze klanten. De hoogte van de 

verrichtingenvergoeding is afhankelijk van de wijze van dienstverlening die u kiest: 
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 Wanneer de bemiddeling tot stand komt met behulp van een gediplomeerd adviseur wordt een eenmalige 

verrichtingenvergoeding van € 799,- in rekening gebracht. De vergoeding wordt in rekening gebracht, 

ongeacht het feit of er wel of geen verzekeringsproducten afgesloten worden.(…) 

 

Annuleren 

Wanneer wij de door u ondertekende offerte retour hebben ontvangen, maar u wenst echter toch van de 

overeenkomst af te  zien , dan wel u verstrekt niet tijdig de door de kredietmaatschappij verzochte stukken, 

dan zullen wij kosten in rekening  brengen; 

•  Heeft u gekozen voor het adviestraject dan zullen wij in geval van een annulering adviesvergoeding bij u 

in rekening brengen. Deze kosten bedragen €499,-. 

•(…)’ 

 

36. Omtrent de wijze van betalen geeft Geldshop in (alle versies van) de Dienstenwijzer aan: ‘Wanneer u besluit 

in te gaan op de aangeboden offerte, dan dient u ook de machtiging voor eenmalige incasso te ondertekenen. 

Wij zullen de verrichtingenvergoeding dan van uw bank of girorekening incasseren nadat de definitieve 

bemiddeling een feit is.’ 

 

37. Op de hierboven omschreven machtiging (‘toelichting- en machtigingsformulier’) staat omtrent de 

adviesdienstverlening en bijbehorende kosten aangegeven: 

 

‘Dienstverlening 

Bij uw kredietaanvraag heeft u ervoor gekozen om de kredietovereenkomst tot stand te laten komen met 

behulp van een adviseur. De adviseur heeft tijdens het adviesgesprek uw persoonlijke financiële situatie in 

kaart gebracht. Op basis van uw situatie en de doelstelling van uw af te sluiten financiering heeft de adviseur 

een advies uitgebracht, voor wat betreft de financieringsvorm, maandlast, (theoretische) looptijd en eventuele 

additionele verzekeringsproducten. 

 

Verrichtingenvergoeding 

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

doorberekend aan onze cliënten in de vorm van een eenmalige verrichtingenvergoeding à (…). Deze kosten 

worden in rekening gebracht op het moment dat definitieve bemiddeling een feit is, dus op het moment dat de 

overeenkomsten daadwerkelijk tot stand zijn gekomen.(…) 

 

Ondertekening 

Door middel van ondertekening van dit document gaat u akkoord met en bevestigt u uitdrukkelijk de gekozen 

wijze van dienstverlening. Daarnaast bevestigt u dat u de dienstenwijzer overhandigd heeft gekregen van de 

adviseur. Hierbij machtigt (*) u tevens Geldshop.nl om eenmalig de verschuldigde verrichtingenvergoeding of 

verschuldigde adviesvergoeding in geval van een annulering af te schrijven van onderstaande bank of 

girorekeningnummer, waarvan u verklaart dat u de rekeninghouder/rechthebbende bent en het 

rekeningnummer niet vervallen is. Daarnaast verklaart u geen recht te hebben op terugboeking gezien het een 

eenmalige machtiging betreft: (…)’ 

 



 

 
 

 

 

 Datum 18 december 2014 

 Ons kenmerk […] 

 Pagina 32 van 98 

38. Uit het van Geldshop ontvangen overzicht ‘wijzigingen fee periode 1-1-2011/7-4-2012’ blijkt dat zij 

gedurende de onderzoeksperiode de volgende verrichtingenvergoedingen aan haar adviesklanten rekende: 

   

Periode Verrichtingenvergoeding ‘advies’  

1 januari 2011 tot 14 maart 2011 € 999,- (alle kredieten) 

14 maart 2011 tot 16 augustus 

2011 

€ 799,- (alle kredieten) 

16 augustus 2011 tot 7 april 2012 € 499,- (kredieten < € 7500,-)  

16 augustus 2011 tot 7 april 2012 € 799,- (kredieten > € 7500,-) 

 

39. Op de vraag van de AFM op 12 april 2012 waartoe de verrichtingenvergoeding bij advies diende gaf 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx aan, dat deze diende als beloning voor hetgeen hij noemde het ‘wettelijk 

adviestraject’: de inventarisatie- en advieswerkzaamheden op het gebied van het consumptief krediet en de 

inventarisatie van de risico’s in het geval van werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en overlijden. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx benadrukte hierbij dat de ‘verrichting’ is geprijsd en niet de bemiddeling: de kosten 

worden in rekening gebracht, ongeacht of er door de klant verzekeringsproducten worden afgesloten. 

 

40. Stap 8 uit de ‘rode draad adviesgesprek’ (intern opleidingsdocument medewerkers) luidt als volgt:  

 

‘ Stap 8  Uitleg fee + opbouw maandtermijn + zon  

Om de klant(en) een duidelijk beeld te geven van de opbouw van de financiering, visualiseer deze middels een 

samenvatting. Hierbij geef je direct uitleg over de fee/bemiddelingsvergoeding.  

 

Doorlopend krediet € …………. (totaal bedrag)  € …………..  

Fee/bemiddelingsvergoeding  € ………..  

Arbeidsongeschiktheid      € ………….. 

Werkloosheid      € ………….. 

Overlijden        € ………….. 

 

De fee wordt meestal meegenomen in de financiering. Het maandtermijn van de financiering is inclusief de 

bemiddelingsvergoeding.  

Vertel bij de verzekeringen dat het hier netto premies betreft en ze vrij zijn van provisie.  

 

‘Wat doen we voor de bemiddelingsvergoeding?  

De vooraanvraag indienen, het advies, de afhandeling van de aanvraag bij de bank, en tweemaal per jaar een 

rentecheck. Met andere woorden als de lening goedkoper kan, krijgt u van ons een nieuwe offerte. En het 

belangrijkste, mijn advies is onafhankelijk, de verzekering is vrij van provisie en u krijgt altijd de laagste 

rente.’ 

 

 Wij zijn hiermee concurrerend, de meeste bemiddelingsbedrijven vragen tussen de € 1.000,- en  

€ 1.500,=, daar zitten wij bewust onder. Wij kunnen dit permitteren in verband met de grote 

klantenportefeuille.  
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‘Hoe gaat dit in zijn werk; als de lening doorgaat (en alleen maar als hij doorgaat, no cure no pay), dan 

wordt dit bedrag aan u uitbetaald en wordt de fee van uw rekening geïncasseerd’ 

 

De ‘zon’ is een samenvatting van de belangrijkste punten van het financieringsvoorstel.  

Het totale bedrag vermeld je in de midden (incl. verzekeringen), daarom heen rente, aflossing, verzekeringen, 

inlossingen, fee,  geld in handen en doel. 

Daarna kan je de cijfers erbij zetten: percentage bij rente, looptijd bij aflossing, bedragen bij inlossingen en 

het bedrag bij bemiddelingsvergoeding.  

 

De samenvatting is belangrijk om de klant(en) nogmaals een stuk waarde opbouw aan de prijs mee te geven.’ 

 

41. In de bijlage van het document ‘rode draad adviesgesprek’ staat tevens een aantal voorbeeldreacties wanneer 

de klant bezwaren heeft:  

 

‘ Bijlage: bezwaren weerleggen 

Don’ts: Niet uit laten praten, Aanvallen, Verdedigen (ja maar), Herhalen 

Do’s: Volledig uit laten praten, 1 a 2 seconden stil, Rustig en overtuigend reageren 

 

Voorbeeld: Ik ga sparen 

Ik kan me voorstellen dat u dat zegt. 

U  kiest ervoor maandelijks een bedrag opzij te zetten om na een aantal jaren uw…(bestedingsdoel)… te 

kopen.  Nu heb ik regelmatig mensen aan de lijn die dat ook van plan waren. In de praktijk gaat het gespaarde 

geld toch naar andere dingen zoals een weekendje weg, boodschappen of door 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 andere dingen opgaat.  

  

Voorbeeld: bij xxx heb je die fee niet 

Ik kan me voorstellen dat u dat zegt. 

De rente bij de xxx is dermate hoger (evt. website kijken) dat u vele malen duurder uit bent. (evt. berekening 

maken). Na 1 jaar heeft u met het voordeel van de lagere rente de fee er al uit. 

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

 

Voorbeeld: wil fee niet betalen 

Ik kan me voorstellen dat u dat zegt, want vroeger was dit niet zo. 

Door de nieuwe wet en regelgeving, weet u nu precies hoeveel er aan u verdiend wordt. Vroeger hadden 

klanten geen idee. Stel dat dit 2 tientjes per maand was x looptijd van 120 maanden is al €2.400,= 

Het voordeel voor u is dat u bij ons eerlijk weet waar u aan toe bent en ook nog eens voordeliger uit bent’. 
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Productie 

42. De AFM heeft van Geldshop een productieoverzicht ontvangen over de periode 1 januari 2011 tot en met 5 

april 2012, waarin onder meer op klantniveau (kredietcontract) is aangegeven welke ‘verrichtingenfee’ zij aan 

deze klanten in rekening heeft gebracht, of er korting is gegeven, of er een offerte voor één of meerdere 

verzekeringen is aangevraagd en of er voor de klant één of meerdere verzekeringen zijn afgesloten.  

 

Uit dit productieoverzicht volgt dat Geldshop in totaal bij 1136 kredietcontracten op adviesbasis heeft bemiddeld 

en hiervoor een vergoeding in rekening heeft gebracht.  

 

Klantdossiers 

43. De AFM heeft in totaal 16 klantdossiers onderzocht waarin er sprake was van dienstverlening op adviesbasis. 

 

44. De door de AFM onderzochte klantdossiers bevatten allen hetzelfde gestandaardiseerde formulier, met een 

onderdeel ‘klantprofiel’ en ‘adviesrapport’. Het onderdeel ‘klantprofiel’ behelst de volgende subonderdelen: 

- ‘Uw persoonlijke gegevens’;  

- ‘Uw inkomen’;  

- ‘Uw huidige woonsituatie’;  

- ‘Uw huidige financiële situatie’;  

- ‘Aanmerkelijke veranderingen in uw persoonlijke situatie’; 

- ‘Pensioen’; 

- ‘Kennis en ervaring betreffende consumptieve leningen’; 

- ‘Kennis en ervaring betreffende kredietbeschermingen’; 

- ‘Risicobereidheid’.  

 

Onder het onderdeel risicobereidheid wordt de klant gevraagd naar diens bereidheid om de risico’s te 

accepteren voor wat betreft het risico dat de rente en de maandlasten van de lening gedurende de looptijd 

kunnen wijzigen. Tevens behelst dit onderdeel de volgende standaardtekst:  

 

‘Indien uit de inventarisatie blijkt dat u zich niet of onvoldoende verzekerd heeft ten aanzien van de financiële 

gevolgen van arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en/of overlijden, dan kunnen uw wensen met betrekking 

tot deze onderwerpen als volgt omschreven worden: 

 

Arbeidsongeschiktheid:  

Toelichting waarom u wel of niet een verzekering hiervoor wenst af te sluiten:  

 

Werkloosheid:  

Toelichting waarom u wel of niet een verzekering hiervoor wenst af te sluiten: 

 

Overlijden: 

Toelichting waarom u wel of niet een verzekering hiervoor wenst af te sluiten: ‘ 

 

Het onderdeel ‘adviesrapport’ behelst de volgende onderwerpen: 
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- ‘Advies – consumptief krediet’ 

- ‘Uw uiteindelijk keuze – consumptief krediet’ 

- ‘Advies – Verzekeringen’.  

- ‘Uw uiteindelijk keuze – verzekeringen’ 

- ‘Bijlage’ 

 

Onder ‘Advies-Verzekeringen’ staat de volgende standaardtekst: 

 

‘ 1e contractant:   ORV  AOV  WW 

- Bedrag: 

- Looptijd: 

  2e contractant:  ORV  AOV  WW 

- Bedrag: 

- Looptijd: 

 

De volgende argumenten liggen aan het advies ten grondslag betreffende de keuze van de geadviseerde 

verzekeringen voor arbeidsongeschiktheid en werkloosheid: 

- Gezinssituatie: 

- Inkomen: 

- Spaargeld: 

- Woning: 

- Betalingsmoraliteit: 

- Overige zaken die aan mijn advies ten grondslag liggen: 

 

De volgende argumenten liggen aan het advies ten grondslag betreffende de keuze van de geadviseerde 

verzekeringen voor overlijden: 

- Inkomen: 

- Spaargeld: 

- Overige zaken die aan mijn advies ten grondslag liggen:’ 

 

1.2.5 Klachten klanten 

 

45. Naar aanleiding van de door Geldshop verstrekte klachtenanalyse blijkt dat zij in 2011 en 2012 (tot aan het 

moment waarop de AFM om de analyse heeft verzocht) in totaal vijftig klachten heeft ontvangen van klanten. 

Van deze klachten hadden er 21 betrekking op de verrichtingenvergoeding.  

 

Hieronder volgt een overzicht van e-mailwisselingen met een tweetal klanten van Geldshop 

(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), waarin zij hun beklag doen over de door Geldshop gevolgde werkwijze 

en het in rekening brengen van de verrichtingenfee. 

 

46. xxxxxxxxxxxxxxxx heeft bij Geldshop twee maal een doorlopend krediet afgesloten en daarvoor is in beide 

gevallen een ‘verrichtingenvergoeding’ van € 299 van zijn rekening geïncasseerd. xxxxxxxxxxxxxxxx heeft 
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Geldshop diverse malen aangeschreven. Daarbij geeft hij aan dat de verrichtingenvergoeding twee maal ten 

onrechte van zijn rekening afgeschreven aangezien hij alleen een doorlopend krediet heeft afgenomen en geen 

aanvullende producten zoals verzekeringen. Hij geeft aan dat het in strijd is met artikel 7:72 tweede lid, 

Burgerlijk Wetboek en artikel 4:74 Wft om deze vergoeding te rekenen. 

 

47.  Het klantdossier (advies) van xxxxxxxxxxxxxxx en xxxxxxxxxxxxxxxx maakt onderdeel uit van de dossiers 

die de AFM heeft geselecteerd en onderzocht. Deze klanten hebben door bemiddeling van Geldshop een 

doorlopend krediet afgesloten ter hoogte van € 3000,-. In het klantprofiel 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 aangevraagd noch 

verzekeringen zijn afgesloten. Uit het dossier en het productieoverzicht blijkt dat aan klanten een 

verrichtingenvergoeding van € 499,- in rekening is gebracht.  

 

Deze klanten geven desgevraagd in een e-mail aan Geldshop aan hoe zij de dienstverlening hebben ervaren. 

Zij geven aan niet tevreden te zijn met de gang van zaken nu zij door de adviseur die hen heeft bezocht niet op 

de hoogte zijn gebracht van de verrichtingenvergoeding. Zij zeggen verrast 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. 

 

2. Beoordeling 

 

2.1 Wettelijk kader 

 

Wet op het financieel toezicht 

Artikel 4:11, tweede lid, Wft  

Op grond van artikel 4:11, tweede lid, Wft moet een financiële dienstverlener een adequaat beleid voeren dat een 

integere uitoefening van haar bedrijf waarborgt. Hieronder wordt verstaan dat wordt tegengegaan dat de financiële 

dienstverlener of zijn werknemers strafbare feiten of andere wetsovertredingen begaan die het vertrouwen in de 

financiële dienstverlener of in de financiële markten kunnen schaden.  

 

In artikel 4:11, tweede lid, Wft is voor financiële dienstverleners de verplichting neergelegd om een op integriteit 

gericht beleid te voeren. Belangrijk criterium hierbij is of het vertrouwen in de financiële dienstverlener of de 

financiële markten kan worden geschaad. Een financiële dienstverlener moet immers niet alleen zijn 

bedrijfsvoering daarop inrichten, maar ook een beleid voeren.   

 

Artikel 4:74 Wft  

Dit artikel bepaalt dat het een bemiddelaar in krediet verboden is om ter zake van het krediet een beloning of 

vergoeding, in welke vorm dan ook, te bedingen of te aanvaarden van, dan wel in rekening te brengen aan een 

ander dan de aanbieder van het krediet.   
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Colportagewet 

Artikel 1 Colportagewet 

1. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt verstaan onder: 

(…) 

d. colporteur: degene die in de uitoefening van een beroep of bedrijf door persoonlijk bezoek dan wel door of in 

samenhang met de aanprijzing van een goed of een dienst in een groep van ter plaatse van de aanprijzing 

aanwezige personen, tracht een particulier te bewegen tot het sluiten van een overeenkomst, strekkende tot het aan 

deze verschaffen van het genot van een goed, het aan deze verlenen van een dienst of het door deze als 

kredietnemer deelnemen aan een goederenkrediet; 

(…) 

3. Voor de toepassing van het eerste lid, onder d, wordt als persoonlijk bezoek niet aangemerkt het persoonlijk 

bezoek, dat in overwegende mate voortvloeit uit een initiatief van degene, die wordt bezocht, tenzij de bezoeker 

degene, die hij bezoekt, tracht te bewegen tot het sluiten van een overeenkomst betreffende een ander goed of een 

andere dienst dan het goed of de dienst, in verband waarmee om het bezoek is verzocht en degene, die wordt 

bezocht, toen hij het initiatief tot dat bezoek nam niet wist en redelijkerwijs niet kon weten, dat het sluiten van 

overeenkomsten betreffende dat andere goed of die andere dienst tot de bedrijfs- of beroepsuitoefening van de 

bezoeker behoorde. 

 

Artikel 6 Colportage wet 

Het is verboden in de uitoefening van een beroep of bedrijf door persoonlijk bezoek dan wel door of in samenhang 

met de aanprijzing van een geldkrediet of van een goed of een dienst in een groep van ter plaatse van de 

aanprijzing aanwezige personen te trachten een ander te bewegen tot het als kredietnemer deelnemen aan een 

geldkrediet, dan wel een ander die handelingen te doen verrichten. 

 

Wet handhaving consumentenbescherming (Whc) 

Artikel 8.8 Whc 

Het is een handelaar als bedoeld in artikel 193a, eerste lid, onderdeel b, van Boek 6 van het Burgerlijk wetboek 

niet toegestaan oneerlijke handelspraktijken te verrichten als bedoeld in Afdeling 3A van Titel 3 van dat boek . 

 

Boek 6 van het Burgerlijk wetboek (BW) 

Artikel 193b 

1. Een handelaar handelt onrechtmatig jegens een consument indien hij een handelspraktijk verricht die oneerlijk    

    is. 

    (…) 

3.  Een handelspraktijk is in het bijzonder oneerlijk indien een handelaar: 

a. een misleidende handelspraktijk verricht als bedoeld in de artikelen 193c tot en met 193g (…). 

 

Artikel 193c 

1. Een handelspraktijk is misleidend indien informatie wordt verstrekt die feitelijk onjuist is of die de gemiddelde 

consument misleidt of kan misleiden, al dan niet door de algemene presentatie van de informatie, zoals ten aanzien 

van: 

(…) 
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c. de verplichtingen van de handelaar, de motieven voor de handelspraktijk en de aard van het verkoopproces, een 

verklaring of een symbool in verband met directe of indirecte sponsoring of erkenning van de handelaar of het 

product; 

d. de prijs of de wijze waarop de prijs wordt berekend, of het bestaan van een specifiek prijsvoordeel; 

(…) 

waardoor de gemiddelde consument een besluit over een overeenkomst neemt of kan nemen, dat hij anders niet 

had genomen. 

 

Artikel 193d 

1. Een handelspraktijk is bovendien misleidend indien er sprake is van een misleidende omissie. 

2. Een misleidende omissie is iedere handelspraktijk waarbij essentiële informatie welke de gemiddelde 

consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen, wordt weggelaten, waardoor de 

gemiddelde consument een besluit over een overeenkomst neemt of kan nemen, dat hij anders niet had genomen. 

3. Van een misleidende omissie is eveneens sprake indien essentiële informatie als bedoeld in lid 2 verborgen 

wordt gehouden of op onduidelijke, onbegrijpelijke, dubbelzinnige wijze dan wel laat verstrekt wordt, of het 

commerciële oogmerk, indien dit niet reeds duidelijk uit de context blijkt, niet laat blijken, waardoor de 

gemiddelde consument een besluit over een overeenkomst neemt of kan nemen, dat hij anders niet had genomen. 

4. Bij de beoordeling of essentiële informatie is weggelaten of verborgen is gehouden worden de feitelijke context, 

de beperkingen van het communicatiemedium alsook de maatregelen die zijn genomen om de informatie langs 

andere wegen ter beschikking van de consument te stellen, in aanmerking genomen. 

 

2.2 Beoordeling van de feiten 

 

2.2.1 Bevindingen ten aanzien van het bedrijfsmodel 

 

Eerste fase: gericht op consumptief krediet 

De AFM is van mening dat uit de wijze waarop Geldshop haar klanten wierf (advertenties op websites die gericht 

zijn op consumptief krediet) en hetgeen op haar website www.geldshop.nl staat vermeld (feit 1.), blijkt dat 

Geldshop zich primair richtte op consumenten die op zoek zijn naar een (oversluiting van consumptief) krediet.  

 

Presentatie: bemiddelaar in consumptief krediet 

De AFM constateert op basis van de communicatie op de website van Geldshop (feit 1.), de documenten ‘script 

zorgpakket 2012’, ‘enquête callcenter 2012’ (feit 5.) en ‘rode draad adviesgesprek binnendienst’ (feit 33.) dat 

Geldshop zichzelf zowel op haar website als telefonisch en tijdens gesprekken aan haar (potentiële) klanten 

presenteerde als bemiddelaar in consumptief krediet en niet als bemiddelaar in bijverzekeringen.  

 

Presentatie dienstenwijzer: bemiddelaar in consumptief krediet 

Ook in de verschillende versies van haar dienstenwijzer presenteerde Geldshop zich primair als bemiddelaar in 

consumptief krediet (feit 3). Uit de omschrijving van de dienstverlening en het dienstverleningsproces valt niet op 

te maken dat dienstverlening met betrekking tot bijverzekeringen (standaard) onderdeel uitmaakte van de 

dienstverlening van Geldshop bij een kredietaanvraag. Bovendien merkt de AFM op dat de dienstenwijzer 

moeilijk vindbaar was op de website van Geldshop (feit 2.).  
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Klantenwerving: zorgplicht 

De AFM constateert op basis van de documenten ‘script zorgpakket 2012’, ‘enquête callcenter 2012’ en  het 

‘stroomschema nazorgtraject’ (feit 5. en 6.) dat Geldshop in de door de AFM onderzochte periode haar 

klantenbestand nabelde uit naam van haar ‘zorgplicht’. Deze telefoongesprekken vonden plaats op initiatief van 

Geldshop. Een positieve uitkomst van het telefoongesprek (een ‘herbeoordeling’) leidde ertoe dat deze (bestaande) 

klanten hetzelfde proces in gingen als nieuwe klanten. Er werd dan door Geldshop een nieuwe kredietaanvraag 

ingediend en offerte uitgebracht waarna er dienstverlening op basis van execution only of op adviesbasis 

plaatsvond, inclusief de daarbij behorende verrichtingenvergoedingen. Volgens de AFM gaat er vanuit het 

belscript een sturende werking uit richting ‘herbeoordeling’. Uit het ‘script zorgpakket 2012’ leidt de AFM 

namelijk af dat indien klant aangeeft dat er geen wijzigingen zijn in diens situatie, er toch wordt aangestuurd op 

een ‘herbeoordeling’.  

 

Verdienmodel 

De AFM constateert op basis van het productieoverzicht (feit 7.) dat consumptief krediet de core business is van 

Geldshop. Geldshop heeft in de onderzoeksperiode voor ruim een kwart van haar klanten waarvoor zij een 

consumptief krediet heeft afgesloten één of meer betalingsbeschermende bijverzekeringen afgesloten (25,9%). 

 

Geldshop heeft voor haar werkzaamheden op het gebied van consumptief krediet, zowel op basis van advies als op 

basis van ‘execution only’, een doorlopende provisie van de aanbieder van het krediet ontvangen. Haar klanten 

betalen Geldshop zo indirect (namelijk middels de rente die zij aan de aanbieder van het krediet betalen) voor de 

dienstverlening op het gebied van consumptief krediet.  

 

Standaard verrichtingenvergoeding 

De AFM constateert op basis van het ‘overzicht wijzigingen fee’ (feit 38.) en hetgeen vermeld staat in de 

dienstenwijzer (feit 3.) dat het beleid van Geldshop zodanig was dat klanten standaard een 

‘verrichtingenvergoeding’ in rekening werd gebracht, wanneer zij gebruik maakten van de dienstverlening van 

Geldshop. De AFM constateert op basis van het productieoverzicht dat Geldshop in de onderzoeksperiode bij het 

overgrote deel van haar klanten (73,2%) een verrichtingenvergoeding in rekening gebracht heeft. Uit het 

productieoverzicht blijkt dat Geldshop voor het grootste deel van de gevallen waarin zij een krediet voor de klant 

heeft afgesloten een verrichtingenvergoeding heeft ontvangen (ruim 66%), zonder dat daarbij sprake is van een 

verzekering die voor de klant is afgesloten. In bijna 40% van deze gevallen is geen verzekeringsofferte 

aangevraagd. Met andere woorden: het beleid van Geldshop was zodanig dat klanten in principe geen krediet 

konden verkrijgen via bemiddeling van Geldshop, zonder een verrichtingenvergoeding te betalen.  

 

2.2.2 Bevindingen ten aanzien van de aanvraagfase 

 

Dienstverlening: consumptief krediet 

Uit het document procesflow algemeen, de welkomstmail, het script akkoordgesprek en de afspraakbevestigingen 

(feiten 11. tot en met 15.) maakt de AFM op dat de activiteiten van Geldshop, zoals deze ook aan de klant worden 

gecommuniceerd, gericht waren op de totstandkoming van een kredietovereenkomst. Na het indienen van de 

kredietaanvraag werd de klant telefonisch benaderd met een kredietvoorstel en voor het maken van een afspraak 

met een adviseur. Deze afspraak diende voor het uitwerken van het kredietvoorstel en dit werd ook als zodanig 
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gecommuniceerd naar klanten, zowel tijdens het maken van de afspraak als wanneer de afspraak tot stand was 

gekomen. Uit de procesflow algemeen blijkt naar het oordeel van de AFM dat de aanvraag voor een kredietofferte 

reeds was ingediend en verkregen op het moment dat Geldshop telefonisch contact opnam met de klant voor het 

maken van de afspraak.  

 

Uit het script akkoordgesprek en de afspraakbevestiging blijkt dat Geldshop bij haar klanten aangaf dat het 

adviesgesprek diende voor advies over het consumptief krediet. Ook uit de welkomstmail die de klant ontving, 

valt alleen op te maken dat de dienstverlening van Geldshop betrekking heeft op de advisering en/of bemiddeling 

in consumptief krediet. In alle varianten van de afspraakbevestiging staat aangegeven dat het adviesgesprek dient 

om een ‘kredietvoorstel uit te werken’. In de verschillende varianten van de afspraakbevestiging wordt de klant 

gevraagd om een aantal documenten klaar te leggen. In geen van deze varianten wordt gevraagd om informatie die 

benodigd is voor het verlenen van diensten met betrekking tot verzekeringen, zoals bestaande 

verzekeringspolissen. Uit de ‘5 stappen’ zoals genoemd in haar dienstenwijzer (die middels een link wordt 

meegezonden met de afspraakbevestiging) valt voor klanten evenmin op te maken dat de dienstverlening van 

Geldshop op adviesbasis tevens advies over bijverzekeringen behelst. De afspraak was reeds tot stand gekomen op 

het moment van verstrekking van de dienstenwijzer, nog nagelaten op welke wijze dit precies gebeurde (wel of 

niet met de afspraakbevestiging, hardcopy of via een hyperlink, wel of niet tijdens het huisbezoek). 

 

Communicatie met betrekking tot kosten 

De AFM constateert dat er tijdens de verschillende communicatiemomenten (telefonisch en/of schriftelijk) die 

volgden nadat de klant online een offerteaanvraag heeft ingediend, niet door Geldshop werd aangegeven welke 

kosten zij verbindt aan de verschillende vormen van haar dienstverlening (advies/execution only) en/of waartoe 

deze kosten dienden.  

 

Immers, in de ‘welkomstmail’ (feit 12.) werd omtrent de kosten voor de verschillende vormen van dienstverlening 

niets aangegeven. Ook uit de belscripts behorende bij de ‘zorgplichtenquête’ (feit 5) en het akkoordgesprek (feit 

14.), waarin de afspraak voor een advies aan huis tot stand kwam dan wel de klant voor dienstverlening op basis 

van execution only ‘koos’, blijkt niet dat aan de klant werd vermeld dat er bij een adviesgesprek 

verzekeringsadvies werd gegeven of welke kosten er verbonden waren aan de dienstverlening van Geldshop en 

waartoe deze kosten dienden. 

 

In de verschillende varianten van de afspraakbevestigingen wordt evenmin melding gemaakt dat er kosten 

verbonden waren aan het adviesgesprek en waartoe deze kosten dienden (feit 15.). Wanneer de afspraak tot stand 

is gekomen, werd in de afspraakbevestiging een digitale link naar de dienstenwijzer verzonden aan de klant. De 

AFM constateert dat (zoals hierboven aangegeven) uit de tekst in de dienstenwijzer niet op te maken valt of en 

wanneer bij een kredietaanvraag dienstverlening met betrekking tot bijverzekeringen onderdeel uitmaakte van de 

dienstverlening van Geldshop, dan wel in hoeverre en waarvoor daarbij kosten in rekening werden gebracht. De 

dienstenwijzer was bovendien voor klanten voorafgaand aan het ontvangen van de afspraakbevestiging moeilijk te 

vinden op de website van Geldshop.  

 

Voor wat betreft de machtiging voor de automatische incasso van de vergoeding, merkt de AFM op dat klanten dit 

document verkregen gelijktijdig met de kredietcontracten. Dit was niet eerder dan aan het einde van het 
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adviesgesprek (dus tijdens het huisbezoek) danwel na het doorlopen van de online module (in het geval van 

execution only). Weliswaar is de hoogte van de vergoeding in dit document duidelijk omschreven, maar er wordt 

bijvoorbeeld niet duidelijk gemaakt welke verschillende kosten verbonden zijn aan de te onderscheiden vormen 

van dienstverlening (execution only of advies) zodat de klant hier tussen zou kunnen kiezen. Overigens is dat 

laatste in de ogen van de AFM ook niet vreemd, nu het een document betreft dat de klant logischerwijs verkreeg 

aan het eind van het dienstverleningsproces. Hoe dan ook: met de machtiging voor automatische incasso maakt 

Geldshop, aan het eind van het proces, de klant alleen duidelijk dat er kosten in rekening werden gebracht.  

 

Voor wat betreft de dienstenwijzer, heeft Geldshop aangegeven dat indien met de klant een afspraak was gemaakt 

voor een adviesgesprek, de klant een bevestigingsbrief van de afspraak ontving waarbij de papieren versie van de 

dienstenwijzer was gevoegd. Tevens werd de afspraak per e-mail bevestigd. In deze mail was een hyperlink naar 

de dienstenwijzer opgenomen. Ook werd de dienstenwijzer veelal tijdens het adviesgesprek nog eens opnieuw aan 

de klant overhandigd. Hoewel de dienstenwijzer wel werd verstrekt, werd deze echter naar het oordeel van de 

AFM pas verstrekt nadat de afspraak tot stand was gekomen. Daarmee verkregen klanten de informatie (die in de 

dienstenwijzer is opgenomen) over de hoogte van de kosten en over de mogelijkheid om middels execution only 

een krediet af te sluiten, terwijl de afspraak voor een adviesgesprek reeds was ingepland.  

 

In het geval van execution only ontving de klant de dienstenwijzer hardcopy per post tezamen met de 

kredietofferte. Deze offerte werd gegenereerd door de klant zelf in de online execution only module, dus nadat de 

klant deze module had doorlopen en afgerond. Tot 22 juli 2011 was dit het enige moment en wijze waarop 

Geldshop de dienstenwijzer actief verstrekte aan haar execution only klanten. Vanaf 22 juli 2011 is de 

bevestigingsmail die de klant ontving op het moment dat hij had gekozen voor het execution only-traject 

uitgebreid met een hyperlink naar de dienstenwijzer (in PDF-vorm). Vanaf 1 oktober 2011 is dit verder uitgebreid 

door bij het genereren van de offerte in Online Intermediair de dienstenwijzer ook direct als PDF te tonen, separaat 

ontvangt de klant de offerte inclusief de dienstenwijzer per e-mail. De AFM merkt op dat het vanuit 

transparantieoogpunt logisch was geweest als in de tekst van de bevestigingsmail zelf (dus niet alleen in de 

dienstenwijzer die hieraan werd bijgevoegd) informatie zou zijn opgenomen over de kosten die met de 

dienstverlening op execution only basis gepaard zouden gaan.  

 

De AFM constateert dat klanten in het geval van advies voorafgaand aan het huisbezoek een afspraakbevestiging 

ontvingen met, in de bijlage, de dienstenwijzer van Geldshop. Wanneer de klanten deze bijgevoegde 

dienstenwijzers daadwerkelijk lazen, konden zij op de hoogte zijn van het feit dat Geldshop twee verschillende 

dienstverleningsvormen hanteerde (execution only of advies), dat hiermee verschillende kosten gepaard gaan en 

de hoogte van deze vergoedingen. De AFM constateert echter wel dat klanten door Geldshop voorafgaand aan het 

maken van de afspraak (dus tot en met het ‘akkoordgesprek’) niet geïnformeerd werden over de verschillende 

opties en bijbehorende kosten om via Geldshop een krediet te verkrijgen. Dit is wat de AFM betreft een kritiek 

moment omdat dit het moment is waarop klanten een bepaald dienstverleningstraject in gingen (advies of 

execution only) en dus waarop bepaald werd welke kosten zij zouden betalen. 

 

Beleid: bij advies huisbezoek, anders execution only 

De AFM constateert op basis van de procesflow algemeen (feit 11.), de e-mail van Geldshop van 19 juli 2012 (feit 

13.) en het script akkoordgesprek (feit 1.) dat het beleid van Geldshop in de onderzoeksperiode zodanig was dat 
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klanten van Geldshop op basis van advies of op basis van ‘execution only’ konden worden bediend. Uit de e-mail 

van Geldshop van 19 juli 2012 en het ‘script akkoordgesprek’ maakt de AFM op dat wanneer er in de onderzochte 

periode sprake was van een ‘adviestraject’, dit betekende dat de klant standaard thuis werd bezocht door één van 

de buitendienstadviseurs van Geldshop voor een adviesgesprek. Wanneer er geen advies (en dus huisbezoek) 

plaatsvond, kon de klant alleen op execution only-basis gebruik maken van de dienstverlening voor consumptief 

krediet. Het beleid van Geldshop was dus zodanig ingericht dat consumenten slechts via huisbezoek van een 

adviseur van Geldshop, advies over consumptief krediet konden ontvangen. 

 

Dat ongeveer 125 adviesgesprekken (maximaal 3,9%)6, zoals Geldshop stelt, niet bij de klant thuis hebben 

plaatsgevonden, betekent niet dat haar beleid daar niet op was gericht. Dat Geldshop in een dergelijk laag 

percentage van het totale aantal verstrekte adviezen haar klanten niet thuis heeft bezocht, bevestigt eerder dat er 

sprake was van eens standaardbeleid dan dat dit wordt ontkracht.  

 

De kredietovereenkomsten uit de door de AFM onderzochte klantdossiers zijn overigens allen door de klant thuis 

ondertekend. 

 

Initiatief huisbezoek 

Uit de welkomstmail (feit 12.) en het script akkoordgesprek (feit 14.) maakt de AFM op dat Geldshop het initiatief 

nam voor een huisbezoek bij de klant voor een adviesgesprek. 

 

De AFM constateert dit op basis van de volgende tekst in de welkomstmail:  

‘Als professioneel kredietbemiddelaar hebben wij de verantwoordelijkheid om al onze klanten de mogelijkheid aan 

te bieden voor een adviesgesprek met één van onze adviseurs. Wanneer de overeenkomst op die wijze tot stand 

komt, kunnen we borgen dat het afsluiten van de lening een weloverwogen beslissing is geweest en dat de 

voorwaarden van de lening goed aansluiten bij uw persoonlijke situatie. Derhalve zullen wij u telefonisch 

hiervoor proberen te benaderen (…).’ 

 

De AFM leidt hieruit af dat de klant, nadat deze een kredietaanvraag had ingediend, telefonisch werd benaderd 

door Geldshop voor het maken van een afspraak met adviseur. Het initiatief voor het adviesgesprek, dat in de 

onderzoeksperiode standaard bij de klant thuis plaatsvond, gaat dus uit van Geldshop.  

 

Ook uit het script akkoordgesprek dat gebruikt wordt tijdens dit telefoongesprek leidt de AFM af dat het initiatief 

tot het persoonlijk (huis)bezoek vanuit Geldshop kwam. Uit het script volgt immers dat Geldshop aangaf (zo snel 

mogelijk) een afspraak te willen maken voor een persoonlijk bezoek aan de klant door één van de adviseurs en dat 

de klant bovendien alleen werd gewezen op de mogelijkheid voor execution only wanneer de klant ‘echt geen 

adviseur wilde ontvangen’: 

 

‘Afspraak maken  

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

                                                        
6 Slechts een gedeelte van 2012 valt in de onderzoeksperiode. Het is niet duidelijk welke van de 25 afspraken in de onderzoeksperiode vallen. 

Daarnaast is niet duidelijk welke afspraken aan Geldlenen zijn toe te rekenen en welke aan Geldshop. 
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* Mijn collega zal dan samen met u (en uw partner) een passende offerte maken die aansluit bij uw  

    persoonlijke situatie en wensen.  

    

Indien de klant echt geen adviseur wil ontvangen/geen voordeel voor een afspraak: 

* Leg het traject voor het online intermediair uit aan de klant:   

 * Wij sturen u een mail 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 gewenste offerte bent gekomen, kunt u deze uitprinten en met de  

    benodigde gegevens naar ons terugsturen.  

 (…) 

 

* 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?/ Wie gesprek? 

* Sturing naar overdag 

* Afspraak op een zo kort mogelijke termijn (…)’ 

 

2.2.3 Bevindingen ten aanzien van execution only 

 

Geen onderscheid consumptief krediet/bijverzekeringen 

De AFM constateert dat het beleid van Geldshop voor wat betreft haar execution only dienstverlening zodanig 

was, dat er geen onderscheid werd gemaakt tussen de dienstverlening op het gebied van consumptief krediet en de 

dienstverlening op het gebied van eventuele bijverzekeringen.  

 

Geldshop heeft ten tijde van de onderzoeksperiode één execution only module beschikbaar gesteld die zowel 

betrekking had op consumptief krediet als op betalingsbeschermende bijverzekeringen.  

 

Hierbij dient te worden opgemerkt dat de execution only dienstverlening van Geldshop primair gericht was op de 

totstandkoming van een consumptief krediet. Dit volgt onder meer uit de procesflow online traject (feit 19.), de 

dienstenwijzer (feit 3. en 17.) en het Handboek Intern Beleid (feit 18.) en is een logisch gevolg van het feit dat 

klanten Geldshop benaderden (een offerteaanvraag indienden) dan wel werden benaderd voor een consumptief 

krediet. Dat de execution only module primair gericht was op consumptief krediet is ook een logisch gevolg van 

de doelgroep en wijze van klantenwerving van Geldshop en de aard van beide producten (consumptief krediet en 

bijverzekeringen). De AFM merkt daarbij op dat ook in geen van de genoemde documenten wordt aangegeven dat 

de execution only dienstverlening van Geldshop (tevens) betrekking heeft op bijverzekeringen, hetgeen te 

verwachten zou zijn wanneer de verrichtingenvergoeding (die in een later stadium aan standaard aan de klant in 

rekening wordt gebracht) daarop betrekking heeft. 

 

Dat de execution only dienstverlening primair gericht was op consumptief krediet, blijkt eveneens uit de online 

module zoals door Geldshop aan de AFM gepresenteerd. Wanneer de klant toegang kreeg tot de online 

intermediair diende deze een vijftal keuzes te maken, die gezamenlijk leidden tot een kredietofferte. Hierbij had de 

klant een aantal mogelijkheden. 
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Voor wat betreft eventuele bijverzekeringen, geldt dat de klant in de online module aan kon geven of hij/zij de 

lening wel of niet wenste te verzekeren. Hierbij werd er standaard vanuit gegaan dat dit niet het geval is, tenzij de 

klant dit veranderde. Wanneer de klant wél interesse had in het afdekken van één of meerdere risico’s diende hij 

voor het genereren van een offerte enkele gegevens in te vullen (de gewenste looptijd, het verzekerde bedrag en de 

af te dekken risico’s). De klant kon daarbij niet kiezen uit verschillende verzekeringsproducten van verschillende 

aanbieders, nu er alleen een offerte gegenereerd kon worden voor één verzekeringsproduct van 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Feitelijk gezien diende de klant dus alleen te kiezen of hij of zij wel of 

niet een verzekeringsofferte wenste. 

 

Zoals Geldshop zelf aangeeft, is dienstverlening op basis van execution only bedoeld voor klanten die geen 

behoefte hebben aan een adviestraject, weten welk product zij willen en zelf verantwoordelijk zijn voor het 

afsluiten daarvan. De AFM constateert op basis van het productieoverzicht (feit 31.) dat de meerderheid van de 

klanten (294 van de 583) die op basis van execution only een kredietofferte hebben samengesteld, geen gebruik 

hebben gemaakt van de mogelijkheid tot het afsluiten van een bijverzekering. 28 van deze klanten hebben geen 

offerte samengesteld voor een bijverzekering; 266 klanten hebben weliswaar een verzekeringsofferte samengesteld 

en gedownload maar deze niet ingestuurd aan Geldshop ter totstandkoming van een verzekeringsovereenkomst.  

 

De AFM constateert dat gedurende de onderzoeksperiode die klanten die in het geheel geen behoefte hadden aan 

een bijverzekering (de meerderheid van de klanten), bij Geldshop op geen andere manier (via execution only) een 

consumptief krediet konden verkrijgen. Samen met klanten die wel behoefte hadden aan een bijverzekering, 

dienden zij gebruik te maken van één en dezelfde execution only module. 

 

Standaard in rekening brengen van verrichtingenvergoeding 

De AFM constateert op basis van het ‘overzicht wijzigingen fee’ (feit 25.) en hetgeen vermeld staat in de 

dienstenwijzer (feit 3.) dat het beleid van Geldshop zodanig was dat klanten standaard een 

‘verrichtingenvergoeding’ in rekening werd gebracht, wanneer zij gebruik maakten van de dienstverlening van 

Geldshop op execution only basis. Deze vergoeding werd automatisch bij de klant geïncasseerd wanneer de lening 

was uitbetaald. Of klanten behoefte hadden aan een eventuele bijverzekering, was niet bepalend voor het in 

rekening brengen van de verrichtingenvergoeding.7 

 

Dit beleid wordt bevestigd in het productieoverzicht (feit 31.) en de door de AFM onderzochte klantdossiers.  

 

Uit het productieoverzicht volgt dat 285 van de 583 klanten die op basis van execution only een kredietofferte 

hebben samengesteld, geen offerte hebben aangevraagd voor een bijverzekering en dus ook geen bijverzekering 

hebben afgesloten. Aan deze klanten is echter wel een verrichtingenvergoeding (van € 199,- of € 299,-) in 

rekening gebracht. De AFM constateert voorts dat de meerderheid van de klanten (294 van de 583) die op basis 

van execution only een kredietofferte hebben samengesteld, geen gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid tot 

het afsluiten van een bijverzekering. Van de 294 klanten hebben er 28, zoals aangegeven, geen offerte 

                                                        
7 Waarbij dient te worden opgemerkt dat er in de online module standaard vanuit gegaan werd dat de klant geen behoefte had aan het verzekeren van 

diens lening. 
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aangevraagd voor een bijverzekering; 266 klanten hebben weliswaar een verzekeringsofferte samengesteld en 

gedownload maar deze niet ingestuurd aan Geldshop. 

 

Eenzelfde beeld volgt uit de onderzochte execution only dossiers. In 24 van de 27 dossiers is door Geldshop een 

vergoeding in rekening gebracht van  € 299,-, zo constateert de AFM op basis van de in de dossiers aanwezige 

nota’s/machtigingen en het productieoverzicht.  

 

De AFM constateert dat in ten minste 17 van de 27 door haar onderzochte dossiers geen verzekeringen zijn 

afgesloten. Dit blijkt zowel uit de dossiers zelf (geen ondertekende polissen en/of offertes aanwezig) als uit het 

productieoverzicht. In alle 17 dossiers waarin geen verzekering is afgesloten voor de klant, heeft Geldshop bij de 

klant wel een vergoeding in rekening gebracht van € 299,-. In 12 van deze dossiers is door de klant zelfs in het 

geheel geen offerte voor een verzekering aangevraagd, zo constateert de AFM op basis van het productieoverzicht.  

 

Communicatie: verrichtingenvergoeding voor consumptief krediet 

Hoewel door Geldshop in haar schrijven van 23 november 2012 (feit 29.) is aangegeven dat de 

verrichtingenvergoeding die zij in rekening bracht, betrekking had op de bemiddeling in kredietbescherming, 

constateert de AFM dat zij dit in haar communicatie naar klanten dit niet aangaf. Op de nota/machtiging voor 

automatische incasso, die in 23 van de 24 door de AFM onderzochte execution only dossiers aanwezig is, staat 

met betrekking tot de verrichtingenvergoeding aangegeven:  

 

‘(…) Verrichtingenvergoeding 

Om onze (additionele) diensten (zie dienstenwijzer) voor u mogelijk te maken, brengen wij u een vaste 

verrichtingenvergoeding, ter hoogte van € 299,-, in rekening, welke uiteraard alleen in rekening gebracht wordt 

wanneer uw lening definitief door de bank is goedgekeurd en uitbetaald.’ (feit 28.). 

 

Door bovenstaande terminologie (‘(additionele) diensten (zie dienstenwijzer)’) te gebruiken en daarbij aan te 

geven dat het bedrag van € 299,- alleen in rekening wordt gebracht wanneer de lening definitief door de bank is 

goedgekeurd en uitbetaald, suggereert Geldshop dat de verrichtingenvergoeding zag op het krediet. 

 

Ook merkt de AFM op dat in de online execution only module (ten tijde van de onderzoeksperiode) niet stond 

aangegeven dat de verrichtingenvergoeding in rekening werd gebracht voor de bemiddeling in bijverzekeringen 

(feit 23.). Met betrekking tot de kosten voor verzekeringen stond slechts aangegeven: 

 

‘Stel zelf uw gewenste verzekeringspolis samen. Een verzekering afsluiten via deze site doet u tegen een netto 

premie (zonder provisiecomponent). (…)’ . 

 

Naar het oordeel van de AFM werd dus noch in de machtiging automatische incasso, noch in de online execution 

only-module, duidelijk aangegeven dat er sprake was van een bemiddelingsvergoeding voor bijverzekeringen. 

Door daarbij bovendien een koppeling te maken met de uitbetaling van het krediet en in de online execution only 

module met betrekking tot verzekeringen expliciet aan te geven dat er sprake is van een ‘netto premie, zonder 

provisiecomponent’, wordt volgens de AFM bij de gemiddelde klant van Geldshop de suggestie gewekt dat er 

sprake is van een bemiddelingsvergoeding voor consumptief krediet.  
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2.2.4 Bevindingen ten aanzien van de dienstverlening op basis van advies 

 

Kredietovereenkomsten thuis ondertekend 

De AFM heeft geconstateerd dat alle kredietovereenkomsten in de door haar onderzochte adviesdossiers bij de 

klant thuis tijdens het adviesgesprek zijn ondertekend. 

 

Geen onderscheid consumptief krediet/bijverzekeringen 

De AFM constateert dat het beleid van Geldshop zodanig was dat er bij de dienstverlening aan consumenten op 

adviesbasis geen onderscheid werd gemaakt tussen de dienstverlening op het gebied van consumptief krediet 

enerzijds en dienstverlening op het gebied van bijverzekeringen anderzijds. 

 

In het document ‘rode draad adviestraject’ (feit 33.) staat niet aangegeven dat de adviseur, wanneer hij zich bedrijf 

voorstelde aan de klant (als kredietbemiddelaar), aan diende te geven dat de dienstverlening van Geldshop tevens 

zag op bijverzekeringen. Ook staat (zie ‘stap 2’ in het document ‘rode draad adviesgesprek’) niet aangegeven dat 

wanneer hij bij aanvang van het adviesgesprek (dus alvorens het klantprofiel in te vullen) de wensen van de klant 

inventariseert, tevens de behoefte aan een advies over bijverzekeringen diende uit te vragen. De vragen die in deze 

fase aan de klant dienden te worden gesteld volgens stap 2, zien op een globale eerste inventarisatie van de wensen 

die de klant heeft met betrekking tot het consumptief krediet en niet op de behoefte aan (advies over) 

bijverzekeringen. 

 

Tijdens het adviesgesprek door de adviseur van Geldshop werd echter standaard een inventarisatie gemaakt van de 

kennis en ervaring met bijverzekeringen. Dit constateert de AFM op basis van de door haar onderzochte 

adviesdossiers, het standaarddocument klantprofiel – adviesrapport (feit 44.) en de omschrijving van stap 6 van het 

document ‘rode draad adviestraject’ (feit 33.). Uit de procesflow (feit 32.) en het document ‘rode draad 

adviestraject’ volgt niet dat de adviseur van Geldshop, alvorens over te gaan tot de inventarisatie van de ‘kennis en 

ervaring betreffende kredietbeschermingen’ aan de hand van het klantprofiel, aan de klant diende aan te geven dat 

dit facultatief is en/of dat daarvoor kosten in rekening worden gebracht. 

 

Blijkens het klantprofiel werd de klant (onder het kopje ‘risicobereidheid’ in het klantprofiel) standaard gevraagd: 

‘Indien uit de inventarisatie blijkt dat u zich niet of onvoldoende verzekerd heeft ten aanzien van de financiële 

gevolgen van arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en/of overlijden, dan kunnen uw wensen met betrekking tot 

deze onderwerpen als volgt omschreven worden’. Als antwoord op deze vraag hebben klanten in 7 van de 16 

dossiers aangegeven dat zij ‘in het geheel geen verzekering willen’ en het ‘prima’ vinden.  

 

In alle 17 dossiers worden klanten, ongeacht het antwoord op bovenstaande vraag, aanbevolen om al dan niet een 

overlijdensrisico-, arbeidsongeschiktheids- of werkloosheidsverzekering af te sluiten. Hierbij wordt alleen een 

dekking en looptijd genoemd. Deze aantallen, tezamen met de antwoorden van klanten op de vraag omtrent de 

risicobereidheid, wordt door de AFM beschouwd als een indicatie voor het aantal personen dat positief 

geantwoord zou hebben op de vraag of de klant behoefte heeft aan een betaald verzekeringsadvies, wanneer hen 

deze op enig moment zou zijn gesteld. Met andere woorden: als er een duidelijk onderscheid zou zijn gemaakt 
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tussen de advisering over consumptief krediet enerzijds en de advisering over bijverzekeringen anderzijds en 

klanten (bewust) een keuze voor dat laatste zouden hebben gemaakt. 

 

De AFM constateert dan ook dat het merendeel van de klanten in de door haar onderzochte adviesdossiers geen 

behoefte heeft aan een bijverzekering. Voor 13 van de 16 klanten in de door haar onderzochte adviesdossiers zijn 

geen verzekeringen aangevraagd dan wel afgesloten. Dit constateert de AFM zowel op basis van de aanwezige 

stukken in het adviesdossier als het productieoverzicht (feit 42.).  

 

De AFM is van oordeel dat het in kaart brengen van de risico’s die gepaard gaan met het aangaan van het krediet, 

door de kredietadviseur in kaart dienen te worden gebracht en onderdeel uitmaakt van haar zorgplicht, namelijk de 

zorgplicht die zij heeft in het kader van de advisering over het consumptief krediet. Echter, wanneer uit deze 

risico-inventarisatie blijkt dat er geen aanleiding is tot het afdekken daarvan middels een verzekering, dan wel 

wanneer door klanten wordt aangeven dat zij ‘in het geheel geen verzekering’ willen of het ‘prima vinden zo’, kan 

er geen sprake zijn van een (betaald) advies over of bemiddeling in een of meerdere betalingsbeschermende 

bijverzekeringen. 

 

In die gevallen dat een verzekeringadvies door de klant gewenst is (en dus niet standaard maar op diens verzoek 

verricht wordt), dient in het kader van dat te onderscheiden adviestraject onder andere de kennis en ervaring met 

betrekking tot die producten te worden uitgevraagd alsmede informatie over eventuele lopende relevante 

verzekeringen. Wanneer een specifiek product wordt aanbevolen, dient niet alleen een aanbevolen dekking en 

looptijd te worden genoemd, zoals in de onderzochte dossiers het geval is. Dan dient bijvoorbeeld eveneens 

aangegeven en onderbouwd te worden om welk product dat Geldshop adviseert het gaat, dus van welke aanbieder 

en met welke voorwaarden.  

 

Standaard verrichtingenvergoeding bij advies 

Uitgangspunt voor iedere financiële dienstverlening is naar het oordeel van de AFM dat er bij de klant behoefte 

bestaat aan een advies waarvoor hij/zij betaalt en dat hij/zij daartoe (bewust) een opdracht verstrekt. De AFM 

constateert echter dat het beleid van Geldshop zodanig was dat klanten standaard een ‘verrichtingenvergoeding’ in 

rekening werd gebracht wanneer zij gebruik maakten van de dienstverlening van Geldshop op adviesbasis. Deze 

vergoeding werd meegefinancierd met het krediet en werd automatisch bij de klant geïncasseerd wanneer de 

lening was uitbetaald. Of klanten behoefte hadden aan advies over (één of meerdere) eventuele bijverzekeringen, 

was niet bepalend voor het in rekening brengen van de verrichtingenvergoeding. Ook de daadwerkelijke 

werkzaamheden op het gebied van de bijverzekeringen van Geldshop (bijvoorbeeld of er sprake was van 

daadwerkelijke bemiddeling, en de hoeveelheid verzekeringen) waren niet bepalend voor het in rekening brengen 

van de verrichtingenvergoeding. 

 

Dit constateert de AFM onder meer op basis van het door de AFM van Geldshop ontvangen ‘overzicht 

wijzigingen fee’ (feit 38.) en hetgeen in de dienstenwijzer omtrent de verrichtingenvergoeding vermeld staat (feit 

34.).  

 

Dit beleid wordt daarbij bevestigd in het productieoverzicht (feit 42.) en de klantdossiers. De AFM constateert op 

basis van het productieoverzicht namelijk dat Geldshop in de onderzoeksperiode bij 1136 klanten een 
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verrichtingenvergoeding in rekening heeft gebracht, variërend tussen de € 399,- en € 999,-. De AFM constateert 

op basis van het productieoverzicht dat in de onderzoeksperiode 76% van de klanten die door Geldshop zijn 

bediend op basis van advies, geen offerte hebben aangevraagd of bijverzekering hebben afgesloten. In ruim 38% 

van de gevallen is er, blijkens het productieoverzicht, geen offerte voor een verzekering aangevraagd. In de 

overige 38% van de gevallen is er volgens het productieoverzicht een verzekeringsofferte voor de klant 

aangevraagd, maar heeft de klant geen verzekeringen afgesloten.  

 

De AFM constateert op basis van de adviesdossiers in combinatie met het productieoverzicht dat bij 13 van de 16 

klanten een verrichtingenvergoeding in rekening is gebracht, variërend tussen de € 399,- en € 799,-. Voor 3 van 

deze klanten zijn daadwerkelijk verzekeringen aangevraagd dan wel afgesloten, blijkens de aanwezige stukken in 

het adviesdossier en het productieoverzicht tezamen. 

 

De AFM constateert op basis van het dossier en het productieoverzicht dat Geldshop voor de klanten 

xxxxxxxxxxxxxx twee maal heeft bemiddeld bij krediet. Deze klanten hebben bij het afsluiten van hun eerste 

krediet (meerdere) verzekeringen afgesloten. De tweede keer hebben zij aangegeven geen behoefte te hebben aan 

een kredietbeschermende bijverzekering. Beide keren is aan hen een verrichtingenvergoeding in rekening 

gebracht. 

 

Koppeling verrichtingenvergoeding met consumptief krediet 

De AFM constateert dat het beleid van Geldshop zodanig was dat de verrichtingenvergoeding betrekking had op 

en afhankelijk was van het consumptief krediet. 

 

Op de standaard machtiging/nota (feit 37.) staat aangegeven dat de verrichtingenvergoeding diende ter vergoeding 

van de bedrijfskosten die Geldshop maakt voor de ‘adviesdiensten’ die de klant afneemt. Aangegeven wordt dat 

deze adviesdiensten onder meer zien op het consumptief krediet (financieringsvorm, maandlast, (theoretische) 

looptijd): ‘(…) Op basis van uw situatie en de doelstelling van uw af te sluiten financiering heeft de adviseur een 

advies uitgebracht, voor wat betreft de financieringsvorm, maandlast, (theoretische) looptijd en eventuele (nadruk 

toegevoegd) additionele verzekeringsproducten.  

    

Verrichtingenvergoeding  

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

doorberekend aan onze cliënten in de vorm van een eenmalige verrichtingenvergoeding à (…)’. 

 

De AFM constateert op basis van het document ‘rode draad adviestraject’ (stap 8) (feit 40.) en de bijlagen daarvan 

(feit 41.), dat adviseurs bij hun uitleg over de verrichtingenvergoeding een koppeling dienden te maken met de 

voordelen van het krediet. Aan klanten diende te worden verteld dat de vergoeding dient voor werkzaamheden die 

zien op het consumptief krediet, zoals het indienen van de vooraanvraag, de afhandeling van de aanvraag bij de 

bank en een rentecheck. Aan de klant diende met betrekking tot de kosten voor deze bijverzekeringen te worden 

verteld dat zij provisieloos zijn (‘netto premies’).  
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Voorts constateert de AFM dat de hoogte van de verrichtingenvergoeding ten tijde van een deel van de 

onderzoeksperiode afhankelijk was van de hoogte van het krediet. Dit leidt de AFM af uit het van Geldshop 

ontvangen ‘overzicht wijzigingen fee’ (feit 38.) en haar productieoverzicht (feit 42.).  

 

Ook uit de omschrijving van de beloning in de dienstenwijzer van Geldshop (feit 34.) volgt niet dat de 

verrichtingenvergoeding betrekking had op (advies)werkzaamheden met betrekking tot verzekeringen. Hierin 

vermeldt Geldshop dat de vergoeding betrekking had op de bedrijfskosten die worden gemaakt ten aanzien van 

‘het wettelijk adviestraject’.8 Weliswaar wordt in alle versies van de dienstenwijzer aangegeven dat Geldshop voor 

het bemiddelen in kredieten uitsluitend beloond mag worden door de aanbieder van het krediet. Echter uit de 

omschrijving onder de kop ‘verzekeringen naast consumptief krediet’ valt niet af te leiden dat klanten hiervoor aan 

Geldshop een vergoeding dienden te betalen, nu alleen wordt gesproken over het feit dat er sprake is van ‘netto 

premies’.  

 

Daarbij volgt uit het beleid van Geldshop zoals verwoord in de verschillende versies van haar dienstenwijzer en de 

nota’s/machtigingen dat de verrichtingenvergoeding afhankelijk was van de uitbetaling van het krediet.9 De 

klanten van Geldshop dienden de verrichtingenvergoeding alleen te betalen, wanneer de kredietaanvraag door de 

bank akkoord werd bevonden en het krediet daadwerkelijk aan de klant werd uitbetaald.  

 

2.2.5 Bevindingen ten aanzien van de klachten klanten 

De AFM constateert op basis van de eigen klachtenanalyse van Geldshop, dat de meeste klachten die zij 

ontvangen heeft in de periode januari 2011 tot en met 2012 zien op de verrichtingenvergoeding en dat diverse 

correspondentie van klanten die in het onderzoek naar voren is gekomen (klachten en/of e-mails) de bevindingen 

van de AFM ten aanzien van de werkwijze van Geldshop ondersteunen.  

 

xxxxxxxxxxxxxxxx geeft aan, dat er twee maal ten onrechte een verrichtingenvergoeding van zijn rekening is 

afgeschreven aangezien hij alleen een doorlopend krediet heeft afgenomen (op execution only basis) en geen 

aanvullende producten.  

 

De klanten xxxxxxxxxxxxxxxxxxx geven aan niet tevreden te zijn met de gang van zaken nu zij niet op de hoogte 

zijn gebracht van de verrichtingenvergoeding die Geldshop in rekening zou brengen voor de dienstverlening. Zij 

geven aan verrast te zijn door de incassering na uitbetaling van het krediet. De AFM leidt uit hun dossier af dat zij 

geen behoefte hebben gehad aan enige kredietbeschermende bijverzekeringen en niet op de hoogte waren dat 

standaard een verrichtingenvergoeding in rekening werd gebracht.  

 

2.3  Oordeel AFM 

De AFM is van oordeel dat artikel 4:11, tweede lid, Wft is overtreden. Hieraan ten grondslag ligt dat het door 

Geldshop gevoerde beleid erop gericht was 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 

                                                        
8 Dienstenwijzer versie 13 februari 2012 en 2 april 2012. 

9 Dienstenwijzer Geldlenen, versie 24 oktober 2011, Dienstenwijzer Geldlenen, versie 13 februari 2012 en Dienstenwijzer Geldlenen, versie 2 april 

2012. 
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artikel is het een bemiddelaar in krediet verboden om ter zake van het krediet een beloning of vergoeding te 

bedingen of te aanvaarden dan wel in rekening te brengen aan een ander dan de aanbieder van het krediet. Door 

een beleid te voeren dat er mede op gericht was om artikel 4:74 Wft te ontduiken, heeft Geldshop onvoldoende 

tegengegaan dat de artikelen 8.8 Whc en artikel 6 van de Colportagewet mogelijk zouden worden overtreden en -

ten overvloede- ook werden overtreden. Hiermee heeft Geldshop geen adequaat beleid gevoerd dat een integere 

uitoefening van haar bedrijf waarborgt. Geldshop heeft met dit beleid niet tegengegaan dat zij of haar werknemers 

strafbare feiten of andere wetsovertredingen hebben begaan die het vertrouwen in Geldshop of in de financiële 

markten kunnen schaden. 

 

Onderstaand wordt in paragraaf 2.3.1 ingegaan op het ontduiken van artikel 4:74 Wft door Geldshop. In paragraaf 

2.3.2 wordt ingegaan op het niet voldoende tegengaan dat oneerlijke handelspraktijken werden verricht waarna in 

paragraaf 2.3.3 wordt ingegaan op het feit dat niet voldoende werd tegengegaan dat artikel 6 van de Colportagewet 

werd overtreden. Tot slot wordt in paragraaf 2.3.4 de conclusie weergegeven met betrekking tot de overtreding 

van artikel 4:11, tweede lid, Wft. 

 

2.3.1 Ontduiken van artikel 4:74 Wft 

Op grond van artikel 4:74 Wft mag een bemiddelaar in krediet geen beloning of vergoeding, in welke vorm dan 

ook, bedingen of aanvaarden van dan wel in rekening brengen aan een ander dan de aanbieder van het krediet. De 

AFM is van oordeel dat Geldshop haar beleid en werkwijze zo heeft vormgegeven dat artikel 4:74 Wft werd 

ontdoken. Geldshop maakte daarbij gebruik van een constructie waarbij cliënten die via Geldshop een krediet 

wilden afsluiten, standaard een verrichtingenvergoeding in rekening kregen gebracht wegens zeer marginale 

dienstverlening op het gebied van bijverzekeringen. Daarbij hield Geldshop op geen enkele wijze rekening met de 

daadwerkelijke behoefte van de cliënt aan dergelijke dienstverlening. 

 

Aan voorgaande ligt het volgende ten grondslag: 

 Geldshop heeft consumenten niet voldoende geïnformeerd over het feit dat zij standaard een 

verrichtingenvergoeding in rekening bracht en heeft geen rekening gehouden met de behoefte van de 

consument aan dienstverlening op het gebied van bijverzekeringen (paragraaf 2.3.1.1); 

 Geldshop maakte geen onderscheid in haar dienstverlening (paragraaf 2.3.1.2); en  

 Deze verrichtingenvergoeding was gekoppeld aan het consumptief krediet (paragraaf 2.3.1.3). 

Daarmee heeft Geldshop haar beleid zo vormgegeven dat de verbodsbepaling van artikel 4:74 Wft werd ontdoken 

(paragraaf 2.3.1.4). 

 

2.3.1.1 Onvoldoende geïnformeerd/Geen rekening gehouden met de behoefte van de consument 

Geldshop heeft haar dienstverleningsproces en bijbehorende beloningsmodel zodanig ingericht dat een consument 

geen krediet kon verkrijgen, zonder dat ook een verrichtingenvergoeding moest worden betaald voor zeer 

marginale dienstverlening op het gebied van bijverzekeringen. Geldshop is daarover onvoldoende duidelijk 

geweest naar de consument en heeft niet vastgesteld of de consument daadwerkelijk behoefte had aan dergelijke 

dienstverlening.  
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Communicatie 

Geldshop is op geen enkel moment in haar dienstverleningsproces duidelijk geweest over het feit dat de 

consument slechts een krediet kon verkrijgen indien standaard ook een verrichtingenvergoeding moest worden 

betaald. Geldshop heeft zich richting de consument gepresenteerd als bemiddelaar op het gebied van krediet en 

niet of nauwelijks als een dienstverlener op het gebied van bijverzekeringen. Verder was de dienstenwijzer 

moeilijk vindbaar en is deze in dusdanig algemene bewoordingen opgesteld dat daar voor een gemiddelde 

consument niet uit valt af te leiden dat Geldshop standaard adviseerde en bemiddelde in bijverzekeringen. Ook uit 

de overige communicatie, zoals de welkomstmail, het telefonisch contact dat plaatsvond, het adviesgesprek en de 

machtiging, blijkt dit niet (zie hierover meer uitgebreid paragraaf 2.2). 

 

Naar het oordeel van de AFM staat vast dat uit de communicatie richting de consumenten niet valt op te maken dat 

dienstverlening met betrekking tot bijverzekeringen, waarop de verrichtingenvergoeding (volgens Geldshop) 

betrekking zou hebben, standaard onderdeel uitmaakte van de dienstverlening van Geldshop bij een 

kredietaanvraag.  

 

Behoefte van de consument 

Geldshop stelt niet vast of de consument daadwerkelijk behoefte heeft aan een advies op het gebied van 

bijverzekeringen en of de consument daartoe bewust een opdracht aan Geldshop heeft verstrekt. De werkwijze van 

Geldshop is zodanig ingericht dat de consument, bij kredietbemiddeling of advisering standaard moet betalen voor 

adviesdienstverlening op het gebied van bijverzekeringen, tenzij deze consument vóór aanvang van de 

dienstverlening expliciet aangeeft dat hij een dergelijk advies niet wil ontvangen. Voor de gemiddelde consument 

is het echter bijzonder lastig om te achterhalen dat niet sprake is van één adviestraject met betrekking tot 

kredietverstrekking, maar van twee afzonderlijke adviestrajecten waarbij voor één traject door de consument moet 

worden betaald. Daarmee krijgt de consument naar het oordeel van de AFM standaard, en ongeacht zijn behoefte 

daaraan, een advies op het gebied van bijverzekeringen geleverd.  

 

Dit beeld wordt ook bevestigd door het productieoverzicht (feit 31. en  42.) waaruit blijkt dat in bij de overgrote 

meerderheid van de consumenten een verrichtingenvergoeding in rekening is gebracht, maar door de consument 

geen offerte is aangevraagd of een bijverzekering is afgesloten. Een zelfde beeld blijkt uit de door de AFM 

beoordeelde adviesdossiers. Daaruit blijkt dat diverse consumenten hebben aangegeven dat zij ‘in het geheel geen 

verzekering willen’ en het ‘prima’ vinden. Ongeacht deze antwoorden heeft Geldshop de consumenten aanbevolen 

om een bijverzekering af te sluiten (waarbij slechts een dekking en looptijd werd aanbevolen). 

 

Dat met die behoefte van de klant geen rekening werd gehouden, blijkt verder des te meer uit het feit dat Geldshop 

haar klanten geen mogelijkheid biedt om via haar online module een krediet af te sluiten en daarbij volledig af te 

zien van bemiddeling op het gebied van bijverzekeringen. Ook als deze klanten expliciet aangaven een lening te 

hebben gevonden maar deze niet te willen verzekeren, dienden zij voor ‘het gebruik van de online module’ een 

verrichtingenvergoeding te betalen. 

 

De AFM is dan ook van oordeel dat het beleid van Geldshop erop was gericht om bij consumenten standaard een 

verrichtingenvergoeding in rekening te brengen, ongeacht de behoefte van een klant aan een bijverzekering. 

 



 

 
 

 

 

 Datum 18 december 2014 

 Ons kenmerk […] 

 Pagina 52 van 98 

2.3.1.2 Geen onderscheid in de dienstverlening 

Geen gescheiden trajecten 

Het beleid van Geldshop was zodanig dat er geen (duidelijk) onderscheid was tussen dienstverlening op het gebied 

van consumptief krediet en dienstverlening op het gebied van bijverzekeringen. De consument zou slechts uit de 

dienstenwijzer kunnen opmaken dat het adviestraject feitelijk twee vormen van advies betreft waarbij voor het 

adviestraject inzake bijverzekeringen een aparte verrichtingenvergoeding in rekening wordt gebracht. Deze 

dienstenwijzer is echter moeilijk vindbaar en verstrekt geen duidelijk inzicht in de dienstverlening van Geldshop 

en de daaraan verbonden kosten.  

 

Ook in de overige communicatie werd dit niet duidelijk aangegeven. Op geen enkel moment wordt duidelijk aan 

de consument gemeld dat het advies niet alleen ziet op een eventueel krediet, maar ook op bijverzekeringen, dat 

voor dit laatste advies een verrichtingenvergoeding door de consument moet worden betaald en dat een dergelijk 

advies facultatief is.  

 

Dienstverlening verzekeringen marginaal 

Uit het onderzoek van de AFM is gebleken dat 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. Ook blijkt uit de onderzochte 

klantdossiers 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 alleen een dekking en een looptijd werd 

genoemd. 

 

De vragen met betrekking tot de risico’s die gepaard gaan met het aangaan van het krediet die blijkens het 

klantprofiel standaard werden gesteld, maken 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). Als uit deze risico-inventarisatie blijkt dat er geen aanleiding bestaat tot het afdekken daarvan 

middels een verzekering of wanneer door klanten wordt aangeven dat daar geen behoefte aan is of daar überhaupt 

niet voor in aanmerking komen, ontbreekt elke basis voor het standaard in rekening brengen van een 

verrichtingenvergoeding voor dienstverlening op het gebied van bijverzekeringen. 

 

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 te onderscheiden 

adviestraject nog relevante klantspecifieke informatie ingewonnen te worden. Dat wil zeggen: 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) waarna een specifiek 

verzekeringsproduct kan worden aangewezen. Wanneer een specifiek product wordt aanbevolen dient vervolgens 

niet alleen een aanbevolen dekking 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 beperkte) traject kan dan een directe vergoeding aan de klant in 

rekening worden gebracht. Uit de onderzochte klantdossiers blijkt dat Geldshop geen van de voornoemde 

werkzaamheden heeft verricht. Verder is ook geconstateerd dat het merendeel van de klanten uiteindelijk ook geen 
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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.  

 

De dienstverlening op het gebied van bijverzekeringen bij execution only was nog meer marginaal. Dit blijkt uit 

het feit dat de klant slechts kon kiezen voor het verzekeringsproduct van xxxxxxx en geen andere keuze had, 

terwijl de klant voor de kredietofferte diverse mogelijkheden had. Daarnaast impliceert Geldshop met de in de 

online module opgenomen vraag ‘Uw lening beschermen tegen de financiële gevolgen van overlijden, 

arbeidsongeschiktheid en/of werkloosheid’, dat de klant bewust kan kiezen voor aanvullende dienstverlening op 

het gebied van bijverzekeringen, terwijl dit keuzemoment er feitelijk niet is. Ook indien de klant aangaf geen 

bijverzekering te willen, moest toch een verrichtingenvergoeding worden betaald.  

 

De AFM is dan ook van oordeel dat het beleid van Geldshop zodanig was dat feitelijk geen onderscheid te maken 

was tussen de dienstverlening op het gebied van consumptief krediet en de dienstverlening op het gebied van 

bijverzekeringen, althans dat deze laatste vorm niet is aan te merken als een afgescheiden traject dat een 

verrichtingenvergoeding rechtvaardigt. 

 

2.3.1.3 De verrichtingenvergoeding was gekoppeld aan het consumptief krediet 

Hoewel Geldshop in haar dienstenwijzer aangeeft dat zij voor het bemiddelen in kredieten uitsluitend beloond mag 

worden door de aanbieder van het krediet en voor het aanbieden van additionele verzekeringsproducten, maakt 

Geldshop voor het overige telkens een koppeling tussen de te betalen verrichtingenvergoeding en de op het gebied 

van het krediet verrichte dienstverlening. De verrichtingenvergoeding had betrekking op en was afhankelijk van 

het krediet, en niet van daadwerkelijk verrichte werkzaamheden op het gebied van bijverzekeringen. Dit duidt erop 

dat feitelijk sprake was van een (verkapte) bemiddelingsvergoeding voor consumptief krediet. 

 

Zo was de hoogte van de verrichtingenvergoeding in de periode 16 augustus 2011 tot 7 april 2012 afhankelijk van 

de hoogte van het te verstrekken krediet (feit 38.). Dit, terwijl de daadwerkelijke werkzaamheden voor 

bijverzekeringen niet veranderen al naar gelang de hoogte van het krediet. Ook werd de verrichtingenvergoeding 

altijd meegefinancierd met het krediet en diende deze alleen te worden betaald als het krediet daadwerkelijk aan de 

consument werd uitbetaald. 

 

Verder maakt Geldshop in haar communicatie richting de consument meermaals een koppeling tussen het 

consumptief krediet en de verrichtingenvergoeding. Op de standaard machtiging/nota bijvoorbeeld staat 

aangegeven dat de verrichtingenvergoeding diende ter vergoeding van de bedrijfskosten die Geldshop maakt voor 

de ‘adviesdiensten’ die de klant afnam. Aangegeven wordt dat deze adviesdiensten onder meer zien op het 

consumptief krediet (financieringsvorm, maandlast, (theoretische) looptijd). Ook spreekt Geldshop in de latere 

versies van de dienstenwijzer over een vergoeding voor gemaakte bedrijfskosten ten aanzien van het ‘wettelijk 

adviestraject’ (feit 35.). Daarmee creëert zij het beeld dat deze vergoeding mede ziet op kredietwerkzaamheden. 

Daarnaast dienden de adviseurs bij de uitleg over de verrichtingenvergoeding tijdens het adviesgesprek telkens een 

koppeling te maken met kredietwerkzaamheden (zie paragraaf 2.2.4).  

 

De AFM is dan ook op grond van voorgaande van oordeel dat het beleid van Geldshop zodanig was dat de 

verrichtingenvergoeding betrekking had op en afhankelijk was van het consumptief krediet. 
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2.3.1.4 Conclusie 

Geldshop heeft haar beleid zo vormgegeven dat aan alle consumenten die zich tot haar wendden voor de 

advisering en/of bemiddeling op het gebied van krediet, standaard een verrichtingenvergoeding in rekening werd 

gebracht. Bovendien heeft Geldshop op meerdere manieren een koppeling gemaakt tussen de dienstverlening op 

het gebied van consumptief krediet en de door haar in rekening gebrachte verrichtingenvergoeding. 

 

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

was dat altijd een verrichtingenvergoeding moest worden betaald en waarvoor deze diende. Dit blijkt ook uit het 

feit dat de klachten die Geldshop heeft ontvangen, betrekking hebben op deze in rekening gebrachte vergoeding. 

 

Hoewel Geldshop stelt dat de verrichtingenvergoeding slechts ziet op verrichte werkzaamheden op het gebied van 

bijverzekeringen, komt de AFM tot het oordeel dat Geldshop haar beleid en werkwijze zo heeft geconstrueerd dat 

artikel 4:74 Wft werd ontdoken. 

 

2.3.2 Overtreding artikel 8.8 Whc 

De AFM is van oordeel dat Geldshop met het beleid dat zij voerde om artikel 4:74 Wft te kunnen ontduiken, 

tevens onvoldoende heeft tegengegaan dat oneerlijke handelspraktijken werden verricht zoals bedoeld in artikel 

8.8 Whc gelezen in samenhang met artikel 6:193b BW. Een handelspraktijk is in het bijzonder oneerlijk indien een 

handelaar een misleidende handelspraktijk verricht doordat: 

 essentiële informatie welke de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een 

transactie te nemen, is weggelaten, verborgen is gehouden of op onduidelijke, onbegrijpelijke, dubbelzinnige 

wijze dan wel laat verstrekt wordt, (6:193d, BW). Bij de beoordeling of essentiële informatie is weggelaten of 

verborgen is gehouden worden de feitelijke context, de beperkingen van het communicatiemedium alsook de 

maatregelen die zijn genomen om de informatie langs andere wegen ter beschikking van de consument te 

stellen, in aanmerking genomen;  

 informatie wordt verstrekt die feitelijk onjuist is of die de gemiddelde consument misleidt of kan misleiden, al 

dan niet door de algemene presentatie van de informatie (6:193c, eerste lid, BW);  

 waardoor de gemiddelde consument een besluit over een overeenkomst neemt of kan nemen, dat hij anders niet 

had genomen. 

 

De AFM is van oordeel dat beide misleidende handelspraktijken niet zijn tegengegaan en onderbouwt dit als volgt. 

 

Essentiële informatie welke de gemiddelde consument nodig heeft 

Naar het oordeel van de AFM heeft Geldshop bij consumenten die zich tot haar wendde voor de bemiddeling ten 

aanzien van een krediet, standaard een verrichtingenvergoeding in rekening gebracht. Dit is door Geldshop ook 

niet betwist. 

 

De AFM is van oordeel dat Geldshop in haar communicatie richting de consument essentiële informatie over de 

verrichtingenvergoeding die de consument nodig had om een geïnformeerd besluit over de dienstverlening te 

nemen, heeft weggelaten, verborgen heeft gehouden of op onduidelijke, onbegrijpelijke, dubbelzinnige wijze dan 

wel laat verstrekt heeft. Uit geen van de stukken blijkt dat zij consumenten ondubbelzinnig en voorafgaand aan de 



 

 
 

 

 

 Datum 18 december 2014 

 Ons kenmerk […] 

 Pagina 55 van 98 

dienstverlening aangaf dat standaard een verrichtingenvergoeding in rekening werd gebracht en dat deze 

(uitsluitend) betrekking had op facultatieve dienstverlening op het gebied van bijverzekeringen. Naar het oordeel 

van de AFM betreft dat essentiële informatie welke de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd 

besluit te nemen over het aangaan van een overeenkomst met Geldshop.  

 

Daardoor zijn die consumenten misleid. Geldshop heeft dit gedaan doordat zij:  

 

1. zich naar de consument toe presenteerde als dienstverlener op het gebied van krediet en niet of nauwelijks als 

dienstverlener op het gebied van bijverzekeringen; 

2. haar dienstenwijzer zo heeft opgesteld dat daaruit voor de gemiddelde consument niet valt op te maken dat 

Geldshop standaard adviseert over bijverzekeringen en daarvoor een verrichtingenvergoeding berekent. 

3. Haar dienstenwijzer pas actief verstrekt, nadat de consument een keuze heeft gemaakt voor de execution only-

variant of de adviesvariant 

4. In haar overige communicatie ook geen informatie verstrekte over het feit dat standaard een 

verrichtingenvergoeding werd berekend en dat deze zag op bijverzekeringen; en 

5. Bij uitleg over de verrichtingenvergoeding standaard een koppeling maakte met kredietwerkzaamheden. 

 

Ad 1 Presentatie 

De AFM is van oordeel dat Geldshop zich in haar communicatie en presentatie primair richtte op consumenten die 

geïnteresseerd waren in de afsluiting of oversluiting van een krediet.  

 

Geldshop omschrijft zich op haar website als grootste bemiddelaar op het gebied van consumptieve leningen en 

profileert zich voor het overige als bemiddelaar in leningen met een uitstekende service en waarbij een lening kan 

worden afgesloten op basis van de persoonlijke wensen van de consument (zie feit 1.). Naar het oordeel van de 

AFM valt uit de aangehaalde passages niet op te maken dat Geldshop zich ook richt op de advisering en 

bemiddeling van betalingsbeschermende bijverzekeringen. Ook uit de gegevens die een potentiële cliënt op de 

website van Geldshop diende in te vullen om een kredietofferte te kunnen ontvangen, valt niet op te maken dat 

Geldshop bemiddelt in bijverzekeringen (feit 4.). 

 

Ad 2 en 3 Dienstenwijzer 

Voor aanvullende informatie dient de (potentiële) cliënt zicht te wenden tot de dienstenwijzer. Volgens feit 2. is de 

dienstenwijzer gepubliceerd onder de button ‘klanteninformatie’ maar wordt er op de website van Geldshop niet 

verder naar verwezen. Hieruit volgt naar het oordeel van de AFM dat de (potentiële) cliënt niet door Geldshop op 

het goede spoor wordt gezet, maar actief op zoek moet gaan om meer informatie te verkrijgen over de 

dienstverlening van Geldshop. Heeft de (potentiële) cliënt de dienstenwijzer eenmaal gevonden, dan is deze in 

dusdanig algemene bewoordingen opgesteld dat daar voor een gemiddelde consument niet uit valt af te leiden dat 

Geldshop betaalde dienstverlening met betrekking tot bijverzekeringen standaard onderdeel uitmaakte van haar 

dienstverlening. Geldshop vermeldt in haar dienstenwijzer weliswaar dat zij beschikt over een vergunning om te 

mogen bemiddelen in consumptief krediet en spaar-, levens- en schadeverzekeringen en zij spreekt in haar 

dienstenwijzer over ‘financiële producten’ (feit 3.), maar deze bewoordingen zijn naar het oordeel van de AFM zo 

algemeen dat niet van een consument kon worden verwacht dat hij daaruit af kon leiden dat bij een 

kredietaanvraag tevens standaard betaalde dienstverlening op het gebied van bijverzekeringen plaatsvond. Daaraan 
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voegt de AFM nog toe dat waar in de versie van de dienstenwijzer van 24 oktober 2011 nog wordt gesproken over 

de ‘VIJF STAPPEN IN HET ADVIESTRAJECT’ dit in de versies van 13 februari 2012 en 2 april 2012 is 

gewijzigd in ‘VAN AANVRAAG TOT LENING IN 5 STAPPEN’. Met deze wijziging wordt nog meer benadrukt 

dat Geldshop zich profileert als bemiddelaar in krediet. Weliswaar wordt vermeld dat Geldshop voor de 

bemiddeling op het gebied van krediet slechts door de aanbieder mag worden betaald, dat voor additionele 

verzekeringskosten bedrijfskosten worden gemaakt en dat daarvoor een vergoeding aan de klant wordt berekend, 

maar hieruit volgt niet dat deze dienstverlening standaard plaats vindt en dat de consument die zich tot Geldshop 

wendt voor de bemiddeling in een krediet, dit niet kan doen zonder dat hij standaard een verrichtingenvergoeding 

moet betalen voor dienstverlening op het gebied van bijverzekeringen.  

 

Ook volgt uit haar dienstenwijzer niet duidelijk dat de verrichtingenvergoeding alleen betrekking had of mocht 

hebben op verzekeringen, nu onder de kop ‘verzekeringen naast consumptief krediet’ in alle versies van haar 

dienstenwijzer alleen werd aangegeven dat deze konden worden afgesloten tegen ‘netto premies’ 

 

Een dienstenwijzer dient de consument een duidelijk inzicht te bieden in de dienstverlening die de 

financiëledienstverlener biedt en welke kosten daaraan verbonden zijn. Dit geldt temeer nu voor de bemiddeling in 

consumptief krediet een verbod op een vergoeding voor de bemiddeling in consumptief krediet geldt terwijl dit 

voor (facultatieve) dienstverlening op het gebied van bijverzekeringen niet het geval is. De verschillende versies 

van de dienstenwijzer van Geldshop voldoen naar het oordeel van de AFM niet aan die eis. Bovendien werd de 

dienstenwijzer pas actief verstrekt nádat de consumenten een keuze voor een vorm van dienstverlening hadden 

gemaakt (waarbij Geldshop aanstuurde op, de duurdere, adviesmodaliteit). Dit heeft tot gevolg dat de 

consumenten vóór dat beslismoment geen of onvoldoende inzicht hadden in de kosten van de verschillende 

vormen van dienstverlening. 

 

Ad 4 Overige communicatie 

Welkomstmail 

Na de aanvraag ontvingen consumenten een welkomstmail van Geldshop waarin net zo min informatie werd 

gegeven over de bemiddeling in bijverzekeringen. Zo wordt in de welkomstmail die klanten na indiening van een 

aanvraag ontvingen (feit 12.) slechts gesproken over ‘kredietaanvraag’, ‘kredietvoorstel’ en ‘leenmogelijkheden’. 

Verder werd aangekondigd dat consumenten de mogelijkheid voor een advies werd geboden zodat het afsluiten 

van de lening een weloverwogen beslissing is geweest en dat de voorwaarden van de lening goed aansluiten bij de 

persoonlijke situatie van de consument. Ook hier wordt dus met geen woord gerept over bijverzekeringen of het 

feit dat dienstverlening op dat gebied standaard plaatsvindt en dat daar een verrichtingenvergoeding voor wordt 

berekend. 

 

Telefonisch contact 

Vervolgens wordt de aanvraag ingediend bij de samenwerkende banken. Zodra de aanvraag akkoord is bevonden, 

wordt telefonisch contact met de klant opgenomen. In het ‘script akkoordgesprek’ dat bij dit gesprek wordt 

gebruikt, wordt op geen enkel moment gewezen op de kosten die zijn verbonden aan de dienstverlening of op het 

feit dat Geldshop standaard adviseerde op het gebied van bijverzekeringen en daarvoor een vergoeding in rekening 

bracht (feit 14.). Indien een consument besloot te kiezen voor de adviesvariant, werd een afspraakbevestiging aan 
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de klant verstuurd (feit 15.). Ook in dit document wordt niet gewezen op de kosten van de dienstverlening dan wel 

de standaard dienstverlening op het gebied van bijverzekeringen. 

 

Het adviesgesprek 

Tijdens het adviesgesprek werd door de adviseurs van Geldshop standaard een inventarisatie gemaakt van de 

kennis en ervaringen van de consument met bijverzekeringen. Geldshop houdt daarbij geen rekening met de 

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

een opdracht aan Geldshop had verstrekt. De werkwijze van Geldshop was zodanig ingericht dat de consument, 

naast de advisering op het gebied van krediet, tevens een advies op het gebied van bijverzekeringen ontving. Zoals 

eerder is aangegeven, was het voor de consument echter bijzonder lastig om te achterhalen dat niet sprake is van 

één adviestraject met betrekking tot kredietverstrekking, maar van twee afzonderlijke adviestrajecten waarbij voor 

één traject door de consument moet worden betaald.  

 

In het document ‘rode draad adviesgesprek’, dat bij de training van buitendienstmedewerkers werd gebruikt, 

worden de tien stappen van het adviesproces weergegeven (feit 33.). Uit dit document blijkt niet dat de adviseurs 

van Geldshop op enig moment in het gesprek dienden aan te geven dat de dienstverlening ook zag op 

bijverzekeringen en dat de consument daarvoor een vergoeding verschuldigd was. Bij ‘stap 1 Voorstellen bedrijf 

en jezelf’ is de zinsnede ‘Wij zijn een kredietbemiddelaar, dat wil zeggen wij bemiddelen tussen u en een aantal 

banken, en kunnen dus kiezen uit meerdere voorstellen. Op dit moment zijn wij de grootste kredietbemiddelaar van 

Nederland’ opgenomen. Daaruit blijkt dat Geldshop zich in het adviesgesprek profileerde als kredietbemiddelaar. 

Er is geen enkele stap opgenomen waarin duidelijk aan de consument wordt gemeld dat sprake zou zijn van twee 

adviestrajecten, waarbij de consument voor de (facultatieve) dienstverlening op het gebied van bijverzekeringen 

een verrichtingenvergoeding moest betalen. Pas bij ‘stap 6 inventarisatie risico’s verzekeringen + berekeningen’ 

wordt een aanvang gemaakt met de dienstverlening op het gebied van bijverzekeringen, zonder dat aan de 

consument duidelijk is gemaakt dat de advisering op het gebied van kredietdienstverlening is afgerond en een door 

hem te betalen vorm van dienstverlening aanvangt. 

 

Machtiging automatische incasso 

Geldshop heeft aangegeven dat zij de kosten transparant maakte middels de machtiging voor automatische 

incasso. Dit document verkregen de consumenten gelijktijdig met de kredietcontracten. Dit was niet eerder dan 

aan het einde van het adviesgesprek (dus tijdens het huisbezoek) danwel na het doorlopen van de online module 

(in het geval van execution only dienstverlening). Met de machtiging voor automatische incasso maakte Geldshop, 

aan het eind van het proces, de klant echter alleen duidelijk dát er kosten in rekening werden gebracht (en de 

hoogte daarvan) en niet waarop deze kosten zagen. 

 

Ad 5 Koppeling met kredietwerkzaamheden 

Bij de uitleg over de fee/bemiddelingsvergoeding, welke volgens stap 8 van het ´rode draad adviesgesprek’ moet 

worden gegeven, staat 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 aanzien van het krediet, terwijl deze vergoeding volgens 
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Geldshop volledig ziet op de dienstverlening op het gebied van bijverzekeringen. 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. Verder dient de adviseur 

aan de klant uit te leggen dat voor de bemiddelingsvergoeding de volgende werkzaamheden worden verricht: ‘De 

vooraanvraag indienen, het advies, de afhandeling van de aanvraag bij de bank, en tweemaal per jaar een 

rentecheck. Met andere woorden als de lening goedkoper kan, krijgt u van ons een nieuwe offerte. En het 

belangrijkste, mijn advies is onafhankelijk, de verzekering is vrij van provisie en u krijgt altijd de laagste rente.’. 

De adviseur dient voor de verantwoording van de bemiddelingskosten dus te verwijzen naar diverse 

werkzaamheden die samenhangen met de kredietdienstverlening en niet met de dienstverlening op het gebied van 

bijverzekeringen. 

 

Mocht de consument vervolgens vragen hebben over het feit dat Geldshop een bemiddelingsvergoeding berekent 

en dat bijvoorbeeld xxx dit niet doet, dan dient de adviseur volgens de bijlage bij het document als volgt te 

reageren: ’Ik kan me voorstellen dat u dat zegt. De rente bij xxxxxx is dermate hoger (evt. website kijken) dat u 

vele malen duurder uit bent. (evt. berekening maken). Na 1 jaar heeft u met het voordeel van de lagere rente de fee 

er al uit. Het voordeel voor u is dat u bij ons voordeliger uit bent.’. En als de consument de vergoeding niet wilde 

betalen: ‘Ik kan me voorstellen dat u dat zegt, want vroeger was dit niet zo. Door de nieuwe wet en regelgeving, 

weet u nu precies hoeveel er aan u verdiend wordt. Vroeger hadden klanten geen idee. Stel dat dit 2 tientjes per 

maand was x looptijd van 120 maanden is al €2.400,= Het voordeel voor u is dat u bij ons eerlijk weet waar u aan 

toe bent en ook nog eens voordeliger uit bent’. Ook hieruit blijkt naar het oordeel van de AFM dat Geldshop bij de 

consument het beeld probeerde te creëren dat de vergoeding (mede) ziet op de dienstverlening ten aanzien van het 

krediet. De adviseur verwijst in zijn reactie immers alleen maar naar de rente, oftewel de vergoeding die wordt 

betaald voor het verstrekken van een krediet. Op geen enkele wijze wordt een koppeling gemaakt naar de 

dienstverlening op het gebied van bijverzekeringen, terwijl de vergoeding volgens Geldshop volledig op die 

activiteiten ziet.  

 

Ook uit de ontvangen klachten blijkt dat het voor consumenten niet duidelijk was dat een verrichtingenvergoeding 

moest worden betaald en dat deze geen vergoeding zou zijn voor de kredietbemiddeling. De AFM verwijst 

daarvoor naar paragraaf 2.2.5. 

 

Verstrekken van informatie die feitelijk onjuist is, of die de gemiddelde consument (kon) misleiden  

De AFM is van oordeel dat uit de voorgaande feiten eveneens blijkt dat Geldshop ten aanzien van in rekening te 

brengen verrichtingenvergoeding informatie heeft verstrekt die feitelijk onjuist is of die de gemiddelde consument 

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

 

Geldshop heeft haar dienstverleningsproces zodanig ingericht dat geen krediet kon worden verkregen, zonder dat 

ook een verrichtingenvergoeding diende te worden betaald. Geldshop is daar op geen enkel moment in haar 

verkoopproces duidelijk over geweest en hield daarbij geen rekening met de behoefte van de consument. Zij 

presenteerde zich als professioneel bemiddelaar in kredieten en ook uit de overige informatie richting de 

consument bleek onvoldoende dat Geldshop de consument standaard een verrichtingenvergoeding berekende. Als 
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motief voor deze praktijk werd onder meer aangegeven dat ten aanzien van het ‘wettelijk adviestraject’ 

bedrijfskosten werden gemaakt die aan de klant werden doorberekend. (zie de dienstenwijzers van 13 februari 

2012 en 2 april 2012). Daarmee insinueert Geldshop richting de consument dat zij bij kredietbemiddeling tevens 

op grond van wettelijke verplichtingen te allen tijde een advies over een bijverzekering dient te geven, terwijl een 

dergelijke plicht niet bestaat. Daarmee heeft Geldshop ten aanzien van haar verplichtingen en motieven onjuiste 

informatie aan de consument verstrekt, dan wel informatie verstrekt die (kan) misleiden. 

 

Daarnaast was het beleid van Geldshop erop gericht om de verrichtingenvergoeding telkens te koppelen aan 

werkzaamheden die zijn verricht in het kader van de kredietbemiddeling en waarvoor dus een vergoeding van de 

aanbieder wordt ontvangen. Zo wordt bij vragen over de vergoeding verwezen naar diverse te verrichten 

kredietbemiddelingswerkzaamheden zoals de aanvraag en afhandeling bij de bank en twee keer per jaar een 

rentecheck (feit 40.). Ook wordt bij bezwaren over de vergoeding opgemerkt 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 (feit 41.). Daarmee was het beleid van 

Geldshop erop gericht de gemiddelde consument onjuist te informeren, dan wel te (kunnen) misleiden over de 

prijs of de wijze waarop de prijs wordt berekend, of het bestaan van een specifiek prijsvoordeel. 

 

Naast bovengenoemde algemene werkwijze, is gebleken dat Geldshop consumenten die zijn toegetreden tot het 

klantenbestand periodiek ongevraagd opbelde in verband met haar ‘doorlopende zorgplicht’. Daarbij stuurde 

Geldshop aan op een nieuwe kredietaanvraag inclusief de daaraan gekoppelde verrichtingenvergoeding. Uit het 

belscript (feit 5.) blijkt dat Geldshop de term ‘zorgplicht’ regelmatig hanteerde om de door haar gewenste 

informatie van de klant te verkrijgen. Zo staat vrijwel direct na de introductie opgenomen: ‘Als 

kredietbemiddelaar hechten wij veel waarde aan tevreden klanten, daarom willen wij graag vanuit onze zorgplicht 

een aantal korte vragen met u doornemen om te bepalen of uw financiering nog aansluit (…)’. En even verder in 

het belscript: ‘Hartelijk dank voor uw informatie. Echter vanuit onze zorgplicht willen wij toch graag de enquête 

met u doornemen om te kunnen bepalen of wij u (op een andere manier) van dienst kunnen zijn.´. Indien een klant 

aangaf geen interesse te hebben dan diende als volgt gereageerd te worden: ‘Bent u zich er van bewust, dat wij dan 

niet kunnen beoordelen of uw kredietovereenkomst nog aansluit bij uw persoonlijke situatie en een jaarlijkse 

beoordeling wel altijd verstandig is?’. In het gesprek werd niet vermeld dat indien de consument overstag ging, 

deze het aanvraagtraject opnieuw inging en dus de standaard in rekening gebrachte verrichtingenvergoeding 

(wederom) moest betalen. 

 

Uit het stroomschema nazorgtraject (feit. 6) blijkt dat minimaal twaalf belpogingen bij een klant diende plaats te 

vinden en dat indien deze belpogingen niet slaagde, de klant werd aangeschreven met het verzoek Geldshop te 

bellen. Indien dit niet succesvol was dan werd een zorgplichtaankondiging inclusief een enquête/vragenlijst naar 

de klanten verzonden en 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 mening dat het verrichten van zorgplichtactiviteiten wezenlijk anders is dan op indringende wijze 

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

verrichtingenvergoeding werd berekend. Naar het oordeel van de AFM blijkt uit bovenstaande feiten dat Geldshop 

haar vermeende zorgplicht gebruikt om consumenten te sturen richting een herbeoordeling van het uitstaande 
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krediet. Ook als de consument aangaf dat er geen wijzigingen zijn in zijn situatie, werd toch aangestuurd op een 

herbeoordeling en de daarbij behorende te betalen verrichtingenvergoeding. De herbeoordeling kon weliswaar 

leiden tot een renteverlaging voor de consument, 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 of een 

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

opnieuw een verrichtingenvergoeding moest worden betaald. 

 

De AFM is dan ook van oordeel dat Geldshop met de ´zorgplichttelefoontjes´ informatie verstrekte die die de 

gemiddelde consument misleidt of kan misleiden ten aanzien van de motieven voor haar handelspraktijk en de 

aard van het verkoopproces.  

 

Besluit over de overeenkomst met Geldshop 

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

werd verstrekt die feitelijk onjuist is, of die de gemiddelde consument (kon) misleiden en er sprake is van een 

misleidende omissie, heeft de consument naar het oordeel van de AFM een besluit over de overeenkomst met 

Geldshop genomen dat hij anders niet had genomen. 

 

Uit de door Geldshop verstrekte informatie kon de gemiddelde consument naar het oordeel van de AFM niet 

opmaken dat: 

1. Geldshop standaard een verrichtingenvergoeding bij de consument in rekening bracht en feitelijk bij Geldshop 

geen krediet kon afsluiten zonder deze vergoeding te betalen; 

2. Bij een herbeoordeling wederom een verrichtingenvergoeding moest worden betaald; 

3. De consument deze vergoeding ook in rekening kreeg gebracht indien er geen enkele behoefte was aan een 

bijverzekering. Ook indien de consument in de online module expliciet aangaf dat hij geen interesse had in 

een eventuele bijverzekering, werd de verrichtingenvergoeding in rekening gebracht. Daarmee heeft Geldshop 

een schijnkeuze gecreëerd; 

4. De consument deze vergoeding moest betalen ongeacht het feit of hij wel of niet een bijverzekering afsloot; 

5. De vergoeding alleen betrekking had (mogen hebben) op de dienstverlening inzake bijverzekeringen. 

Geldshop koppelt de vergoeding aan gemaakte bedrijfskosten en spreekt later zelfs over een vergoeding met 

betrekking tot het wettelijk adviestraject; en 

6. Dienstverlening op het gebied van bijverzekeringen niet verplicht is en dus geen vergoeding hoeft te worden 

betaald als van deze dienstverlening geen gebruik wordt gemaakt. 

 

Dit heeft tot gevolg dat Geldshop een misleidend beeld heeft gegeven van haar dienstverlening, waardoor de 

gemiddelde consument een besluit over die dienstverlening neemt of kan nemen dat hij anders niet had genomen. 

Daarmee heeft Geldshop niet tegengegaan dat oneerlijke handelspraktijken zijn verricht. Het verrichten van 

oneerlijke handelspraktijken is een overtreding van het bepaalde in artikel 8.8 Whc gelezen in samenhang met 

artikel 6:193c, eerste lid, en artikel 6:193d, tweede lid, BW. Bovendien was de gevolgde handelwijze van 

Geldshop ondersteunend aan haar beleid dat gericht was op het op verkapte wijze in rekening brengen van een 

verrichtingenvergoeding aan consumenten voor dienstverlening op het gebied van consumptief krediet. 
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Gelet op voorgaande en gezien de omvang van de productie van Geldshop en de hoeveelheid klachten/meldingen 

op internet over haar werkwijze, kan gesproken worden van een structurele praktijk die voldoende omvangrijk is 

om aan de collectieve belangen van consumenten schade te kunnen toebrengen. 

 

2.3.3 Overtreding artikel 6 Colportagewet 

De AFM is van oordeel dat Geldshop in de periode 1 januari 2011 tot en met 6 april 2012 een beleid heeft gevoerd 

dat gericht was op het ontduiken van artikel 4:74 Wft en daarmee niet heeft tegengegaan dat artikel 6 van de 

Colportagewet werd overtreden. 

 

Geldshop heeft haar beleid zodanig ingericht dat bij de dienstverlening op adviesbasis de consumenten standaard 

thuis werden bezocht door een adviseur van Geldshop. Daarbij heeft Geldshop getracht consumenten ertoe te 

bewegen een krediet af te sluiten. Daaraan liggen de volgende overwegingen ten grondslag. 

 

Aansturen op dienstverlening op basis van advies 

Niet ter discussie staat dat Geldshop in de onderzoeksperiode adviseerde en bemiddelde in consumptief krediet. 

Consumenten konden op basis van execution only of op basis van advies via Geldshop een krediet afsluiten. Het 

beleid van Geldshop was echter zodanig ingericht dat werd aangestuurd op dienstverlening op basis van advies. Zo 

ontvingen consumenten na het indienen van de aanvraag een welkomstmail waarin onder meer het volgende stond 

(feit 13.):  

‘(…) Hartelijk dank voor het invullen van het aanvraagformulier op onze website of het telefonisch doornemen 

van uw aanvraag met een van onze medewerkers. 

(…) 

Als professioneel kredietbemiddelaar hebben wij de verantwoordelijkheid om al onze klanten de mogelijkheid aan 

te bieden voor een adviesgesprek met één van onze adviseurs. Wanneer de overeenkomst op die wijze tot stand 

komt, kunnen we borgen dat het afsluiten van de lening een weloverwogen beslissing is geweest en dat de 

voorwaarden van de lening goed aansluiten bij uw persoonlijke situatie. Derhalve zullen wij u telefonisch 

hiervoor proberen te benaderen wanneer één of meerdere kredietmaatschappijen u een kredietvoorstel doen. (…). 

 

Als de aanvraag na indiening akkoord werd bevonden, nam Geldshop telefonisch contact op met de consument 

(feit 11.). Uit het script akkoordgesprek dat tijdens het telefonisch gesprek werd gebruikt en de 

afspraakbevestiging die daarop werd verzonden, blijkt dat Geldshop aanstuurde op een afspraak op zo kort 

mogelijke termijn bij de consument thuis. Slechts indien de klant echt geen adviseur wil ontvangen (onderstreping 

toegevoegd) of ‘er geen voordeel voor een afspraak was’, werd het execution only-traject aan de consument 

uitgelegd (feit 14. en 15.).  

 

Bij advies thuisbezoek standaard 

De AFM is van oordeel dat Geldshop in de onderzoeksperiode de consument slechts de mogelijkheid bood om te 

kiezen voor een adviestraject met huisbezoek of voor een execution only-traject. Uit de e-mail van 19 juli 2012 

(feit 13.) blijkt dat Geldshop pas ná de onderzoeksperiode de mogelijkheid bood om telefonisch advies of advies 

op kantoor te ontvangen. Zoals Geldshop zelf in haar e-mail aangeeft, bestond vóór die periode slechts de 

mogelijkheid om, indien een klant gebruik maakte van de dienstverlening op adviesbasis, een adviesgesprek aan 
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huis te ontvangen. Bovendien zijn alle door de AFM onderzochte kredietovereenkomsten uit de klantdossiers door 

de klant thuis ondertekend. 

 

Dat in de jaren 2011 en 2012 in hooguit 3,9% van de gevallen geen huisbezoek, maar een advies op de 

kantoorlocatie heeft plaatsgevonden, zoals Geldshop heeft gesteld, doet aan voorgaande niets af. Uit geen van de 

feiten blijkt dat de klant op een andere mogelijkheid werd gewezen dan het advies met huisbezoek of execution 

only. Bovendien is het aantal gevallen dermate marginaal dat daaraan niet de conclusie kan worden verbonden dat 

kantoorbezoek een reële optie was voor de klant. 

 

Initiatief huisbezoek 

Uit de welkomstmail (feit 12.) 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. Uit het script akkoordgesprek (feit 14.) dat tijdens dit telefoongesprek werd gebruikt, 

blijkt dat het enige doel van dit gesprek het inplannen van een afspraak was waarbij de klant thuis door een 

adviseur van Geldshop werd bezocht. Indien een klant ‘echt geen adviseur wil ontvangen’ werd hij gewezen op de, 

enige andere, mogelijkheid van een execution only-traject.  

 

Daarmee staat naar het oordeel van de AFM in voldoende mate vast dat het persoonlijke thuisbezoek in 

overwegende mate voortvloeide uit een initiatief van Geldshop en niet uit een initiatief van de consument. 

Daarmee is de uitzondering op het verbod, zoals opgenomen in artikel 1, derde lid, van de Colportagewet, niet aan 

de orde. 

 

Zoals vermeld zijn alle kredietovereenkomsten uit de door de AFM onderzochte klantdossiers door de klant thuis 

ondertekend. Over de vraag in hoeverre het huisbezoek diende om de klant te trachten te bewegen tot deelname 

aan een geldkrediet, kan naar het oordeel van de AFM dus geen discussie bestaan. Aan de ondertekening van de 

kredietovereenkomst was de machtiging voor de verrichtingenvergoeding overigens onlosmakelijk verbonden. 

Ondertekening daarvan vond ook tijdens het huisbezoek plaats. De handelwijze van Geldshop botst naar het 

oordeel van de AFM met de ratio van de wetgever achter artikel 6 Colportagewet. Die is immers dat consumenten 

beschermd moeten worden tegen misleiding, verrassingselementen en mogelijke psychologische druk en dat 

consumenten voldoende tijd moeten krijgen om een bewuste en weloverwogen keuze te maken. Dat consumenten 

weinig ruimte en tijd lijkt te zijn gegeven om een bewuste en weloverwogen keuze te maken, en/of zich eventueel 

te informeren over geldende wet- en regelgeving bij de bemiddeling in consumptief krediet en bijverzekeringen 

wordt naar het oordeel van de AFM bevestigd door de tekst uit de machtiging automatische incasso (die eveneens 

in alle onderzochte klantdossiers tijdens het adviesgesprek thuis is ondertekend). Hierin wordt de automatische 

afschrijving van de verrichtingenvergoeding bovendien als definitief gepresenteerd (nadruk toegevoegd): 

 

‘Ondertekening 

Door middel van ondertekening van dit document gaat u akkoord met en bevestigt u uitdrukkelijk de gekozen 

wijze van dienstverlening. Daarnaast bevestigt u dat u de dienstenwijzer overhandigd heeft gekregen van de 

adviseur. Hierbij machtigt (*) u tevens Geldlenen.nl om eenmalig de verschuldigde verrichtingenvergoeding of 

verschuldigde adviesvergoeding in geval van een annulering af te schrijven van onderstaande bank of 

girorekeningnummer, waarvan u verklaart dat u de rekeninghouder/rechthebbende bent en het rekeningnummer 
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niet vervallen is. Daarnaast verklaart u geen recht te hebben op terugboeking gezien het een eenmalige 

machtiging betreft: (…)’ 

 

De AFM is dan ook van oordeel dat het beleid en de werkwijze van Geldshop erop gericht was om consumenten te 

sturen richting een keuze voor dienstverlening op basis van advies. Daarbij werden de consumenten thuis bezocht 

door een adviseur van Geldshop, zonder dat dit persoonlijke bezoek op initiatief van de consument tot stand 

kwam. Tijdens dit bezoek heeft Geldshop de consument trachten te bewegen tot het als kredietnemer deelnemen 

aan een geldkrediet. Door het voeren van dit beleid, heeft Geldshop niet tegengegaan dat artikel 6 van de 

Colportagewet werd overtreden. 

 

2.3.4 Overtreding artikel 4:11 Wft 

De AFM is op grond van het bovenstaande van oordeel dat Geldshop als financiëledienstverlener geen adequaat 

beleid heeft gevoerd dat een integere uitoefening van haar bedrijf waarborgt. Geldshop heeft met haar beleid niet 

tegengegaan dat zij of haar werknemers strafbare feiten of andere wetsovertredingen hebben begaan die het 

vertrouwen in Geldshop of in de financiële markten kunnen schaden. 

 

Door een beleid te voeren dat gericht was op het ontduiken van artikel 4:74 Wft teneinde hiermee een 

verrichtingenvergoeding te kunnen incasseren heeft zij niet tegengegaan dat artikel 8.8 van de Whc en artikel 6 

van de Colportagewet konden worden overtreden en –ook daadwerkelijk - zijn overtreden.  

 

Naar het oordeel van de AFM staat dan ook vast dat Geldshop in de periode 1 januari 2011 tot en met 6 april 2012 

geen adequaat beleid heeft gevoerd dat een integere uitoefening van het bedrijf waarborgt. Geldshop heeft daarom 

in die periode artikel 4:11, tweede lid, Wft overtreden.   

 

2.4 Zienswijze Geldshop 

Geldshop heeft op 19 december 2013 ten kantore van de AFM een mondelinge en schriftelijke zienswijze 

gegeven. Daarin is het volgende aangevoerd. 

 

2.4.1. Legaliteitsbeginsel 

Het door Geldshop in de onderzoeksperiode toegepaste bedrijfsmodel werd destijds door alle kredietintermediairs 

toegepast. Kennelijk probeert de AFM een verandering in de markt af te dwingen. Het voornemen tot 

boeteoplegging ziet echter op het verleden. De AFM kan gewijzigde inzichten niet met terugwerkende kracht 

projecteren op een periode in het verleden. Dat is in strijd met het legaliteitsbeginsel. De boeteoplegging stuit ook 

af op artikel 5:54 Awb, dat bepaalt dat geen boete kan worden opgelegd indien de vermeende overtreding niet aan 

de overtreder kan worden verweten. 

 

Reactie AFM 

Het van een aanbieder ontvangen van een provisie voor kredietbemiddeling en het ontvangen van een 

verrichtingenvergoeding van de consument voor de advisering/bemiddeling in bijverzekeringen is in beginsel niet 

in strijd met de wet- en regelgeving. De constatering van de AFM luidt echter 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, ongeacht de behoefte van een cliënt aan dergelijke 
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dienstverlening. Daarbij werd door middel van een constructie artikel 4:74 Wft ontdoken en werd niet tegen 

gegaan dat de Whc en de Colportagewet niet werden nageleefd. Een dergelijk beleid is in strijd met artikel 4:11, 

tweede lid, Wft. Er is dus geen sprake van een nieuw inzicht of een gewijzigde beleidslijn. De AFM ziet niet in 

waarom de overtreding niet aan Geldshop kan worden verweten, nu zij dit niet verder motiveert. 

 

2.4.2 Vooringenomenheid 

De AFM dient zich op zonder vooringenomenheid op te stellen. Aanleiding voor het onaangekondigde bezoek van 

de AFM op 6 april 2013 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 zijn´. Hiervan was 

géén sprake, hetgeen het onderzoek van de AFM bevestigt. Het past niet dat de AFM dit niet met zoveel woorden 

duidelijk in de rapportage vermeld. Dat duidt op vooringenomenheid en hiermee blijft dit ´ernstige signaal´ boven 

het onderhavige onderzoek zweven. 

 

Hoewel het signaal ongegrond was, lijkt de AFM vanaf het moment van ontvangst van het signaal Geldshop met 

wantrouwen te hebben beschouwd en vastbesloten te zijn geweest te komen tot vaststelling van een of meer 

overtredingen. De AFM heeft de reactie van Geldshop op het conceptrapport herhaaldelijk als onvoldoende 

onderbouwd terzijde gelegd. Geldshop heeft in haar zienswijze op het conceptrapport nadrukkelijk aangeboden 

een nadere toelichting te geven, mochten bij de AFM vragen opkomen. Verder citeert de AFM in haar rapportage 

stelselmatig op selectieve wijze uit de door Geldshop gebruikte documentatie, waaronder de dienstenwijzer. Zo 

worden de daarin opgenomen passages waaruit het 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 keer 

genegeerd. 

 

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´. De AFM dient dergelijke 

verregaande uitlatingen deugdelijk te onderbouwen. Die onderbouwing is in haar rapportage niet te vinden. 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 en afhandeling van de klachten, zodat het principe hoor en wederhoor niet wordt toegepast. 

 

Reactie AFM 

In paragraaf 2 van het rapport heeft de AFM een overzicht van het verloop van het onderzoek bij Geldshop 

omschreven. Daar komt onder meer naar voren dat de AFM op basis van een ernstig signaal, naast het geplande 

onderzoek, een onaangekondigd onderzoek bij Geldshop heeft uitgevoerd. Dit betreft een feitelijke omschrijving, 

waaruit geen enkele vorm van vooringenomenheid valt af te leiden. 

 

Ook de overige voorbeelden die Geldshop aanhaalt, leiden niet tot de conclusie dat de AFM vooringenomen heeft 

gehandeld. Zo heeft Geldshop uitgebreid kunnen reageren (en heeft dit ook gedaan) op de concept-rapportage. Dat 

Geldshop bij die gelegenheid onvoldoende onderbouwde en onvoldoende gespecificeerde informatie heeft 

verstrekt (en welke ook niet tijdens de zienswijze mondeling of schriftelijk is aangevuld), is een risico dat voor de 
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rekening van Geldshop komt en dient te blijven. Het kan er geenszins toe leiden dat de AFM vooringenomenheid 

kan worden verweten. 

 

De AFM is van oordeel dat zij haar bevindingen in het rapport deugdelijk onderbouwd heeft, volledig is geweest 

in de opname van alle, ook de door Geldshop aangehaalde, relevante passages en daarop heeft gereageerd. Dat 

Geldshop zich daarbij niet kan vinden in de bevindingen van de AFM is te volgen. Dit kan echter niet tot de 

conclusie van Geldshop leiden dat de AFM daardoor stelselmatig selectief is geweest en slechts geïnteresseerd 

was in een bevestiging van haar eigen vermoedens. 

 

2.4.3 Inzagedossier 

Vastgesteld moet worden dat het inzagedossier niet compleet is en bij de samenstelling daarvan een onrechtmatige 

selectie heeft plaatsgevonden. 

 

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. 

 

De AFM heeft onder meer het inzagedossier niet willen aanvullen met de melding/het signaal. Zoals de AFM 

bekend is, is in een eerdere zaak waarin 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 gezien als 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.  

 

Verwezen zij naar jurisprudentie van de belastingrechter inzake artikel 8:42 Awb. Daaruit volgt dat informatie 

inzake een tipgever als op de zaak betrekking hebbend moet worden aangemerkt. Indien een stuk van enig belang 

kan zijn (geweest), dient daar inzage in te worden gegeven. 

 

In de KB-Lux uitspraak van 25 april 2008 overwoog de Hoge Raad hierover het volgende: ‘Indien een 

belanghebbende zich op het standpunt stelt dat een bepaald aan de inspecteur ter beschikking staand stuk dient te 

worden overgelegd omdat het op de zaak betrekking heeft, kan geen doorslaggevende betekenis toekomen aan de 

betwisting van dat laatste door de inspecteur. Die betwisting - evenals haar eventuele onderbouwing - berust 

immers mede op feitelijke gegevens (de inhoud van dat stuk) die aan de belanghebbende en de rechter niet bekend 

zijn, zodat zij door de belanghebbende niet kunnen worden weerlegd, en door de rechter niet op juistheid kunnen 

worden getoetst.’ 

 

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 behoeve van het onderzoek. Kennisneming van de 

melding is onder meer relevant ten aanzien van de rechtmatigheid van het onderzoek en de vraag in 
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hoeverre de AFM zich vooringenomen heeft opgesteld. 

 

Daarnaast dient de AFM redelijkerwijs inzage te geven in de (overige) 20 ´klachten/meldingen van marktpartijen 

en consumenten´ waar zij in haar 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. 

 

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 2012. Het staat de AFM niet vrij om zelfstandig te 

beslissen dat belanghebbenden daar geen inzage in krijgen. Het bestuursorgaan mag immers zelf geen selectie 

maken ten aanzien van het inzagedossier. 

 

De AFM motiveert niet waarom zij de verslagen van gesprekken met medewerkers niet wil verstrekken. Namens 

de AFM is ten tijde van de gesprekken nota bene aangegeven dat zij te zijner tijd een verslag zouden ontvangen. 

Dit is ook aan xxxxxxxxxxxxxxxx, manager operations van Geldshop, medegedeeld. Zij hoefde niet bij de 

gesprekken aanwezig te zijn en zou de verslagen naderhand krijgen. 

 

Ten aanzien van het verslag van vrijdag 6 april 2012 stelt de AFM dat dit een intern 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 inzage 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 aan Geldshop om te bepalen wat zij wel en niet relevant acht ten aanzien van hun verdediging tegen een 

bestraffende sanctie als hier aan de orde. Daarvoor is inzage vereist in alle op de zaak betrekking hebbende 

stukken. Zie in dat verband ook de jurisprudentie van het van het Europees Hof voor de Rechten van 

de Mens, waaronder de uitspraak inzake Chambaz vs. Zwitserland van 5 april 2012 (NTFR 2012/1608) 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. 

 

Ten aanzien 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 zijn de 

resultaten van het marktonderzoek relevant. De AFM dient zulks niet te verhinderen. 

 

De uit de marktonderzoeken volgende benchmark, waarover door de AFM geregeld met vertegenwoordigers van 

Geldshop is gesproken, is ook van belang ten aanzien van het beroep van Geldshop op het gelijkheidsbeginsel. 

Geldshop is beter tot dit verweer in staat indien zij inzage hebben in deze voor hen relevante stukken die 

rechtstreeks met het onderzoek verband houden. 
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Reactie AFM 

Zoals eerder aangegeven was de AFM, naar aanleiding van een door Geldshop verstrekte klachtenanalyse, 

voornemens om op 11 april 2012 een onderzoek ter plaatse bij Geldshop te verrichten. Vlak na de aankondiging 

van dit onderzoek, ontving de AFM een ernstig signaal dat de AFM ertoe noopte over te gaan tot een 

onaangekondigd onderzoek ter plaatse. Vast staat dus dat de AFM, ook voor het ernstige signaal, al de intentie 

kenbaar had gemaakt bij Geldshop een onderzoek te willen verrichten. De inhoud van het signaal is opgenomen in 

het rapport (paragraaf 2.2.1) en daarmee heeft Geldshop voldoende kennis kunnen nemen van dit signaal. De AFM 

benadrukt dat zij er in het kader van haar taak als toezichthouder groot belang bij heeft dat de identiteit van een 

melder en informatie waaruit die identiteit mogelijk is af te leiden, geheim blijft. Indien er geen geheimhouding 

wordt betracht, zal dit naar alle waarschijnlijkheid een negatieve uitwerking hebben op de signalentoevoer, terwijl 

de AFM voor een groot deel afhankelijk is van die signalen bij haar risicogeoriënteerde toezicht. Daarbij geldt 

verder 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 op eigen onderzoek van de AFM.  

 

Voor wat betreft de overige 20 klachten en meldingen waarnaar Geldshop verwijst, geldt hetzelfde. De signalen 

zijn slechts aanleiding geweest voor het gesprek met xxxxxxxxxxxx en het daarop volgende onderzoek. De 

boetefunctionaris heeft de signalen niet ingezien en deze hebben niet meegewogen in de vaststelling dat Geldshop 

artikel 4:11, tweede lid, Wft heeft overtreden. De AFM acht het belang dat de identiteit van de melders (en 

informatie waaruit die identiteit is af te leiden) geheim blijft groter dan het vermeende belang dat Geldshop heeft 

bij verstrekking van de signalen.  

 

Ten aanzien van de verslagen met betrekking tot het onaangekondigde toezichtbezoek op 6 april 2012 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. Deze stukken zijn dus van geen enkel belang geweest 

voor de besluitvorming in deze zaak. De AFM 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 het 

reguliere en al eerder geplande onderzoek van 11 april 2012 en aan de hand van de opgevraagde documenten. 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 en zien geen aanleiding om voornoemde verslagen te 

verstrekken. Overigens is door geen van de medewerkers een toezegging gedaan dat verslagen zouden worden 

verstrekt. 

 

Met betrekking tot de benchmarkonderzoeken (welke onderzoeken Geldshop niet nader heeft gespecificeerd)  

merkt de AFM op dat, zoals op meerder plekken in dit advies is aangegeven, de hoogte van de fee op geen enkele 

wijze een rol heeft gespeeld in de bevindingen van de AFM en dat daarmee geen enkel verband is. De AFM ziet 

dan ook geen aanleiding om tot verstrekking van deze onderzoeken over te gaan. 

 

2.4.4 Onrechtmatig handelen AFM 

De AFM heeft onrechtmatig gehandeld tijdens en na het onaangekondigde toezichtbezoek bij Geldshop op 6 april 

2012 maar blijft echter ten onrechte het onrechtmatige karakter betwisten van: 

a. het naar de bedrijfskantine van Geldshop leiden en aldaar vasthouden van een groot aantal medewerkers van   
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    Geldshop; 

b. het doorzoeken van prullenbakken en papierbakken bij Geldshop; en 

c. het zonder enige selectie te maken kopieren van meer dan 80.000 e-mails. 

 

a. Vasthouden medewerkers 

Een groot aantal medewerkers (tussen de 15 en 20 personen) is tijdens de inval buitenproportioneel lang 

(anderhalf uur) van ca. 17.15 tot 19.00 uur, nota bene op goede vrijdag voor het Paasweekeinde, vastgehouden in 

de bedrijfskantine van Geldshop. Door de medewerkers van de AFM is hen te kennen gegeven dat zij ´niet naar 

huis mochten´. Medewerkers moesten de werkvloer verlaten en in de kantine wachten. Ter illustratie van hoe dit 

door de medewerkers is ervaren, zij verwezen naar een aantal getuigenverklaringen die bij de zienswijze zijn 

overgelegd. In de Awb kan geen basis worden gevonden voor een dergelijke bevoegdheid van de AFM. 

 

Geldshop heeft op verzoek van de AFM 6 april 2012 een opgave heeft gestuurd van haar personeelsbestand. Aan 

de hand van deze lijst had de AFM van tevoren kunnen bepalen met welke medewerkers zij tijdens het 

toezichtbezoek wenste te spreken. De AFM was verder reeds op de hoogte van de organisatie van Geldshop en wie 

zij wilden spreken als leidinggevenden. Een organisatieschema was immers reeds naar de AFM gezonden. Ook 

volgt dit onder meer uit het feit dat de AFM bij binnenkomst specifiek en met naam vroeg naar relevante 

leidinggevenden en functionarissen, dat men op de hoogte was van de organisatie. Bovendien heeft de AFM 

uiteindelijk slechts aan twee van de vastgehouden medewerkers daadwerkelijk vragen gesteld. Het vasthouden van 

alle medewerkers heeft dus feitelijk niet het door de AFM gestelde doel gediend.  

 

b. Doorzoeken prullenbakken en papierbakken 

Anders dan de AFM stelt, hebben de medewerkers van de AFM tijdens het toezichtbezoek wel degelijk de inhoud 

van oud papierbakken en prullenbakken doorzocht, waaronder een grote plastic vuilniszak die zich in de 

printerruimte bevond. Hiernaast zijn bakjes die op bureaus stonden doorzocht alsmede bureaulades. Uit de bakjes 

en lades zijn onder meer notulen en agendapunten van teamoverleg van de backoffice afdeling door de AFM 

meegenomen. Zie in dit verband ook de hiervoor genoemde verklaringen. 

 

De AFM heeft in de gevoerde correspondentie gesteld dat sprake zou zijn geweest van ´transparante 

vuilniszakken´. Zoals toegelicht in de brief van de gemachtigde van Geldshop van 11 september 2012, worden 

door beide organisaties geen ´transparante´ vuilniszakken gebruikt. Onjuist is ook dat Geldshop zou hebben 

gesteld dat ´vuilniszakken zijn opengemaakt´. Zoals toegelicht in de brief van 11 juli 2012 is door open 

vuilniszakken, oud papierbakken en (door toezichthouders op hun knieën) prullenbakken gezocht. Dergelijke 

handelingen moeten worden gekwalificeerd als doorzoeken, waartoe de AFM op basis van de Awb niet bevoegd 

is. 

 

Benadrukt zij dat door de aanwezige leidinggevenden van Geldshop tijdens het bezoek nadrukkelijk is aangeboden 

om de medewerkers van de AFM waar nodig van dienst te zijn teneinde het onderzoek te faciliteren. De AFM had 

hier (meer) gebruik van kunnen maken en zij is in plaats daarvan overgegaan tot het zelfstandig openen van kasten 

en laden en het doorzoeken van de genoemde vuilniszak en prullenbakken. 

 

c. Kopie integrale inhoud negen e-mailaccounts 
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De AFM heeft zonder enige selectie meer dan 80.000 e-mails gekopieerd. De enige beperking daarbij is geweest 

dat slechts de emails zijn gekopieerd uit de periode 1 januari 2011 tot en met 10 april 2012. Ook hiermee is buiten 

de kaders getreden die de Awb stelt. Een bestuursorganen mag immers alleen gerichte en evenredige 

informatieverzoeken doen, hetgeen betekent dat zij uitsluitend inzage mag verlangen in bepaalde, concreet 

omschreven en voor haar toezicht relevante, (al dan niet digitale) informatie.  

 

In het kader van het subsidiariteitsbeginsel is verder van belang dat de AFM over voldoende andere bronnen 

beschikte ten behoeve van de uitvoering van haar onderzoek naar de naleving van de Wft. 

 

De AFM heeft doen voorkomen dat onverwijlde spoed tot de gekozen handelwijze zou hebben genoodzaakt. Dit 

valt in alle redelijkheid niet te begrijpen. Zelfs indien sprake zou zijn geweest van een ´ernstig signaal´, zoals de 

AFM stelt, dan geldt dat de betrokken emails pas een week na het onaangekondigde bezoek van de AFM zijn 

gekopieerd. Op dat moment was derhalve — In elk geval — geen sprake (meer) van een spoedeisend belang en 

op dat moment was het ´ernstige signaal´ reeds ongegrond gebleken.  

 

In casu is zonder gerechtvaardigde reden een ongerichte kopie gemaakt van de integrale inhoud van de e-mail 

account van en groot aantal personen.  

 

Zoals toegelicht in de brief van de gemachtigde van Geldshop gedateerd 29 november 2013 zijn de afspraken met 

betrekking tot de selectie en verwijdering van niet relevante e-mails (´out-of-scope´) niet volledig door de AFM 

nageleefd, waardoor met zoektermen door een groot aantal e-mails is gezocht die redelijkerwijs niet relevant 

konden zijn voor het onderzoek. 

 

Reactie AFM 

Geldshop heeft op 9 mei 2012, 11 mei 2012, 11 juli 2012 en op 11 september 2012 diverse brieven naar de AFM 

gestuurd met daarin haar visie ten aanzien van het onaangekondigde onderzoek van de AFM dat op 6 april 2012 

heeft plaatsgevonden. De AFM heeft schriftelijk op 5 juni 2012, op 2 augustus 2012 en op 13 september 2012 

uitgebreid gereageerd op de brieven van Geldshop. 

 

De AFM stelt vast dat Geldshop in haar zienswijze geen nieuwe gezichtspunten naar voren heeft gebracht en 

verwijst kortheidshalve naar voornoemde reacties van de AFM welke hier als ingelast en herhaald kunnen worden 

beschouwd. De AFM ziet geen aanleiding voor een verdere bespreking. 

 

2.4.5 De rapportage kan niet ten grondslag worden gelegd aan de bestraffing 

De consequenties van het onrechtmatig optreden zijn als volgt. 

 

De AFM heeft met haar optreden gehandeld 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 mag worden gelegd. 
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Het onrechtmatige karakter van het onderzoek van de AFM brengt in meer ruime zin mee dat het de AFM niet 

langer vrijstaat 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. 

 

Verwezen zij naar de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven van 30 augustus 2011 (UN 

BR6737). Daaruit volgt dat 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 bewijsmateriaal maar dat die smet tevens 

kleeft aan de waardering van het overige in de onderzoeksfase vergaarde bewijsmateriaal. 

 

In casu leidt het onrechtmatig handelen van de AFM en de vooringenomenheid die zij gedurende het onderzoek 

heeft laten zien ertoe dat de rapportages niet ten grondslag kunnen worden gelegd aan enige bestraffing van 

Geldshop. 

 

Reactie AFM 

De AFM stelt 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 april 2012 en gericht aan xxxxx aan haar zijn 

verstrekt. De AFM ziet dan ook geen redenen dat deze e-mails niet aan de boeteoplegging ten grondslag zouden 

kunnen worden gelegd. 

 

Met betrekking tot het onaangekondigde onderzoek heeft de AFM in een eerder stadium aangegeven dat dit 

onderzoek geen onrechtmatig karakter had. Zoals kenbaar gemaakt, betreurt de AFM dat tijdens dit onderzoek een 

kast en enkele lades zijn geopend in het bijzijn van xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en xxxxxxxxxxxxxxx zijn geopend 

zonder dat zij daartoe expliciet toestemming hebben verleend. De toezichthouders hebben hier echter gevolgen aan 

verbonden en de 32 fysieke – en gekopieerde - dossiers buiten beschouwing gelaten bij het verdere onderzoek. De 

dossiers zijn niet beoordeeld en de informatie daarin is niet opgenomen in het rapport. 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 een eventuele 

boeteoplegging een onafhankelijk advies geeft aan het bestuur van de AFM op geen enkele wijze kennis heeft 

genomen van deze dossiers (ook hier wijkt de door Geldshop aangehaalde uitspraak af). Daarmee kan niet gezegd 

worden dat Geldshop in haar belang is geschaad en dat de AFM met vooringenomenheid heeft gehandeld. De 

AFM ziet dan ook geen enkele aanleiding om mee te gaan in de ver strekkende stelling van Geldshop dat het 

gehele rapport niet ten grondslag kan worden gelegd aan enige bestraffing van Geldshop. Voorgaande kan wel een 

element zijn dat van invloed is op de hoogte van een op te leggen boete en zal aldaar worden besproken. 

 

2.4.6 Geen overtreding van artikel 4:74 Wft 

Geldshop is van oordeel dat de in rekening gebrachte fee voor bemiddelings- en/of advieswerkzaamheden door de 

AFM geherkwalificeerd is als een ´verkapte´ vergoeding voor kredietbemiddeling. Die herkwalificatie is onjuist of 

was niet te voorzien en licht dit als volgt toe. 
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2.4.6.1 Beloning voor daadwerkelijk verrichte activiteiten 

Kort samengevat is Geldshop van mening dat van herkwalificatie geen sprake kan zijn, nu zij bemiddeling- en/of 

advieswerkzaamheden heeft verricht ter zake van de bijverzekeringen en gerechtigd om ten aanzien hiervan een 

vergoeding in rekening te brengen. 

 

Geldshop heeft ervoor gekozen om de consument altijd een advies over bijverzekeringen te geven nu dit in het 

belang van de consument was. Niet valt in te zien waarom Geldshop dat advies ‘gratis’ hadden moeten geven. 

 

De AFM leidt uit de opmerkingen van cliënten dat zij ‘in het geheel geen verzekering willen’ en het ‘prima 

vinden’ af dat die cliënten geen behoefte hebben aan dienstverlening op het gebied van bijverzekeringen. 

Dat is onjuist. Deze uitlatingen zijn gedaan nadat Geldshop de betreffende cliënten had geadviseerd over de 

betalingsbeschermende verzekeringen. Het staat de cliënt vrij om vervolgens op basis van dat advies van het 

afsluiten van een dergelijke verzekering af te zien. Dat neemt niet weg dat de betreffende adviesactiviteiten 

daadwerkelijk zijn verleend, zodat Geldshop daarvoor een passende vergoeding kon vragen. Uit de dienstenwijzer 

bleek dat de vergoeding die in rekening werd gebracht, zag op het advies over bijverzekeringen. Consumenten zijn 

daarmee akkoord gegaan en het was dus voor de consumenten dus duidelijk dat voor die werkzaamheden een 

vergoeding in rekening werd gebracht. De vraag of artikel 4:74 Wft is overtreden moet door de AFM 

geobjectiveerd worden beantwoord en is niet afhankelijk van een (onjuiste) interpretatie van een zeer beperkt 

aantal consumenten. 

 

Anders dan de AFM stelt was ook geen sprake van overlap met de werkzaamheden die zijn verricht ten aanzien 

van het bemiddelen in krediet en waarvoor Geldshop provisie ontvangt van de aanbieder. 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. Zie in dit verband een 

informatiebrochure uit februari 2010 welke door xxxxxxxxxx in opdracht van xxxxxx is opgesteld. Over de 

onderhavige problematiek vermeldt de brochure (onderstreping toegevoegd): ‘De provisies voor consumptief 

krediet zijn over het algemeen laag. In veel gevallen zal het feitelijk niet mogelijk zijn om uit deze provisie de 

kosten te financieren indien het wettelijke adviestraject correct gevolgd wordt. Dit betekent dat er in veel gevallen 

geen risico zal zijn dat een klant éénmaal uitgevoerde werkzaamheden via provisie dubbel betaalt.’  

 

Ten aanzien van het feit dat Geldshop bij kredietadvies altijd tevens adviseerden over betalingsbeschermende 

bijverzekeringen is de volgende zin relevant: ‘Het maatschappelijke ideaalbeeld is de adviseur die komt tot een 

geïntegreerd 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 haar beleidsinzichten bekend gemaakt, luidende dat financiële 

ondernemingen het belang van hun klant centraal kunnen stellen zonder dat zij een integraal financieel advies 

geven. Het gaat hier om een gewijzigd inzicht, aangezien eerder nog de gedachte in de markt was dat juist een 

volledig geïntegreerd advies in het belang van de klant was. 

 

Ten aanzien van het door Geldshop in de onderzoeksperiode gehanteerde execution only traject is alleen een 

beperkte periode, van 16 augustus 2011 tot 13 februari 2012, een vergoeding in rekening gebracht. Die vergoeding 
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was afgestemd met de toenmalige compliance officer van Geldshop (afkomstig van xxxxxxxxxx), die een 

gemotiveerde onderbouwing heeft opgesteld voor de hantering van de fee en de hoogte daarvan.  

Het feit dat tijdens het onderzoek door de AFM nadrukkelijk navraag is gedaan naar deze onderbouwing, had het 

opnemen hiervan in het onderzoekrapport niet onlogisch gemaakt. De AFM gaat hier echter niet op in. 

 

Destijds is het execution only model als een integraal geheel beschouwd, dat onder meer voorzag in het aanbieden 

van een bijverzekering. De gedachte was dat de verrichtingen van Geldshop in het kader van execution only zowel 

op kredietverstrekking zagen als op betalingsbescherming in dat verband. Bemiddelen is in de Wft gedefinieerd 

als alle werkzaamheden gericht op het als tussenpersoon tot stand brengen van een overeenkomst 

inzake krediet of verzekering. Daarvoor is niet verreist dat ook daadwerkelijk een overeenkomst tot stand komt. 

Via de module online intermediair kregen cliënten toegang tot een ruim scala aan mogelijkheden, inclusief 

betalingsbeschermende verzekeringen. Door Geldshop werd het tegen deze achtergrond redelijk geacht dat steeds 

een verrichtingenvergoeding in rekening werd gebracht, ongeacht of de betrokken klant uiteindelijk een 

verzekering afsloot. Ook indien de klant daar niet voor koos, had Geldshop met het ter beschikking stellen aan de 

betreffende klant van de online module activiteiten verricht gericht op het tot stand brengen van een verzekering 

als bedoeld in de Wft. Dat een fee in rekening werd gebracht ongeacht de keuzes van de klant met betrekking tot 

betalingsbescherming, stond ook duidelijk vermeld in de dienstenwijzer die vooraf ter beschikking werd gesteld. 

 

Het zou onjuist zijn om te veronderstellen dat bemiddelingswerkzaamheden met betrekking tot verzekeringen pas 

aanvangen, indien en nadat een consument daadwerkelijk om een verzekeringsofferte verzoekt. De 

bemiddelingsactiviteiten startten vanaf het moment waarop de klant zijn gegevens invulde en actief gebruik 

maakte van online intermediair. De bemiddeling zag niet alleen op kredietverlening, maar tevens op 

betalingsbescherming. 

 

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 beïnvloeden bij zijn keuze. De klant moest zelf kiezen voor een verzekering en daarin niet door Geldshop 

worden gestuurd. 

 

Verwezen zij ook naar de bij de schriftelijke zienswijze verstrekte expert opinie van xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

Reactie AFM 

De AFM heeft geconstateerd dat het voor klanten van Geldshop vrijwel niet mogelijk was 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 en dat feitelijk sprake was van een (verkapte) bemiddelingsvergoeding voor 

consumptief krediet 

 

Geldshop presenteerde zich op haar website, in haar dienstenwijzer en in haar communicatie richting de klant als 

een bemiddelaar in consumptief krediet. Zoals Geldshop zelf aangeeft, verrichte zij daarnaast standaard 

activiteiten op het gebied van bijverzekeringen en bracht daar standaard een verrichtingenvergoeding voor in 

rekening bij de consumenten. Uit bovengenoemde bevindingen blijkt echter dat Geldshop niet duidelijk aangaf dat 

de dienstverlening van Geldshop standaard mede zag op bijverzekeringen en dat daar door de consument apart 
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voor moest worden betaald. Geldshop geeft in haar zienswijze aan dat dit uit de dienstenwijzer blijkt en dat de 

consumenten daarmee akkoord zijn gegaan. Uit deze bewoordingen in de dienstenwijzer kan echter op geen 

enkele wijze worden opgemaakt dat de consument die via Geldshop een krediet wenst af te sluiten, tevens 

standaard geadviseerd wordt over bijverzekeringen en daarvoor een verrichtingenvergoeding moest betalen. 

De AFM kan dan ook niet meegaan in de stelling van Geldshop dat een consument bewust koos voor door hem 

betaalde dienstverlening op het gebied van bijverzekeringen. 

 

Dat het voor de consument vrijwel onmogelijk was om onder de verrichtingenvergoeding uit te komen, blijkt met 

name uit de online module die gehanteerd werd bij de execution only-variant. De consument kon op de vraag of 

hij zijn lening wenste te beschermen tegen de financiële gevolgen van overlijden, arbeidsongeschiktheid en/of 

werkloosheid, kortweg kiezen uit de optie ‘ja’ of ‘nee’, waarbij deze laatste optie standaard stond aangevinkt. 

Ongeacht het antwoord op deze vraag werd de klant echter een verrichtingenvergoeding berekend. Het enkele feit 

dat deze optie standaard op ‘nee’ stond is Geldshop daarbij niet tegengeworpen. Wat de AFM Geldshop heeft 

tegengeworpen is het feit dat er voor de klant geen mogelijkheid was om volledig af te zien van bemiddeling op 

het gebied van bijverzekeringen, terwijl daarvoor een verrichtingenvergoeding in rekening gebracht werd. 

 

Dat Geldshop bij haar werkwijze waarbij aan consumenten standaard een verrichtingenvergoeding werd berekend, 

geen enkele rekening hield met de vraag of de consument, naast de dienstverlening op het gebied van consumptief 

krediet, ook gebruik wilde maken van de dienstverlening op het gebied van bijverzekeringen blijkt uit het feit dat 

de overgrote meerderheid van de consumenten uiteindelijk geen bijverzekering afsloot. Daarbij is het feit dat door 

consumenten in een aantal gevallen tijdens de advisering (en niet nadat Geldshop betreffende consument heeft 

geadviseerd over de bijverzekering) is aangegeven in het geheel geen verzekering te willen en het zo prima te 

vinden, gebruikt als slechts één van de indicatoren voor de behoefte van de consument aan dienstverlening op het 

gebied van bijverzekeringen. De AFM heeft haar oordeel, zoals hierboven is aangegeven, mede gestoeld op de 

door Geldshop beschikbaar gestelde documentatie en de door haar gevolgde werkwijzen waarmee dit oordeel 

voldoende objectief tot stand is gekomen. 

 

Met betrekking tot de opmerkingen van Geldshop die samengevat inhouden dat de standaard werkzaamheden die 

Geldshop verrichte en doorberekende aan de consument, aanvullende werkzaamheden ten aanzien van de 

bemiddeling en het advies inzake bijverzekeringen zijn waarvoor een vergoeding voor in rekening mag worden 

gebracht, merkt de AFM het volgende op. 

 

Geldshop bracht, ondanks het feit dat dit bij aanvang van de dienstverlening niet duidelijk kenbaar was voor de 

consument, standaard een verrichtingenvergoeding in rekening zonder dat daarbij rekening werd gehouden met de 

behoefte van de consument aan aanvullende dienstverlening. Deze vergoeding werd volgens Geldshop in rekening 

gebracht voor verrichte diensten op het gebied van bijverzekeringen. Bij de execution only-variant bestond deze 

dienstverlening enkel uit het beschikbaar stellen van een online module die primair gericht was op de 

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

de keuze of een consument wel of niet een offerte van xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx wenste.  

 

Bij de advies-variant bestond deze dienstverlening uit een inventarisatie van de kennis en ervaring van de 

consument met bijverzekeringen en het noemen van een dekking en een looptijd. De risico-inventarisatie die 
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blijkens het klantprofiel werd uitgevoerd, vloeit naar het oordeel van de AFM voort uit de zorgplicht die Geldshop 

heeft in het kader van de advisering op het gebied van het consumptief krediet krediet. Verder kan met het noemen 

van slechts een dekking en een looptijd niet gesproken worden van een volwaardig advies op het gebied van 

bijverzekeringen. Dit laatste blijkt ook uit de wijze waarop Geldshop de verrichtingenvergoeding telkens weer 

koppelde aan het te verstrekken krediet. Zo werd de verrichtingenvergoeding alleen in rekening gebracht als het 

krediet werd verstrekt, was de hoogte van de vergoeding in de periode 16 augustus 2011 tot en met 7 april 2012 

afhankelijk van de hoogte van het aangevraagde krediet en werd de bemiddelingsvergoeding direct in mindering 

gebracht op het krediet. Ook dienden de adviseurs bij de uitleg over de vergoeding een koppeling te maken naar 

werkzaamheden die zagen op het te verstrekken krediet. Hetzelfde geldt als de klant bezwaren maakte tegen de 

(hoogte van) de vergoeding.  

 

Al deze omstandigheden in samenhang bezien, leiden naar het oordeel van de AFM tot de conclusie dat Geldshop 

door aan werkzaamheden die feitelijk voortvloeien uit de zorgplicht ten aanzien van de bemiddeling en advisering 

op het gebied van consumptief krediet, een zeer summiere advisering in de vorm van het noemen van een dekking 

en een looptijd van een bijverzekering te koppelen (dan wel het beschikbaar stellen van een online module), 

getracht heeft artikel 4:74 Wft te ontduiken. 

 

Voor wat betreft de verwijzing van Geldshop naar de door xxx opgestelde brochure waarin staat opgenomen dat 

‘er in veel gevallen geen risico zal zijn dat een klant éénmaal uitgevoerde werkzaamheden via provisie dubbel 

betaalt.’ merkt de AFM op dat in casu niet de vraag is of de uitgevoerde werkzaamheden via provisie dubbel 

betaald worden, maar bij wie deze provisie in rekening mag worden gebracht. En dat is hier slechts de aanbieder 

van het krediet. 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 zijn om uit deze 

provisie de kosten te financieren indien het wettelijke adviestraject correct gevolgd wordt.’ Juist hieruit volgt dat 

het (zich hier gerealiseerde) risico bestaat dat financieel dienstverleners de kosten via de consument trachten te 

compenseren. 

 

Met betrekking tot de stelling van Geldshop dat met het ter beschikking stellen van de online module activiteiten 

op het gebied van bijverzekeringen zijn verricht die een vergoeding rechtvaardigen, merkt de AFM naast 

voorgaande nog het volgende op. Zoals blijkt uit de bevindingen van de AFM was de online module primair 

gericht op de dienstverlening op het gebied van consumptief krediet en was de dienstverlening op het gebied van 

kredietverstrekking in de module zeer marginaal (keuze of een consument wel of niet een offerte van 

xxxxxxxxxxxxxxxx wenste). Bovendien had de meerderheid van de klanten geen behoefte aan een bijverzekering 

en heeft deze uiteindelijk ook niet afgesloten. De groep klanten die zich via de online module tot Geldshop 

wendden hebben bewust gekozen voor de execution only-variant waarbij zij volledig zelfstandig en zonder enige 

vorm van advies een zelf uitgekozen krediet via Geldshop konden afsluiten. De AFM acht het niet redelijk dat aan 

deze groep klanten, in ieder geval gedurende een gedeelte van de onderzoeksperiode, standaard een vergoeding 

werd berekend voor het feit dat zij in de online module slechts konden aangeven of zij wel of niet een offerte van 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx wensten. 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, kan de AFM 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 
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heeft. De stelling van Geldshop dat deze voor de kredietbemiddeling strikt noodzakelijke activiteiten, ook gebruikt 

kunnen worden voor bemiddeling in bijverzekeringen en daarom een vergoeding door de consument 

rechtvaardigen is daarom onhoudbaar. De AFM ziet verder in het gegeven dat ook aan consumenten die expliciet 

aangaven hun lening niet te willen beschermen middels een bijverzekering, voor het enkele feit dat deze 

keuzemogelijkheid er was (en zonder welke keuze geen krediet via Geldshop kon worden aangevraagd) een 

verrichtingenvergoeding werd berekend, eerder een bevestiging dat de verrichtingenvergoeding feitelijk zag op de 

werkzaamheden met betrekking tot het consumptief krediet. 

 

Met betrekking tot de opmerkingen van Geldshop dat zij gemeend heeft 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 marktpartijen in rekening gebrachte bedragen en 

wilde komen tot een geïntegreerd advies, merkt de AFM het volgende op. Het staat Geldshop vrij om haar 

dienstverleningsproces in te richten naar haar wensen, mits deze in overeenstemming is met de geldende wet- en 

regelgeving. Door bij haar cliënten standaard een verrichtingenvergoeding in rekening te brengen voor marginale 

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

dienstverlening en daarbij artikel 4:74 Wft te ontduiken, is van dit laatste geen sprake. Evenmin is relevant of een 

volledig geïntegreerd 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. 

 

Ten aanzien van het opnemen in het onderzoeksrapport van de nadere toelichting op het execution only- traject die 

Geldshop op 23 november 2012 per brief heeft gegeven, merkt de AFM op dat de voor de bevindingen relevante 

onderdelen daarvan in het rapport zijn opgenomen. De AFM verwijst daarvoor naar paragraaf 5.2 en paragraaf 8.3 

van het rapport. 

 

2.4.6.2 Regelgevend kader 

De situatie waarbij bemiddelaars in krediet naast doorlopende provisie inzake het krediet tevens een vergoeding in 

rekening brengen met betrekking tot bemiddeling en/of advies in bijverzekeringen was in de onderzoeksperiode 

vaste praktijk. 

 

De wetgever heeft er niet voor gekozen om het in rekening brengen van een vergoeding ten aanzien van 

bijproducten, in combinatie met het ontvangen van doorlopende provisie ten aanzien van de bemiddeling in 

krediet, te verbieden. De gedachte was om buitensporige overtredingen aan te pakken op basis van de norm voor 

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

 

Reactie AFM 

Zoals Geldshop terecht aangeeft is de situatie waarbij een financieel dienstverlener 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’.  

 

De AFM heeft echter, zoals hierboven uitgebreid is aangegeven, geconstateerd dat het door Geldshop gevoerde 

beleid erop was gericht om bij haar cliënten standaard een verrichtingenvergoeding in rekening te brengen voor 
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marginale dienstverlening op het gebied van bijverzekeringen, ongeacht de behoefte van een cliënt aan dergelijke 

dienstverlening. Zij maakte geen (duidelijk) onderscheid tussen beide soorten dienstverlening. Daarbij werd door 

middel van een constructie artikel 4:74 Wft ontdoken. Door een beleid te voeren dat gericht was op het ontduiken 

van artikel 4:74 Wft heeft zij niet tegengegaan dat artikel 8.8 van de Whc en artikel 6 van de Colportagewet 

konden worden overtreden en –ook daadwerkelijk - zijn overtreden, hetgeen een overtreding vormt van artikel 

4:11, tweede lid, Wft.  

 

In casu luidt het oordeel van de AFM dan ook niet of de verrichtingenvergoeding onredelijk hoog is, maar dat 

deze een (verkapte) bemiddelingsvergoeding voor consumptief krediet was. 

 

2.4.6.3 Hoogte fee 

De door Geldshop in rekening gebrachte fee, in de onderzoeksperiode gemiddeld € 476, bevond zich ten tijde van 

de onderzoeksperiode ook altijd ruim onder het marktgemiddelde en het door NVF gehanteerde maximum.  

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 ten aanzien van de 

kredietbemiddeling. Van dit laatste kan immers sneller worden gesproken, indien de ter zake van de 

bijverzekeringen in rekening gebrachte vergoeding dermate hoog is, dat die vergoeding in alle redelijkheid niet 

langer als op de werkzaamheden rondom de bijverzekering betrekking hebbend kan worden gezien.  

 

Zie in dit kader het eerder genoemde persbericht van de AFM met de titel ‘Verlaging maximale advieskosten voor 

verzekering bij krediet welkome stap’ uit november 2013. Hierin wordt voor het eerst gesproken over ‘verkapte 

kosten’ voor consumptief krediet. Die herkwalificatie wordt echter gekoppeld aan de hoogte van de beloning.  

 

De AFM stelt in het voornemen dat de hoogte van de vergoeding niet relevant zou zijn. Zulks is onjuist. De AFM 

gaat er daarbij immers ten onrechte aan voorbij dat juist de vraag of de inzake bijverzekeringen in rekening 

gebrachte fee onredelijk hoog is, van belang is of die fee in feite een verkapte beloning was ten aanzien van het 

krediet.  

 

Het enige gepubliceerde boetebesluit waarin de AFM het standpunt heeft ingenomen dat sprake was van een 

‘verkapte’ vergoeding voor consumentenkrediet betreft de boete aan xxxxxxxxxxxxxx van xxxxxxxxxxxxxxxx 

(dus ruim ná de onderzoeksperiode). De verschillen tussen de casus waar deze boeteoplegging op zag en het 

onderhavige geval zijn evident.  

 

Reactie AFM 

Geldshop stelt kort samengevat dat de vraag of de voor de bijverzekeringen in rekening gebrachte vergoeding 

onredelijk hoog is, relevant is voor het antwoord op de vraag of die vergoeding een verkapte beloning was ten 

aanzien van het krediet. 

 

Naar het oordeel van de AFM kan de hoogte van de beloning een relevante factor zijn om te kunnen vaststellen of 

een in rekening gebrachte vergoeding feitelijk een verkapte beloning is ten aanzien van bemiddelingsactiviteiten 

op het gebied van consumptief krediet. Dat wil echter niet zeggen dat de hoogte van de vergoeding voor 

bijverzekeringen, de enige factor is aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat er sprake is van een verkapte 
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beloning voor de bemiddeling in consumptief krediet noch dat zij daartoe van doorslaggevend belang is. Zoals 

hierboven uitvoerig is aangegeven en hier als ingelast wordt beschouwd, is de AFM van oordeel dat Geldshop een 

beleid heeft gevoerd dat in strijd was met artikel 4:11, tweede lid, Wft omdat haar beleid gericht was op het 

ontduiken van artikel 4:74 Wft, (waardoor zij niet heeft tegengegaan dat artikel 8.8 van de Whc en artikel 6 van de 

Colportagewet konden worden overtreden en –ook daadwerkelijk - zijn overtreden).  

 

2.4.6.4 Cliënten deugdelijk geïnformeerd 

In de dienstenwijzer werd door Geldshop bovendien nadrukkelijk onderscheid gemaakt tussen de fee voor 

bijverzekeringen en provisie voor kredietbemiddeling. In alle versies van de dienstenwijzer die tijdens de 

onderzoeksperiode zijn gehanteerd, werd uitdrukkelijk gewezen op het verbod van artikel 4:74 Wft. 

 

De dienstenwijzer werd (en wordt nog altijd) verschillende malen actief aan de consument verstrekt, zodat 

consumenten van de inhoud daarvan kennis konden nemen.  

 

Reactie AFM 

Zoals eerder is aangegeven, is de dienstenwijzer moeilijk vindbaar op de website van Geldshop en in dusdanig 

algemene bewoordingen opgesteld dat daaruit voor de consument niet valt op te maken dat betaalde 

dienstverlening met betrekking tot bijverzekeringen standaard onderdeel uitmaakte van de dienstverlening van 

Geldshop. Alleen daarom al faalt het betoog van Geldshop dat zij haar cliënten op deugdelijke wijze heeft 

geïnformeerd. 

 

Voor wat betreft de verstrekking van de dienstenwijzer en de daarin opgenomen kosten voor de dienstverlening 

merkt de AFM op dat deze dienstenwijzer pas door Geldshop actief werd verstrekt nádat gekozen was voor hetzij 

de execution only-variant, hetzij de adviesvariant. 

 

2.4.6.5 Ontbreken verwijtbaarheid 

Subsidiair geldt dat de huidige benadering van de AFM voor Geldshop in de onderzoeksperiode in elk geval niet 

was te voorzien, zodat zij niet verwijtbaar hebben gehandeld. Dat blijkt uit de volgende omstandigheden. 

 

In onderzoeksperiode heeft Geldshop een tweetal externe gespecialiseerde onderzoeksinstanties, te weten 

xxxxxxxxxx en xxxxxxxxxxxxxx, opdracht gegeven tot het uitvoeren van een audit van haar bedrijfsvoering. 

 

xxxxxxxxxx heeft op 31 augustus 2011 en 9 september 2011 een audit verricht op de bedrijfsvoering van 

Geldshop, om te beoordelen of zij voldeed aan de eisen en verplichtingen op grond van de Wft. De offerte van 

xxxxxxxxxx vermeldt onder meer: ‘Tijdens deze audit kijken wij minutieus 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 ‘bedrijfsvoering 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 bedrijfsvoering en adviesdossiers’. 
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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 xxxxxxxxxx: ‘Er wordt geen provisie over 

betalingsbeschermingsproducten ontvangen. Er wordt een verrichtingenvergoeding bij de klant in rekening 

gebracht’. xxxxxxxxxx constateert niet dat zulks in strijd zou zijn met de bij en krachtens de Wft geldende regels. 

 

Ook xxxxxxxxxxxxxx heeft in de onderzoeksperiode audits verricht op 22 maart 2010, op 15 december 2011 en 

op 12 maart 2012. Door xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx is gekeken naar de wijze van beloning door Geldshop. 

Ook door xxx zijn geen tekortkomingen geconstateerd ten aanzien van de wijze waarop Geldshop zich liet belonen 

voor haar werkzaamheden. 

 

Dat Geldshop redelijkerwijs niet konden begrijpen dat hun activiteiten in strijd waren met artikel 4:74 Wft wordt 

bevestigd door het feit dat de AFM overtreding van die bepaling niet ten grondslag heeft gelegd aan de hiervoor 

reeds genoemde boeteopleggingen van de AFM aan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

Het boetebesluit aan xxx zag op onvoldoende passend advies betalingsbeschermers bij consumptief krediet. De 

AFM overweegt in het besluit onder meer: ‘xxx heeft in de onderzochte dossiers de wenselijkheid en de noodzaak 

voor het afsluiten van een betalingsbeschermer onvoldoende vastgesteld. De AFM merkt op dat xxx voor het 

advies over betalingsbeschermers een tarief hanteert van € […] of € […]. Het verschil in tarief is alleen 

afhankelijk van bet kredietbedrag en niet van de uitgevoerde werkzaamheden door xxx.’ 

 

De AFM legt in het boetebesluit géén verband met artikel 4:74 Wft, maar onderstreept het belang van advies over 

betalingsbeschermers en de vereisten in dat verband (zie ook: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). Zoals hiervoor is toegelicht is 

Geldshop naar aanleiding van dit boetebesluit intern 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. 

 

Zie ook het boetebesluit gericht aan xxx. Uit het persbericht van de AFM volgt dat door xxx altijd kosten in 

rekening werden gebracht ter zake van het advies, ook indien geen verzekering werd afgesloten. De AFM legt ook 

in dit boetebesluit en het bijbehorende persbericht géén verband met overtreding van artikel 4:74 Wft. 

 

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 

Geldshop is van mening dat zij niet verwijtbaar heeft gehandeld nu twee externe gespecialiseerde 

onderzoeksinstanties een audit op de bedrijfsvoering van Geldlenen en Geldshop hebben uitgevoerd en daarbij niet 

geconstateerd is dat artikel 4:74 Wft zou worden overtreden. 
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De AFM stelt voorop dat het de eigen verantwoordelijkheid van Geldshop is om ervoor zorg te dragen dat haar 

bedrijfsvoering adequaat genoeg is om een integere uitoefening van haar bedrijf te waarborgen. Dat Geldshop een 

tweetal audits heeft laten uitvoeren, ontslaat haar niet van die verplichting. 

 

Met betrekking tot de door xxxxxxxxxx uitgevoerde audit merkt de AFM op dat uit de beschrijving van de 

werkzaamheden blijkt dat de bedrijfsvoering wordt geaudit op ‘nader te bepalen bedrijfsonderdelen’ 

(onderstreping toegevoegd). Niet blijkt om welke bedrijfsonderdelen dit zou gaan. Volgens het door Geldshop 

overgelegde gedeelte van de audit heeft xxxxxxxxxx de beloning getoetst aan de volgende norm: ‘Indien de 

onderneming bij (…) betalingsbeschermers wordt beloond op basis van provisie door de aanbieder, ontvangt zij 

een provisiebeloning die passend is´ (onderstreping toegevoegd). xxxxxxxxxx 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 dat xxxxxxxxxx niet heeft 

kunnen beoordelen of van aanbieders een passende provisie werd ontvangen, nu Geldshop voor die activiteiten 

een verrichtingenvergoeding van de consument ontving. 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), 

maar een verrichtingenvergoeding (van de consument) ontvangen wordt, niet in strijd met de wet- en regelgeving. 

De bevinding van de AFM luidt echter dat Geldshop haar beleid zodanig heeft vormgegeven dat consumenten die 

via Geldshop een consumptief krediet wilden afsluiten, standaard en ongeacht hun behoefte daaraan een 

verrichtingenvergoeding moesten betalen voor marginale dienstverlening op het gebied van bijverzekeringen, 

terwijl er feitelijk sprake was van een (verkapte) bemiddelingsvergoeding voor consumptief krediet. De AFM ziet 

niet in hoe Geldshop aan de constatering van xxxxxxxxxx het vertrouwen heeft kunnen ontlenen dat die 

handelwijze zou zijn toegestaan.  

 

Hetzelfde geldt voor de rapporten van xxxxxxxxxxxxxx waarnaar Geldshop verwijst. Daarin staat slechts 

opgenomen dat Geldshop zich laat belonen 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 aanbieder. 

Daarnaast hanteert men een verrichtingenvergoeding voor het kunnen aanbieden van additionele 

verzekeringsproducten (…)’. Zoals meerdere keren aangegeven, ziet daar de bevinding echter niet op. De AFM 

heeft laatstgenoemde passage overigens ook niet aangetroffen in het door Geldshop aangeleverde (gedeelte van 

het) rapport. 

 

De stelling van Geldshop dat zij redelijkerwijs niet kon begrijpen dat haar activiteiten in strijd waren met artikel 

4:74 Wft, nu deze bepaling niet ten grondslag heeft gelegd aan de boeteopleggingen aan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, kan de AFM niet volgen. In beide gevallen is immers slechts vastgesteld dat 

deze dienstverleners ten aanzien van de advisering op het gebied van consumptieve kredieten of bijverzekeringen 

geen of onvoldoende informatie hadden ingewonnen. De bevinding van de AFM luidt anders, namelijk dat het 

beleid van Geldshop erop was gericht om bij haar cliënten standaard een verrichtingenvergoeding in rekening te 

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

aan dergelijke dienstverlening. Daarbij werd door middel van een constructie artikel 4:74 Wft ontdoken. 
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2.4.6.6 Eerdere onderzoeken AFM en periodieke contacten 

Ten aanzien van het ontbreken van verwijtbaarheid is verder van belang dat in het kader van eerdere onderzoeken 

door de AFM bij Geldshop en Geldlenen, die plaatsvonden in de periode waar het voornemen op ziet, 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. 

 

Ten aanzien van het ontbreken van verwijtbaarheid is ten slotte van belang dat namens Geldshop periodiek 

(informeel) overleg heeft plaatsgevonden met senior toezichthouder xxxxxxxxxxxxxx van de AFM. Daarbij is het 

verdienmodel van Geldshop uitvoerig aan de orde geweest, waaronder specifiek de verhouding tussen provisie 

(krediet) en provisie (bijverzekeringen). Door xxxxxxxxxxxxxxx is nooit gewezen op het risico van 

herkwalificatie van de fee voor betalingsbeschermers als verkapte beloning voor kredietbemiddeling. Wel is 

uitvoerig gesproken over de hoogte van de fee. 

 

Reactie AFM 

Geldshop is van mening dat uit eerdere onderzoeken van de AFM inzake informatieverstrekking en inzake het 

execution only-model niet is gebleken dat onvoldoende informatie zou zijn verstrekt over de in rekening gebrachte 

vergoedingen en dat de AFM in haar rapportage niet in gaat op deze onderzoeken. 

 

Zoals in paragraaf 3.1.1 van de rapportage is aangegeven, is ten aanzien van het onderzoek inzake 

informatieverstrekking door de AFM duidelijk aangegeven dat slechts de informatie op de website van Geldlenen 

met betrekking tot (de kosten voor) een specifiek doorlopend krediet is beoordeeld en dat alle overige informatie 

buiten beschouwing is gelaten. Met betrekking tot het onderzoek inzake de execution only dienstverlening bij 

Geldshop merkt de AFM op dat dit onderzoek, zoals ook in het rapport is aangegeven in paragraaf 8.3.3.2, gericht 

was op de vraag of daadwekelijk sprake was van execution only dienstverlening en niet op de door Geldshop 

berekende vergoedingen.  

 

Door xxxxxxxxxxxxxxx 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 rekening wordt gebracht. Daarbij is 

aangegeven dat de AFM dit een onwenselijk situatie vindt. Verder heeft xxxxxxxxxxxxxxxx van xxxxxx 

weliswaar aangegeven prijs te stellen op een gesprek waarbij van gedachten kan worden gewisseld over de 

financiële dienstverlening in het algemeen en consumptief krediet in het bijzonder, maar daar is vanwege het feit 

dat het onderzoek naar Geldshop al gaande was, verder geen gehoor aan gegeven. 

  

2.4.7 Geen overtreding Wohp 

 

2.4.7.1 Rangorde Wft en Whc/Wohp 

De Wft moet worden beschouwd als specialis ten opzichte van de Wohp en de Whc. De AFM dient in casu 

toezicht te houden en te handhaven op gedragsregels inzake informatieverstrekking en passende advisering zoals 

opgenomen in de Wft en het BGfo 
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Geldshop heeft de bij en krachtens de Wft gestelde regels nageleefd. Die bepalingen zien onder meer specifiek op 

de informatie die aan consumenten moet worden verstrekt en het moment van verstrekking daarvan, alsmede op de 

vergoeding die een bemiddelaar in rekening mag brengen en de transparantie die daarover moet worden gegeven. 

Het legaliteitsbeginsel en het lex certa beginsel brengen mee dat Geldshop ervan uit mocht gaan dat dit het 

regelgevend kader was waarbinnen zij diende te opereren en dat zij compliant zou zijn indien zij aan deze voldeed. 

 

Het staat de AFM niet vrij om de onderzochte activiteiten thans langs een andere lat te leggen, te weten die van de 

Wohp en de Whc. Zie in dat verband de memorie van toelichting bij de Whc, die in dit verband weinig aan 

duidelijkheid te wensen overlaat: ‘Voor handhaving door de AFM van het verbod op de oneerlijke 

handelspraktijken zal de sectorspecifieke wetgeving voorrang hebben boven de algemene regeling inzake de 

oneerlijke handelspraktijken. Dit vloeit voort uit het bijzondere sectorspecifieke karakter van de financiële 

toezichtwetgeving waarvan zowel de doelstellingen als het toezicht een eigen karakter kennen. Indien de AFM 

derhalve zowel op basis van de sectorspecifieke wetgeving kan optreden als op basis van de Whc, zal zij gebruik 

maken van haar bevoegdheden op basis van de sectorspecifieke regelgeving. Indien geen sprake is van een 

overtreding van de sectorspecifieke wetgeving, zal worden bekeken of sprake is van een overtreding van het 

verbod op de oneerlijke handelspraktijken en zal zij op basis van de Whc (...) kunnen optreden.’ 

 

De wijze waarop de AFM de Wohp en de Whc toepast op de activiteiten van Geldshop brengt mee dat die regels 

zouden afwijken van de regels op basis van de Wft en het BGfo. Deze regels schrijven immers concreet voor 

welke informatie op welk moment dient te worden verstrekt. Geldshop heeft aan die regels voldaan. 

 

Reactie AFM 

De AFM is van oordeel dat Geldshop artikel 4:11, tweede lid, Wft heeft overtreden omdat zij geen adequaat beleid 

heeft gevoerd dat een integere uitoefening van haar bedrijf waarborgde. Dat oordeel is mede gebaseerd op de 

bevindingen dat Geldshop de verbodsbepaling van artikel 4:74 Wft ontdook en dat zij niet heeft tegengegaan dat 

misleidende handelspraktijken werden verricht. Daarmee kan echter niet gezegd worden dat de AFM handhavend 

optreedt op basis van de Whc. De boete vindt immers zijn grondslag in de overtreding van artikel 4:11, tweede lid, 

Wft en daarmee handhaaft de AFM op basis van de Wft. Alleen al om die reden treft het verweer van Geldshop 

geen doel.  

 

Voor het overige geldt dat het feit dat Geldshop in strijd heeft gehandeld met de Wft, niet inhoudt dat geen ruimte 

is voor handhaving op basis van de Whc. Geldshop dient alle relevante wet- en regelgeving na te leven en niet 

slechts de regels die zijn gesteld bij of krachtens de Wft. De AFM verwijst ook naar de uitspraak van het CBb van 

30 januari 2014 waarin zij stelt dat: ‘de wet niet in een afbakening van het toepassingsgebied van Wft en Whc 

voorziet. Aan hetgeen met betrekking tot de handhaving door AFM is overwogen in de Memorie van Toelichting 

bij het wetsvoorstel tot Aanpassing van de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek en andere wetten aan de 

richtlijn betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt 

(Wet oneerlijke handelspraktijken; Wohp) (Kamerstukken II, 2006-2007, 30 928, nr. 3, blz. 7-8) kan slechts 

worden ontleend dat de bepalingen over oneerlijke handelspraktijken (artikel 8.8 Whc en de artikelen uit boek 6 

BW betreffende oneerlijke handelspraktijken waarnaar eerstgenoemd artikel verwijst) als algemeen en de 

bepalingen die zien op financieel toezicht als bijzonder zijn te beschouwen. Als de bijzondere regeling in een 

dergelijke situatie niets over een bepaald geval regelt, past men de algemene toe. Met de rechtbank is het College 
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van oordeel dat de Wft geen bijzondere bepalingen inhoudt over de hier geconstateerde gedraging: het verrichten 

van misleidende handelspraktijken. Voor zover appellante kant worden geacht met hetzelfde feitelijk handelen ook 

de voorwaarden verbonden aan de haar op grond van de Wft verleende vrijstelling te buiten te zijn gegaan, is 

rechtens sprake van een wezenlijk andere gedraging dan hier aan de orde. De Whc voorziet wél in instrumenten 

om tegen het verrichten van misleidende handelspraktijken handhavend op te treden en kent de bevoegdheid tot 

toepassing daarvan toe aan AFM. De rechtbank is derhalve terecht aan dit betoog van appellante 

voorbijgegaan.’10 

 

Geldshop heeft ook niet gemotiveerd aangegeven waarom toepassing van de Wohp en Whc op haar activiteiten 

zou leiden tot regels die afwijken van de Wft en BGfo. 

 

2.4.7.2 Geen misleiding 

Meer inhoudelijk geldt het volgende. Er is geen sprake geweest van misleiding, nu alle essentiële informatie 

inzake de dienstverlening door Geldshop steeds aan consumenten beschikbaar is gesteld voordat deze diende te 

beslissen over het al dan niet afnemen van het advies en de kredietbemiddeling. Indien een huisbezoek plaatsvond, 

was de relevante informatie ook altijd voorafgaand daaraan aan de consument beschikbaar gesteld. 

 

De AFM spreekt over het ‘onder het mom van zorgplicht’ proberen nieuwe overeenkomsten af te sluiten en van 

een ‘cosmetische constructie’. Deze termen zijn tendentieus en feitelijk onjuist. De zorgplicht was daadwerkelijk 

de reden waarom Geldshop met reeds bestaande klanten belden om na te gaan of verbetering van hun situatie 

mogelijk was. 

 

Slechts een beperkt percentage van de zorgplichttelefoontjes heeft bovendien geleid tot een nieuwe aanvraag. Dat 

de doelstelling was om daarmee meer winst te genereren is eveneens onjuist. Uit een cijfermatige onderbouwing 

blijkt duidelijk dat deze activiteiten aantoonbaar niet op zich winstgevend waren (meer kosten dan opbrengsten).  

Kredieten werden uitsluitend overgesloten indien dat een aantoonbaar voordeel zou opleveren voor de client. 

Tevens kan worden aangetoond door voorbeelden dat bij cliënten waarbij een nieuw krediet niet nodig was, niet 

gewenst was of niet tot voordeel voor de cliënt leidde, er geen nieuw krediet werd afgesloten. Hiermee staat vast 

dat het doel van de zorgplichttelefoontjes niet slechts was het proberen nieuwe overeenkomsten te sluiten. 

 

De fee werd ook niet ‘zomaar’ in rekening gebracht: hier stonden daadwerkelijk verrichte werkzaamheden 

tegenover, met corresponderende kosten voor Geldshop (personeel, administratie, onderhouden relatie aanbieder, 

ontwikkelen online modules, kosten audits, kosten examens/PE etc.). De AFM gaat aan die kosten voorbij. 

 

Geldshop heeft ook geen informatie verstrekt die feitelijk onjuist is of die de gemiddelde consument heeft misleid 

of heeft kunnen misleiden. Indien een cliënt volgend op een telefoongesprek met Geldshop daarna het 

adviestraject inging of het execution only traject, was voor deze altijd voorafgaand aan het afsluiten van de nieuwe 

overeenkomst kenbaar welke vergoeding door Geldshop in rekening werd gebracht en waar die vergoeding op 

zag. 

 

                                                        
10 ECLI:NL:CBB:2014:25 
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De stelling van de AFM in het voornemen dat ‘uit geen van de stukken [blijkt] dat zij klanten ondubbelzinnig en 

voorafgaand aan de dienstverlening aangaf dat de verrichtingenvergoeding (uitsluitend) had op de (facultatieve) 

dienstverlening op het gebied van dienstverlening’, is feitelijk onjuist. In de dienstenwijzer, die meerdere malen 

aan de consument werd verstrekt voorafgaand aan diens beslissing over het al dan niet aangaan van de 

overeenkomst zoals bedoeld in de Wohp stond nadrukkelijk dat Geldshop op basis van 4:74 Wft niet gerechtigd 

was om voor de bemiddeling in consumptief krediet een rechtstreekse vergoeding in rekening te brengen en 

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

 

Geldshop acht het kwalijk dat de AFM in de rapportage voorbij gaat aan de in de dienstenwijzer gegeven 

duidelijkheid en het onjuiste beeld probeert te creëren dat Geldshop consumenten (al dan niet bewust) zouden 

hebben misleid. De AFM kan in alle redelijkheid niet louter een gekleurd beeld schetsen, zij dient alle relevante 

feiten en omstandigheden te betrekken bij haar oordeelsvorming en die oordeelsvorming te objectiveren. De 

betreffende essentiële informatie is, anders dan de AFM stelt, wel degelijk verstrekt. Het is onzorgvuldig dat de 

AFM selectief uit de dienstenwijzer citeert en stelselmatig uitsluitend naar het daarin opgenomen stappenplan 

verwijst en niet naar de hiervoor genoemde passages. 

 

De betreffende documentatie is van belang, nu uit vaste jurisprudentie volgt dat van een consument verwacht mag 

worden dat hij zich inspanningen getroost om de strekking van een overeenkomst te begrijpen (Hoge Raad 5 juni 

2009, UN 8H2815). Zie recentelijk rechtbank Utrecht 29 februari 2012 (ECLI:NL:RBUTR:2012:BV8187, RF 

2012, 50): ‘Indien [eisers c.s.] de tijd zou hebben genomen om de kredietovereenkomst te lezen en te bestuderen, 

alsmede algemene voorwaarden, die - zoals onweersproken vaststaat - op de achterkant van de  

kredietovereenkomst waren vermeld, zou hij hebben geweten welke financiële verplichtingen hij aanging. Ook 

indien van de zijde van Leensysteem zou zijn aangedrongen op ondertekening van de kredietovereenkornst, moest 

[eisers c.s.] daaraan gelet op voormelde jurisprudentie weerstand bieden en de tijd nemen om de overeenkomst 

te lezen en te begrijpen. Het enkele aandringen op ondertekening van de kredietovereenkomst door Leensysteem 

kan gelet op het voorgaande niet als een oneerlijke handelspraktijk worden aangemerkt’. 

 

In casu ging het niet alleen om een overeenkomst en algemene voorwaarden, maar heeft Geldshop ook een in 

duidelijke en begrijpelijke bewoordingen opgestelde dienstenwijzer beschikbaar gesteld aan consumenten, 

alvorens deze een beslissing zouden nemen over het al dan niet aangaan van enige verplichting. Dat een 

vergoeding verschuldigd zou zijn, bleek bovendien uit de door de consument te ondertekenen machtiging met 

betrekking tot het aan Geldshop te betalen bedrag. 

 

Verwezen zij naar de wijze waarop het begrip ‘gemiddelde consument’ als bedoeld in de Wohp moet worden 

uitgelegd. Die uitleg bevestigt dat van de gemiddelde consument het nodige mag worden verwacht. Uit de 

jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EG volgt dat het gaat cm de fictieve doorsneeconsument, dat wil 

zeggen de ‘redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument’. 

 

De betreffende informatie moet op basis van de Wft voorafgaand aan het aangaan van de overeenkomst te worden 

verstrekt. Geldshop heeft deze informatie verstrekt, hetgeen wordt bevestigd door de uitkomsten van het 

onderzoek door de AFM bij Geldlenen in 2011 verrichte onderzoek naar informatieverstrekking. 
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In dit kader zij nog opgemerkt dat de AFM ten onrechte vasthoudt aan de constatering dat de dienstenwijzer 

‘moeilijk vindbaar was op de website van Geldshop’. De dienstenwijzer is op verzoek van de AFM op de 

betreffende plaats weergegeven, welk verzoek de AFM heeft gedaan in het kader van haar eerdere onderzoek naar 

informatieverstrekking aan consumenten uit 2011. De AFM gaat hierbij bovendien voorbij aan feit dat de 

dienstenwijzer meerdere malen actief werd toegestuurd, voorafgaand aan het sluiten van de adviesovereenkomst 

en het verschuldigd worden van de kosten. Dit onderzoek zag onder meer specifiek op de vraag of cliënten niet 

konden worden misleid door de door Geldlenen gehanteerde wijze van informatieverstrekking en de volledigheid 

en juistheid van die informatie. Door Geldshop is de in rekening gebrachte fee in het kader van dat onderzoek 

zoals hiervoor reeds genoemd ook niet beschouwd als onderdeel van de totale kosten van het krediet, terwijl de 

AFM in huidige bevindingen stelt dat de kosten rechtstreeks verband houden met het krediet. Dat valt niet met 

elkaar te verenigen. 

 

De AFM kan zich niet volstrekt willekeurig opstellen richting marktpartijen en haar standpunt op enig moment ten 

aanzien van dezelfde activiteiten door dezelfde partijen in dezelfde periode aanpassen, indien dat haar uitkomt om 

tot handhaving over te kunnen gaan. 

 

Reactie AFM 

Uit de bevindingen van de AFM blijkt dat Geldshop klanten in haar bestand ongevraagd opbelden. Daarbij werd 

aangegeven dat Geldshop vanuit haar zorgplicht wilde bepalen of de financiering nog aansloot. Als een consument 

aangaf geen interesse te hebben, dan werd aangegeven dat dan niet beoordeeld kon worden of de financiering nog 

aansloot en dat een jaarlijkse beoordeling wel altijd verstandig is. Nam een klant niet op dan werden minimaal 

twaalf belpogingen gedaan en mocht dat geen effect hebben, dan werd een zorgplichtaankondiging gestuurd (en 

eventueel nog een herinneringsbrief). Daarmee staat naar het oordeel van de AFM vast dat er Geldshop veel aan 

gelegen was om bij de consument een herbeoordeling uit te voeren. Indien deze herbeoordeling leidde tot een 

nieuwe aanvraag dan betekende dit dat de klant wederom standaard een verrichtingenvergoeding diende te betalen. 

 

Dat uitsluitend werd overgesloten indien dit een voordeel zou opleveren voor consumenten en dat deze 

handelwijze zou bijdragen aan de transparantie en concurrentie in de markt, is niet relevant aangezien Geldshop 

deze doelstellingen ook had kunnen realiseren zonder het in rekening brengen van de verrichtingenvergoeding. 

Hetzelfde geldt voor het argument van Geldshop dat zij bij het oversluiten naar een krediet met lagere rentelasten, 

substantieel minder provisie zou ontvangen en dat de activiteiten op zich niet winstgevend waren. Geldshop dient 

bij haar handelen het belang van de consument voorop te stellen. Daar vloeit uit voort dat Geldshop de consument 

adviseert over het voor die consument meest passende krediet; ook als dat ertoe leidt dat Geldshop daardoor 

minder provisie ontvangt. Dat de daarmee gepaard gaande kosten niet volledig gedekt worden door de provisie die 

Geldshop van de verschillende aanbieders ontvangt, is een zaak tussen Geldshop en de aanbieders voor wie zij 

bemiddelt. Het kan in ieder geval niet tot gevolg hebben dat deze kosten middels een verkapte 

bemiddelingsvergoeding voor krediet op de consument worden afgewenteld. Daarnaast zijn de aannames die 

Geldshop in haar berekeningen maakt niet nader onderbouwd. Daardoor zijn zij voor de AFM niet te herleiden 

noch te toetsen. Deze aannames roepen bij de AFM op verschillende vlakken veel vragen op. Zo maakt Geldshop 

in haar berekening geen onderscheid tussen Geldlenen en Geldshop. Verder gaat zij er in haar berekening aan 

voorbij dat het benaderen van klanten in het kader van zorgplicht en het aanpassen van het lopende krediet een 

investering is voor het behoud van de portefeuille op lange termijn. Wanneer Geldshop deze zorgplicht niet actief 
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invult, is het goed mogelijk dat de klant wordt overgenomen door een andere bemiddelaar. Dit leidt tot verlies van 

de gehele provisie op die klant. Het (op een adequate en zuivere manier) invulling geven aan de zorgplicht kan op 

lange termijn er dus juist voor zorgen dat Geldshop provisie behoudt in plaats van verliest aan een concurrent. Dit 

lange termijn aspect ontbreekt in de berekening. Ook is niet duidelijk waarop de ‘kosten voor de zorgplichtbeller’ 

zijn gebaseerd. De AFM herkent deze kosten niet in relatie tot de werkzaamheden en kan deze ook niet toetsen nu 

deze kosten niet nader zijn onderbouwd. Dat de kosten voor de zorgplichtmedewerker als ‘marketingkosten’ 

werden doorbelast, kan worden gezien als een indicatie dat het uitvoeren van de ‘zorgplichttelefoontjes’ deels 

gericht was op het verkrijgen van nieuwe of aanvullende productie. 

 

Geldshop stelt dat geen sprake is geweest van misleiding nu alle essentiële informatie aan de consument 

beschikbaar was gesteld voordat deze diende te beslissen over het al dan niet afnemen van het advies. Zij verwijst 

daarvoor naar de dienstenwijzer. Deze was beschikbaar op de website en werd beschikbaar gesteld alvorens een 

beslissing werd genomen over het al dan niet aangaan van een verplichting. De AFM is echter, zoals hierboven is 

aangegeven, van oordeel dat de dienstenwijzer moeilijk vindbaar was op de website, deze pas actief werd verstrekt 

nádat de consument een keuze had gemaakt voor de advies- of de execution ony-variant en voor het overige niet 

alle essentiële informatie bevatte. 

 

Ten aanzien van de opmerkingen van Geldshop over de vindbaarheid van de dienstenwijzer en waarbij zij 

refereert aan het door de AFM verrichte onderzoek inzake informatieverstrekking, merkt de AFM op dat dit 

onderzoek zich slechts beperkt heeft tot informatieverstrekking over consumptief krediet en dus niet over (de 

kosten van) bijverzekeringen. Verder luidt de bevinding van dat onderzoek dat op de website informatie ontbrak 

over de verkrijgbaarheid van de zogenaamde ‘standaardinformatie’ met betrekking tot het krediet. Dat Geldshop 

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

dat deze moeilijk vindbaar is. 

 

Daarbij merkt de AFM op dat de dienstenwijzer niet het enige document is, op basis waarvan hij tot haar oordeel 

komt dat er door Geldshop misleidende handelspraktijken verricht werden. Zoals uitvoerig uiteengezet in 

paragraaf 6.2.1. heeft Geldshop naar het oordeel van de AFM haar klanten via diverse communicatiemiddelen 

misleidend geïnformeerd.  

 

2.4.7.3 Geen inbreuk 

Mocht de AFM niettegenstaande het voorgaande van oordeel blijven dat consumenten kunnen zijn misleid, is het 

volgende relevant. Op basis van Whc is alleen sprake van een ‘inbreuk’ ten aanzien waarvan de AFM handhavend 

kan optreden in geval van ‘een handeling of omissie die schade toebrengt of kan toebrengen aan de collectieve 

belangen van consumenten’. Daarvan is in casu geen sprake geweest aangezien: 

a. geen schade is veroorzaakt, nu Geldshop aantoonbaar altijd een voordeel voor cliënten heeft gerealiseerd 

(oversluitvoordeel); en 

b. sprake is van relatief zeer beperkt aantal klachten, die adequaat zijn afgehandeld. 

 

Indien een consument in een enkel geval is benaderd op een wijze die tot onduidelijkheid heeft kunnen leiden, 

betekent zulks nog niet dat de collectieve belangen van consumenten zijn geschaad. Dat de collectieve belangen 
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niet in gevaar zijn geweest, volgt ook uit het feit dat sprake is van een zeer beperkt aantal klachten, welke klachten 

steeds adequaat zijn afgehandeld. 

 

Daarnaast is van belang dat de klachten waar door de AFM naar wordt verwezen ook klachten betreffen van 

consumenten die uiteindelijk géén overeenkomst hebben gesloten. In dat kader moet deze klachten niet alleen 

worden afgezet tegen het aantal afgesloten kredietcontracten maar veeleer dient in aanmerking te worden genomen 

dat er in die periode 125.665 consumenten een aanvraag hebben gedaan bij Geldlenen en Geldshop. Geldlenen en 

Geldshop verzoeken de AFM het aantal klachten over de fees (21) in het perspectief van 125.665 aanvragen te 

plaatsen en daarnaast rekening te houden met het feit dat mogelijk meespeelt dat consumenten niet gewend zijn 

dat er een vergoeding in rekening wordt gebracht met betrekking tot bemiddeling/financieel advies. 

 

Geldshop heeft in reactie op de klachten aan de consumenten het systeem van de vergoeding uitgelegd: (i) een 

vergoeding voor diensten in verband met de verzekeringen en (ii) een provisie van de aanbieder voor consumptief 

krediet. Dat dit — ondanks de uitleg in de dienstenwijzer die diverse malen aan de klant is verstrekt en de door de 

klant getekende duidelijke machtiging — bij een aantal consumenten heeft geleid tot klachten omtrent de in 

rekening gebrachte vergoeding betreurt Geldshop zeer, maar kan niet aan haar worden verweten. Van 

consumenten mag immers worden verwacht dat zij de documenten die aan hen ter beschikking warden gesteld 

doornemen. Los van het gegeven dat sommige personen juist op basis van de verstrekte gegevens en na het 

indienen van de klacht besloten om geen producten af te sluiten hetgeen uiteraard hun volste recht is. 

 

In de reactie op het conceptrapport van de AFM is uitgebreid per klager ingegaan op de inhoud van die klacht en 

de wijze waarop Geldlenen en Geldshop die klacht hebben afgehandeld. De AFM besteedt hier in haar rapportage 

geen aandacht aan. Dat is niet zorgvuldig en daarmee handelt de AFM in strijd met het beginsel van hoor en 

wederhoor. Zij toont zich hiermee verder opnieuw vooringenomen. 

 

Ten aanzien van execution only is nog van belang dat de consument bovendien de overeenkomst kon opzeggen op 

basis van de dwingendrechtelijke voorschriften inzake verkoop op afstand. Op grond van artikel 4:28 Wft kan een 

consument een overeenkomst op afstand zonder een boete verschuldigd te zijn en zonder opgave van redenen 

ontbinden gedurende 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop die overeenkomst is aangegaan dan wel vanaf de dag 

waarop de informatie die de financiële onderneming hem op grond van artikel 4:20 Wft dient te verstrekken, door 

hem is ontvangen. 

 

Reactie AFM 

De AFM heeft geconstateerd 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, ongeacht de behoefte van een cliënt aan dergelijke dienstverlening. Daarbij werd door middel 

van een constructie artikel 4:74 Wft ontdoken. 

 

Door het in rekening brengen van deze verrichtingenvergoeding hebben de consumenten schade geleden. Dat 

Geldshop bij het oversluiten van het krediet een oversluitvoordeel wist te realiseren, doet daarbij niet ter zake. Dit 

oversluitvoordeel had ook gerealiseerd kunnen worden zonder het in rekening brengen van een 

verrichtingenvergoeding. Geldshop heeft echter haar beleid zo vorm gegeven dat het voor de consument vrijwel 
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niet mogelijk was om een krediet af te sluiten zonder deze verrichtingenvergoeding te betalen. Daarmee staat naar 

het oordeel van de AFM voldoende vast dat er sprake was van een structurele praktijk die voldoende omvangrijk 

is om aan de collectieve belangen schade te kunnen toe brengen.  

 

Hoewel het aantal klachten in het licht van het aantal aanvragen bezien wellicht gering is, betreft een relatief groot 

aantal van alle klachten de in rekening gebrachte verrichtingenvergoeding waarbij consumenten aangaven geen 

behoefte te hebben gehad aan een advies over bijverzekeringsproducten dan wel dat een dergelijk advies helemaal 

niet op hen van toepassing was. Uit de reacties op deze klachten en de interne communicatie daarover blijkt dat 

Geldlenen en Geldshop ook niet de intentie hadden om enige onduidelijkheid over de verrichtingenvergoeding 

weg te nemen.  

 

Voor wat betreft de uitleg in de dienstenwijzer en de door de klant getekende machtiging, die overigens pas met de 

kredietcontracten werd verstrekt, verwijst de AFM naar het voorgaande. 

 

Met betrekking tot de reactie van Geldshop dat zij uitgebreid per klager is ingegaan op de inhoud van de klacht en 

de wijze waarop zij deze heeft afgehandeld, verwijst de AFM naar paragraaf 7.3 en paragraaf 8.5.2 van het 

definitieve rapport waarin door de AFM is gereageerd op deze opmerkingen. 

 

Voor het overige geldt dat het enkele feit dat een individuele consument bij de execution only-variant de 

overeenkomst op grond van artikel 4:28 Wft binnen 14 dagen kon ontbinden, niet een rechtvaardiging is van de 

door Geldshop gevolgde handelwijze en niet maakt dat zij geen schade heeft toegebracht of kon brengen aan de 

collectieven belangen van de consument. 

 

2.4.7.4 Geen geschonden vertrouwen 

De AFM schrijft in haar rapportage dat zij uit ‘het relatief grote aantal signalen/klachten’ dat zij heeft ontvangen 

van consumenten en marktpartijen, afleidt dat daadwerkelijk sprake is van schade van het vertrouwen van 

consumenten in Geldshop . Allereerst geldt dat Geldshop alleen goed op deze stelling kan reageren indien zij 

inzage krijgt in de aard van deze klachten, hetgeen de AFM ten onrechte weigert (zie hiervoor). Ten tweede 

geldt dat de AFM nalaat haar stelling afdoende te onderbouwen. Zo is niet duidelijk hoeveel van de betreffende 

signalen/klachten van consumenten afkomstig waren en hoeveel van marktpartijen (lees: concurrenten van 

Geldlenen en Geldshop). Daarnaast is niet duidelijk wat de aard was van de betreffende signalen/klachten. 

Mogelijk had een deel daarvan niets van doen met de hier relevante onderwerpen. 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 AFM 

lijkt met de term ‘relatief’ te doelen op een vergelijk met het gemiddeld aantal klachten ten aanzien van een 

willekeurige tussenpersoon. Er bestaan echter bijna 10.000 vergunninghoudende tussenpersonen, waarvan het 

merendeel zeer kleine partijen met minder dan een paar FTE. De omvang van de activiteiten van Geldlenen en 

Geldshop als marktleider is dermate veel groter, dat het aantal klachten tegen die achtergrond moet worden bezien. 

De AFM had het aantal klachten moeten afzetten tegen het aantal ontvangen kredietaanvragen, het aantal 

afgesloten overeenkomsten en het aantal cliënten, in de vorm van een percentage. Zij had dat percentage dan 

kunnen vergelijken met het percentage dat geldt voor overige tussenpersonen. De huidige presentatie van de AFM 

is onzorgvuldig en toont — wederom — vooringenomenheid. De AFM begint met de conclusie — het vertrouwen 
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is geschaad — en zij probeert vervolgens aanknopingspunten te zoeken om die conclusie te onderbouwen. 

Zorgvuldig onderzoek schrijft een omgekeerde volgorde voor. 

 

Dat sprake zou 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 tevreden te zijn over de door Geldshop verleende dienstverlening. 

 

Verder benadrukken een aantal cliënten met wie de AFM heeft gesproken dat een en ander goed en helder is 

uitgelegd. Zo laat cliënt xxxxxxxx weten dat hij huisbezoek heeft afgewezen vanwege de vergoeding die daarvoor 

in rekening werd gebracht. Hij begreep dat uit de door belanghebbenden ter beschikking gestelde voorwaarden. 

Cliënt xxxxxxx 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. 

 

De AFM laat in de Rapportages ten onrechte na deze uitlatingen te betrekken bij haar bevindingen. Niet alleen zijn 

die bevindingen daarmee onzorgvuldig voorbereid, hieruit volgt ook opnieuw de vooringenomen opstelling van de 

AFM waarbij zij kennelijk alleen geïnteresseerd is in bevestiging van de door haar gekozen benadering. 

 

Reactie AFM 

Zoals eerder aangegeven, hebben de signalen niet meegewogen in de vaststelling dat Geldshop artikel 4:11, 

tweede lid, Wft heeft overtreden. Voor wat betreft de opmerkingen van Geldshop dat een aantal cliënten in de 

telefoongesprekken met de AFM laat weten tevreden te zijn over de door Geldshop verleende dienstverlening, 

verwijst de AFM naar hetgeen daarover is gezegd in het rapport (zie paragraaf 8.5.2.). 

 

2.4.8 Geen overtreding Colportagewet 

Ten aanzien van de Colportagewet geldt het volgende. De stelling van de AFM dat het alleen mogelijk was om 

thuis advies te krijgen, is onjuist. Adviesgesprekken vonden ook plaats op een van de kantoren van Geldlenen en 

Geldshop. Het betrof ca. 100 afspraken in 2011 en 25 in het eerste kwartaal van 2012. Dit wordt door de AFM 

erkend. De AFM stelt in haar rapportage ten onrechte dat voor overtreding van de Colportagewet  ‘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. 

Omdat Geldshop alleen de beschikking had over enkele kantoren in het land, was het voor klanten echter in veel 

gevallen eenvoudiger als zij thuis werden bezocht. Het was inderdaad een service van Geldshop dat het advies bij 

de consumenten thuis plaats kon vinden. 

 

In het geval er advies bij de consument thuis werd gegeven, was naar het oordeel van Geldshop geen sprake van 

strijd met de Colportagewet. De redenen daarvoor zijn als volgt: 

a. het huisbezoek was niet bedoeld om de consument ter plekke te bewegen een overeenkomst te sluiten; en 

b. het huisbezoek vloeide in overwegende mate voort uit een initiatief van de klant. 

 

Dit zal hieronder nader worden toegelicht. 
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2.4.8.1 Bezoek niet bedoeld ter overreding 

Uit de Colportagewet volgt dat het verboden is in de uitoefening van een beroep of bedrijf door persoonlijk bezoek 

(..) te trachten een ander te bewegen tot het als kredietnemer deelnemen aan een geldkrediet. Een en ander is 

ingegeven om agressieve verkoop te voorkomen waarbij de consument thuis wordt overvallen/overrompeld door 

een aanbod. 

 

Zoals in de concept onderzoeksrapportage is aangegeven, komt ongeveer 70-75 procent van de nieuwe 

kredietaanvragen van Geldlenen en Geldshop via het internet bij hen terecht. Er wordt via de website een aanvraag 

gedaan voor een kredietovereenkomst. Zoals ook in het werkproces naar voren komt, wordt aan de klant de 

keuze geboden tussen execution only of advies. Naar aanleiding van de aanvraag worden offertes bij diverse 

aanbieders opgevraagd. De klant kon vervolgens op een van de kantoren advies krijgen of thuis worden bezocht. 

Bovendien vermeldde de schriftelijke bevestiging aan de klant met betrekking tot de gemaakte afspraak 

nadrukkelijk dat de klant de afspraak (kosteloos) kon annuleren, indien de klant het adviesgesprek bij 

nader inzien toch niet wenselijk achtte. 

 

Dit betekent dat het thuisbezoek, voor zover dat al plaatsvond, niet was bedoeld om de cliënt ter plekke te 

bewegen om een overeenkomst aan te gaan. Dat bezoek was bedoeld om advies te geven over de mogelijkheden 

van het krediet dat de consument zelf had aangevraagd en ten aanzien waarvan reeds offertes waren opgevraagd en 

verkregen. De klant werd pas bezocht op het moment dat de klant al een kredietaanvraag had gedaan en was 

goedgekeurd. Reeds om deze reden waren de door Geldshop verrichte thuisbezoeken niet in strijd met het 

colportageverbod. 

 

Een bevestiging hiervan kan worden gevonden in de recente uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 27 

november 2013 (ECLI:NL:RBROT:2013:9189), waarin de rechtbank oordeelt dat een door Geldshop in 2006 

uitgevoerd thuisbezoek niet in strijd was met het colportageverbod. Uit de uitspraak volgt dat de feiten waarover 

de rechtbank heeft geoordeeld, voor zover relevant overeenkomen met de feiten die ten grondslag liggen aan 

de bevindingen van de AFM. De rechtbank legt aan haar oordeel de volgende overweging ten grondslag 

(onderstrepingen toegevcegd): ‘Arenda betwist bij gebrek aan wetenschap dat er een medewerker van Geldshop.nl 

bij [gedaagde] thuis is langs geweest. Echter zelfs als van de juistheid van de verklaring van [gedaagde] wordt 

uitgegaan, kan dit niet tot het oordeel leiden dat sprake is geweest van colportage. Blijkens de verklaring van 

[gedaagde] heeft zij zelf een aanvraag gedaan bij Geldshop.nl voor het oversluiten van haar leningen en bestond 

er tussen partijen al overeenstemming over het doorlopend krediet (‘alles was rond’) op het moment dat er een 

medewerker van Geldshop.nl bij haar thuis kwam. Het doel van dit persoonlijk bezoek was enkel het plaatsen van 

een handtekening en niet het bewegen van [gedaagde] tot het aangaan van de kredietovereenkomst. [gedaagde] 

had immers al vóór bet bezoek van de medewerker van Geldshop.nl besloten een doorlopend krediet af te sluiten. 

Voorts had zij vóór het bezoek al te kennen gegeven dat zij van het aanbod gebruik wilde maken om meer te lenen 

dan de (ruim) € 27.000,00 die zij in eerste instantie had willen lenen. Gelet op al deze omstandigheden, is geen 

sprake van colportage in de zin van artikel 6 CW.’ 

 

Ook in het onderhavige geval heeft de consument steeds al voor het bezoek van Geldshop besloten een krediet te 

willen afnemen of een bestaand krediet te willen oversluiten. Die beslissing werd niet tijdens het thuisbezoek 

genomen. 
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Benadrukt zij dat Geldshop zich niet bezig gehouden heeft met ‘cold calling’ of met het bellen van consumenten 

die in ‘gegevensbestanden’ waren opgenomen. Hiervan verschilt het onderhavige geval van de casus die ten 

grondslag lag aan eerdere boeteopleggingen van de AFM wegens overtreding van het Colportageverbod (zie onder 

meer xxxxxxxxxxx van xxxxxxxxxxxxxxxx). Consumenten hebben zelf een aanvraag gedaan via de website van 

consumenten dan wel Geldshop heeft contact opgenomen met bestaande klanten in het kader van hun zorgplicht, 

dus om na te gaan of er een wijziging was in omstandigheden die gevolgen had voor de consument. Dit 

zorgplichttraject was opgezet in het belang van de klant. Voor de klant is het immers belangrijk dat de 

overeenkomsten die zij hebben — doorlopend  —  aansluiten bij hun situatie en worden aangepast als dat nodig is, 

naar aanleiding van wijzigingen in hun situatie. Ook daar was de klant zelf aan zet met betrekking tot het afsluiten 

van een nieuwe overeenkomst en de keuze tussen execution only dan wel advies. 

 

Voor zover de AFM toch zou menen dat het bezoek was gericht op het bewegen tot het deelnemen aan een 

geldkrediet, geldt dat dit bezoek voortvloeide uit een initiatief van de consument. Dat vormt een zelfstandige reden 

waarom van overtreding van het colportageverbod geen sprake is. De beslissing tot het deelnemen aan een 

geldkrediet was immers in een eerdere fase al door de klant gemaakt. 

 

Benadrukt wordt dat de Colportagewet — anders dan de AFM impliceert—  niet spreekt over het initiatief voor 

het bezoek (zoals de uitzondering in de rapportage ten onrechte stelselmatig wordt gepresenteerd), maar bepaalt 

dat geen sprake is van colportage indien het bezoek ‘in overwegende mate voortvloeit uit een initiatief’ van de 

consument (onderstrepingen toegevoegd). Van een dergelijk initiatief van de consument is in casu steeds sprake 

geweest, zoals hiervoor uitgebreid is toegelicht. 

 

Verwezen zij naar de ratio van bet colportageverbod, zoals onder meer tot uitdrukking gebracht in de recente 

Richtlijn Consumentenrechten, welke richtlijn binnen afzienbare tijd in Nederland zal worden geïmplementeerd. 

De Memorie van Toelichting bij de implementatiewet vermeldt onder meer het volgende (Kamerstukken II, 2012-

13, 33 520, nr. 3, p. 17): ’ De ratio achter een specifieke regeling voor overeenkomsten die in de beschreven 

situaties buiten de verkoopruimte tot stand komen, ligt volgens de richtlijn in de mogelijkheid dat de consument 

daar door de handelaar wordt verrast of onder druk wordt gezet (overweging 21 van de richtlijn). (...) Gelet op de 

bedoeling van de richtlijn om bij overeenkomsten buiten de verkoopruimte de consument te beschermen tegen 

verrassingselementen en mogelijke psychologische druk, zal de consument voldoende tijd moeten krijgen om een 

bewuste, weloverwogen, keuze te maken.’ 

 

In casu zijn consumenten gezien het hiervoor genoemde op geen enkele wijze verrast of overrompeld door 

Geldshop en hebben zij steeds voldoende gelegenheid gehad voor het maken van een bewuste keuze. Verwezen zij 

naar de afspraakbevestiging. De betreffende overwegingen zijn temeer van belang, nu de richtlijn voorziet in 

maximumharmonisatie zodat de Nederlandse implementatie daarvan richtlijnconform moet worden uitgelegd. 

 

De AFM legt ‘initiatief van de klant’ te beperkt uit. Op basis van de wetsgeschiedenis is het verbod bedoeld om 

pressie en overrompeling tegen te gaan. Daarvan is geen sprake geweest, in tegenstelling tot bijvoorbeeld 

bezoeken die het gevolg zijn van ‘cold calling’. 
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Zie in dit verband het aan Geldshop gerichte advies van xxxxxxxxxx gerichte advies van: ‘xxxxxx koopt geen 

adressen voor de directe benadering van consumenten en men verricht geen callcenter activiteiten waardoor art. 

6 Colportagewet verder niet van toepassing lijkt.’. Geldshop heeft redelijkerwijs op deze uitleg mogen 

vertrouwen. 

 

Reactie AFM 

Ingevolge de Colportagewet 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, tenzij dat persoonlijk 

bezoek in overwegende mate voortvloeit uit een initiatief van degene die wordt bezocht. Daarbij gaat het er niet 

om wie het initiatief tot het eerste contact heeft genomen, maar of het persoonlijk bezoek in overwegende mate 

voortvloeit uit het initiatief van Geldshop of van de consument. 

 

Zoals blijkt uit het feitencomplex diende de consument die zich via de website tot Geldshop wendde, een aantal 

algemene gegeven in te vullen, zoals naw-gegevens, gewenst leenbedrag, gewenste aflossing per maand en 

bestedingsdoel (feit 4.). Vervolgens wordt de aanvraag via het automatische systeem bij alle samenwerkende 

banken ingediend en ontvangt de consument een welkomstmail (feit 12. en 13.). Hierin staat vermeld ‘Uw 

kredietaanvraag zullen wij zo spoedig mogelijk voorleggen bij de kredietmaatschappijen waar wij mee 

samenwerken. Op basis van uw gegevens en de resultaten van uw BKR toetsing zullen de banken in geval van 

kredietwaardigheid een voorstel doen.’. En verder ‘Als professioneel kredietbemiddelaar hebben wij de 

verantwoordelijkheid om al onze klanten de mogelijkheid aan te bieden voor een adviesgesprek met één van onze 

adviseurs. Wanneer de overeenkomst op die wijze tot stand komt, kunnen we borgen dat het afsluiten van de lening 

een weloverwogen beslissing is geweest en dat de voorwaarden van de lening goed aansluiten bij uw persoonlijke 

situatie. Derhalve zullen wij u telefonisch proberen te benaderen wanneer één of meerdere kredietmaatschappijen 

u een kredietvoorstel doen (…)’ (feit 13.). In de afspraakbevestiging staat ‘u heeft besloten gebruik te maken van 

de mogelijkheid om een kredietvoorstel uit te werken met een van onze kredietadviseurs (…)’ (feit 16.). Vóórdat 

het adviesgesprek heeft plaastgevonden is dus nog geen sprake van enige overeenstemming tussen Geldshop en de 

consument over het krediet. Uit het enkele feit dat een consument via de website van Geldshop zijn interesse heeft 

getoond in een middels Geldshop te nemen krediet en daartoe enige gegevens heeft ingevuld, volgt niet dat de 

consument daarmee de beslissing tot het daadwerkelijk aangaan van een overeenkomst heeft gemaakt. 

 

Als de aanvraag na indiening akkoord werd bevonden, nam Geldshop telefonisch contact op met de consument 

(feit 12.). Uit het script akkoordgesprek dat tijdens het telefonisch gesprek werd gebruikt en de 

afspraakbevestiging die daarop werd verzonden, blijkt dat Geldshop aanstuurde op een afspraak op zo kort 

mogelijke termijn bij de consument thuis. Slechts indien de klant echt geen adviseur wil ontvangen (onderstreping 

toegevoegd) of er ‘geen voordeel voor een afspraak was’, werd het execution only-traject aan de consument 

uitgelegd (feit 15. en 16.). Zoals Geldshop ook zelf heeft aangegeven, was het in de onderzoeksperiode ook slechts 

mogelijk te kiezen voor of execution only of een adviesgesprek aan huis (feit 14.). Dat in sporadische gevallen (bij 

Geldlenen en Geldshop gezamenlijk slechts 4%) het adviesgesprek niet bij de consument thuis, maar elders werd 

gevoerd, leidt naar het oordeel van de AFM niet tot de conclusie dat deze optie een reële keuze was voor de 

consument. 
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Daarmee staat naar het oordeel van de AFM in voldoende mate vast dat het persoonlijke thuisbezoek in 

overwegende mate voortvloeide uit een initiatief van Geldshop en niet uit een initiatief van de consument. Nu de 

consument pas gedurende het adviesgesprek een concreet voorstel van Geldshop kreeg voorgelegd en tot die tijd 

niet op de hoogte was van welke offerte dan ook, kan ook niet gesproken worden van het ‘enkel plaatsen van een 

handtekening’. 

 

Geldshop verwijst naar de afspraakbevestiging en leidt daaruit af dat consumenten niet verrast of overrompeld 

werden door Geldshop en voldoende gelegenheid hadden voor het maken van een bewuste keuze. Op het moment 

van ontvangst van de afspraakbevestiging beschikte de consumenten echter niet over de relevante informatie die 

noodzakelijk is voor het maken van een bewuste keuze. Deze informatie werd pas verstrekt tijdens het 

adviesgesprek bij de consument thuis. Dat deze werkwijze resultaat had, blijkt ook wel uit de constatering van de 

AFM dat in alle door haar onderzochte adviesdossiers de kredietovereenkomsten bij de consument thuis en tijdens 

het adviesgesprek zijn ondertekend. 

 

Voorzover Geldshop stelt vertrouwd te hebben op het advies van xxxxxxxxxx merkt de AFM op dat Geldshop een 

eigen verantwoordelijkheid heeft in het naleven van de relevante wet- en regelgeving en niet te lichtvaardig mag 

vertrouwen op afgegeven adviezen. Geldshop stelt uit de enkele opmerking  dat zij geen adressen koopt voor de 

directe benadering van consumenten en geen callcenter activiteiten verricht, het vertrouwen te hebben ontleend dat 

artikel 6 van de Colportagewet niet van toepassing is. In het zelfde advies staat op pagina 5 echter de volgende 

passage opgenomen: 

‘Wanneer is er sprake van initiatief van de klant zelf? 

In de praktijk kunnen er discussies ontstaan over de vraag of het bezoek aan de klant thuis nu wel of niet in 

overwegende mate het gevolg is van het initiatief van de klant zelf. 

(…) 

Anders ligt dit wanneer het de financieel dienstverlener is die een consument belt over krediet en probeert een 

afspraak te maken bij hem thuis. Het is mogelijk dat de klant tijdens dat gesprek instemt met een bezoek door een 

vertegenwoordiger van de financiële dienstverlener bij hem thuis. Ook is die situatie zal in de praktijk het oordeel 

zijn dat het initiatief voor dit bezoek niet in overwegende mate is genomen door de consument. In die situatie is het 

dan verboden om tijdens een dergelijk bezoek te bemiddelen bij de totstandkoming van een krediet.’ 

 

Naar het oordeel van de AFM heeft Geldshop dan ook te lichtvaardig vertrouwd op het advies. 

 

2.4.9 Geen overtreding 4:11 Wft 

Het bovengenoemde brengt mee dat niet kan worden gezegd dat het beleid van Geldshop gedurende de 

onderzoeksperiode onvoldoende was gericht op het waarborgen van een integere bedrijfsvoering. 

 

In dat verband is allereerst van belang dat geen sprake is van 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 4:11 tweede lid, Wft. Daar is een nadere onderbouwing voor vereist, die in de 

rapportage ontbreekt. Het gaat immers niet om een risicoaansprakelijkheid, maar om een wettelijke 

inspanningsverplichting waar Geldshop aantoonbaar in voldoende mate aan heeft voldaan. 
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Zoals in deze reactie is toegelicht, nemen Geldlenen en Geldshop als markleider hun verantwoordelijkheid. In 

tegenstelling tot het beeld dat wordt gecreëerd wil Geldshop juist voorop lopen bij het continu verbeteren van 

werkwijze en de markt waarin zij actief is. 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 NVF 

gedragsregels gestelde maxima. Geldshop heeft  zich daarmee scherp afgezet tegen de in de markt geconstateerde 

praktijken waarbij zeer hoge fee bedragen in rekening werden gebracht en via allerlei omwegen regels werden 

ontweken. Zoals gezegd was het door de NVF in de onderzoeksperiode gehanteerde maximum van € 1.500 er 

mede aanleiding tot dat Geldshop het lidmaatschap per 9 februari 2011 heeft opgezegd.  

 

Naleving van de relevante wet en regelgeving had voor Geldshop de hoogste prioriteit en haar beleid was hier 

aantoonbaar op gericht. Geldshop heeft alle mogelijke maatregelen genomen teneinde tegen te gaan dat zij 

wetsovertredingen zou begaan die het vertrouwen in haar of in de financiële markten kunnen schaden. 

 

Zoals de AFM in haar rapportage terecht schrijft, volgt uit de toelichting bij het artikel dat het beleid van de 

financiële onderneming zal moeten voorzien in bewustwording, de bevordering en de handhaving van integer 

handelen binnen alle lagen van de financiële onderneming. Aan die bewustwording is constant gewerkt. 

 

In dat kader is van belang dat hoewel een compliance functie wettelijk niet verplicht is voor financieel 

dienstverleners, Geldlenen en Geldshop die functie in het leven hebben geroepen. Zoals 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 externe en onafhankelijke compliance adviesbureaus, te weten 

xxxxxxxxxx en xxx, voor het verrichten van audits en het rapporteren daarover. Die audits waren gericht op de 

vraag of Geldshop voldeed aan de relevante wet en regelgeving. Door de adviesbureaus geconstateerde 

tekortkomingen werden onmiddellijk geadresseerd. 

 

Niet alleen bevestigt de uitkomst van bovengenoemde audits dat geen sprake is van de door de AFM gestelde 

overtredingen, het feit dat belanghebbenden deze audits hebben laten verrichten en de diverse contacten met 

adviseurs op het vak van Wft, illustreert dat Geldshop een beleid voerde ter waarborging van een integere 

uitoefening van het bedrijf als bedoeld in artikel 4:11, tweede lid, Wft. 

 

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

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) teneinde zoveel mogelijk zeker te stellen dat zij voldeed aan het regelgevend kader en 

proactief aandachtspunten en aanbevelingen te vernemen ter verdere verbetering van haar bedrijfsvoering. 

 

Gezien deze maatregelen van Geldshop ter waarborging van de integriteit van haar bedrijfsvoering is het voor haar 

moeilijk verteerbaar dat het voornemen is gebaseerd het verwijt dat het beleid hier onvoldoende op zou zijn 

gericht. De genomen maatregelen laten zien dat de stelling van de AFM in de conclusie van de rapportage 

luidende dat Geldshop ‘in plaats van een adequaat beleid te voeren dat wetsovertredingen voorkomt, de 

toepasselijke wetgeving heeft getracht te omzeilen, aantoonbaar onjuist is. Voor zover al sprake is geweest van 

een overtreding, geldt dat die overtreding niet voor Geldshop voorzienbaar was. Van overtreding van artikel 4:11 
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tweede lid, Wft is dan ook geen sprake. 

 

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

op tendentieuze wijze stelselmatig als ‘zorgplichttelefoontjes’ aangeduid, daadwerkelijk heeft willen richten op het 

klantbelang. Teneinde te waarborgen dat er sprake is van een aselecte steekproef wat betreft dit onderwerp, zijn de 

berekeningen uitgevoerd ten aanzien van door de AFM zelf in het kader van het onderzoek geselecteerde en 

opgevraagde dossiers. 

 

Anders dan de AFM stelt was het zorgplichtproces 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 aanvraag voor een nieuwe 

kredietovereenkomst. 

 

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). Hiernaast is 

van belang dat de via Geldshop tot stand gekomen leningovereenkomsten resulteerde in verhoudingswijs meer 

producten (en betreffen) met een vaste aflossing (d.w.z. persoonlijke lening ) dan aflossingvrije producten en 

doorlopende kredieten. Ook hiermee onderscheidde Geldshop zich ten opzichte van de benchmark. Verwezen zij 

naar relevante marktonderzoeken, zoals onder meer uitgevoerd door xxxxxxxxxxxxxxx. Het is de overtuiging van 

Geldshop dat aflossing in het belang is van de klant. Dit is ook aan de orde geweest tijdens de hiervoor genoemde 

periodieke overleggen met xxxxxxxxxxxxxxx van de AFM. Het klantbelang acht zij in dat verband belangrijker 

dan het feit dat dit leidt tot lagere provisie inkomsten. 

 

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

afhankelijk van, het in rekening brengen van een rechtstreekse vergoeding. 

 

Het door de AFM in de conceptrapportages geschetste beeld dat het verdienmodel primair was gebaseerd op de 

met betrekking 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 Geldlenen en 

Geldshop te worden geconsolideerd. Dat leidt tot het volgende overzicht van bruto omzet inzake eenmalige fees 

(voor verzekeringen) en doorlopende provisie (inzake consumptief krediet) in de periode waar de voornemens op 

zien. 

 

Schematisch overzicht verhouding doorloopprovisie vs. eenmalige vergoeding  

onderzoeksperiode 1.1.2011 tot 1.4.2012 

 

Entiteit Doorloop Fee Totaal 

Geldlenen € 2.470.914 € 2.772.765 € 5.243.679 

Geldshop € 11.577.196   € 759.297 € 12.336.493 

Totaal € 14.048.110 € 3.532.062 € 17.580.172 

 79,91% 20,09%  
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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. Het verdienmodel was en is 

(in steeds toenemende mate) overwegend gebaseerd op doorlopende provisie en een gedeeltelijke weergave van de 

cijfers (per entiteit) kan leiden tot misleidende conclusies en dus een onnodig negatieve beeldvorming. 

Vastgesteld dat de door de AFM in haar rapportage gemaakte verwijten niet voortvloeien uit een gebrek aan beleid 

ten aanzien van het waarborgen van een integere bedrijfsvoering, maar het gevolg zijn van een huidige 

interpretatie van de AFM, die noch voor Geldshop noch voor haar gespecialiseerde adviseurs in de  

onderzoeksperiode waren te voorzien. 

 

Dat Geldshop een beleid voeren dat is gericht op het waarborgen van een integere bedrijfsvoering volgt ten slotte 

uit het feit dat zij haar activiteiten waar nodig uit eigen beweging heeft aangepast en adequate maatregelen 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 dat haar 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 cm de website van de AFM of in haar overige uitlatingen. Ook voor de AFM was 

medio 2011 nog niet kenbaar hoe het colportageverbod precies moest worden uitgelegd. Uit het boetebesluit ten 

aanzien van xxxxxxxxxxx van xxxxxxxxxxxxxxxx volgt dat zij hierover advies heeft ingewonnen bij de  

Consumentenautoriteit. 

  

Reactie AFM 

De AFM is van oordeel dat uit de rapportage van de AFM afdoende blijkt dat Geldshop geen adequaat beleid heeft 

gevoerd dat een integere uitoefening van het bedrijf waarborgt. De AFM verwijst daarvoor naar hetgeen daarover 

in dit besluit en in de rapportage van de AFM is opgemerkt. 

 

Dat Geldshop als marktleider continue getracht heeft haar werkwijze te verbeteren, een compliance functie heeft 

ingesteld en diverse adviezen heeft gevraagd, beschouwd de AFM als positief. Het doet echter niets af aan de 

bevinding dat Geldshop ten tijde van de onderzoeksperiode haar beleid en daarbij behorende beloningsmodel zo 

heeft ingericht dat artikel 4:11, tweede lid, Wft werd overtreden. 

 

Voor wat betreft de overige opmerkingen van Geldshop is de AFM van mening dat deze uitgebreid in het rapport 

en in dit besluit aan de orde zijn geweest. De AFM beschouwt die toelichtingen als hier ingelast en herhaald en 

ziet geen aanleiding voor een verdere bespreking. 

 

De AFM ziet in voorgaande geen aanleiding om zijn oordeel te wijzigen. 

 

2.4.10 Gelijkheidsbeginsel  

Het door Geldshop in de onderzoeksperiode gehanteerde bedrijfsmodel was destijds alleszins gebruikelijk in haar 

sector. Geldlenen en Geldshop vertoonden hierbij een voorbeeldfunctie, nu de door haar met betrekking tot 
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bijverzekeringen in rekening gebrachte vergoeding zich onder het marktgemiddelde bevond en ruim onder het 

door de NVF gehanteerde maximum. 

 

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. 

 

Reactie AFM 

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 worden gedaan, dan zal de AFM ook in die gevallen passend optreden. Geldshop heeft geen 

gevallen aangedragen waaruit blijkt dat dit anders is. De AFM ziet dan ook niet in waarom in strijd met het 

gelijkheidsbeginsel en het verbod van willekeur zou zijn gehandeld. 

 

2.4.11 Dubbele bestraffing 

Tot slot wijst Geldshop er meer subsidiair op dat mocht de AFM niettegenstaande het bovengenoemde besluit tot 

boeteoplegging en publicatie, zij dient te volstaan met slechts éen boete en één publicatie. De reden hiervoor is dat 

de activiteiten van Geldlenen en Geldshop met elkaar zijn verweven, hetgeen door de AFM wordt erkend, en zij 

vanuit toezichtperspectief als één organisatie dienen te worden beschouwd. 

 

Reactie AFM 

Zoals aangegeven in het rapport (paragraaf 3.3) zijn Geldlenen en Geldshop twee gescheiden juridische entiteiten, 

beschikken ieder over een eigen vergunning en is er sprake van twee aparte administraties en geldstromen. De 

AFM ziet dan ook geen aanleiding om te volstaan met slechts één boete en één publicatie. 

 

2.4.12 Reactie op de rapportage en de expert opinion 

Geldshop heeft in haar schriftelijke zienswijze een inhoudelijke reactie gegeven op de feiten en bevindingen in de 

rapportage. Daarnaast heeft Geldshop ter onderbouwing van haar verweren een expert opinion ingewonnen bij 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx. De AFM heeft van deze documenten kennisgenomen, maar ziet daarin geen aanleiding om 

af te wijken van de bevindingen van DE AFM of om tot het oordeel te komen dat artikel 4:11, tweede lid, Wft niet 

is overtreden. 

 

De AFM heeft in paragraaf 2.3 een overtreding van artikel 4:11, tweede lid, Wft geconstateerd. De beoordeling 

van de zienswijze als opgenomen in paragraaf 2.4 leidt er niet toe dat de AFM tot een ander oordeel komt. 

 

3. Besluit 

 

3.1 Besluit tot boeteoplegging 

 

Op grond van het voorgaande heeft de AFM besloten om aan Geldshop een bestuurlijke boete op te leggen omdat 
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zij in de periode 1 januari 2011 tot en met 6 april 2012 geen adequaat beleid heeft gevoerd dat een integere 

uitoefening van haar bedrijf waarborgt.11 Dit is een overtreding van artikel 4:11, tweede lid, Wft. 

 

Hoogte van de boete 

Ten tijde van de overtreding gold op grond van artikel 1:81, eerste en tweede lid, Wft en artikel 10 Besluit 

bestuurlijke boetes financiële sector een basisbedrag van € 500.000. 

 

De AFM kan de boete verlagen dan wel verhogen op grond van de ernst en duur van de overtreding en de 

verwijtbaarheid. Een en ander is neergelegd in artikel 2 Bbbfs. De AFM is van mening dat er geen specifieke 

omstandigheden zijn die een verhoging dan wel een verlaging van de boete op grond van de ernst, duur en 

verwijtbaarheid rechtvaardigen.  

 

Gelet op de omvang van de onderneming is de AFM van oordeel dat onverkorte toepassing van het basisbedrag 

niet evenredig is. De AFM acht een boete van € 300.000 in overeenstemming met de omvang van Geldshop. 

 

Tijdens het onaangekondigde onderzoek zijn een kast en enkele lades geopend door de toezichthouders zonder dat 

daar door Geldshop expliciete toestemming voor is gegeven. De AFM heeft daar consequenties aan verbonden. De 

32 fysieke – en gekopieerde – dossiers zijn tijdens het verdere onderzoek volledig buiten beschouwing gelaten. De 

boetefunctionaris heeft van deze dossiers geen kennis genomen en de dossiers hebben op geen enkele wijze 

bijgedragen aan het bewijs van de overtreding. Ondanks deze maatregelen is de AFM van oordeel dat een, zij het 

beperkte, inbreuk is gemaakt op de rechten van Geldshop. De AFM acht het daarom passend om voornoemd 

boetebedrag van € 300.000 met 10% te verlagen tot een bedrag van € 270.000. 

 

Geldshop heeft een beroep op beperkte draagkracht gedaan. De AFM is echter op basis van de verstrekte 

draagkrachtgegevens van oordeel dat het eigen vermogen van Geldshop in samenhang bezien met haar resultaat 

voldoende is om een boete van € 270.000 te kunnen dragen. 

 

De boete voor overtreding van artikel 4:11, tweede lid, Wft bedraagt op grond hiervan € 270.000. 

 

Geldshop moet het bedrag binnen zes weken overmaken op bankrekening 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ten name van AFM te Amsterdam, onder 

vermelding van factuurnummer xxxxxxx. Geldshop ontvangt geen afzonderlijke factuur voor dit bedrag. 

 

De boete moet worden betaald binnen zes weken na de datum van dit besluit.12 Als Geldshop bezwaar maakt tegen 

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

wordt ook geschorst als Geldshop na de bezwaarprocedure in beroep gaat, totdat op het beroep is beslist.13 Over de 

periode dat de verplichting om de boete te betalen is geschorst, moet Geldshop wel wettelijke rente betalen.14 

                                                        
11 De AFM heeft de bevoegdheid om een boete op te leggen op grond van artikel 1:80, eerste lid, Wft. 

12 Dit volgt uit artikel 4:87, eerste lid en de artikelen 3:40 en 3:41 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). 

13 Dit volgt uit artikel 1:85, lid 1, Wft. 

14 Dit volgt uit artikel 1:85, lid 2, Wft. 
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3.2 Openbaarmaking van de boete 

 

Over de publicatie van het boetebesluit zal de AFM een beslissing nemen, zodra het boetebesluit definitief is 

geworden, waarbij ook wordt beoordeeld of er aanleiding is om anoniem te publiceren. De bijlage bij dat 

publicatiebesluit zal de volledige tekst bevatten van het besluit dat op de website van de AFM openbaar zal 

worden gemaakt. Dat besluit is geschoond van vertrouwelijke informatie. Te zijner tijd wordt u in de gelegenheid 

gesteld om aan te geven of er volgens u desondanks vertrouwelijke tekst in staat die geschoond zou moeten 

worden en om uw zienswijze te geven in verband met het al dan niet anoniem publiceren. 

 

4.  Hoe kunt u bezwaar maken? 

 

Iedere belanghebbende kan tegen deze beschikking bezwaar maken door binnen zes weken na bekendmaking 

daarvan een bezwaarschrift in te dienen bij de AFM, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 11723, 1001 GS, 

Amsterdam. Een bezwaarschrift kan ook per fax (faxnummer 020-797 3835), per e-mail (e-mailadres 

bezwarenbox@afm.nl) of met het bezwaarformulier op de website van de AFM (www.afm.nl/bezwaar) worden 

ingediend. Aan deze elektronische verzending stelt de AFM nadere eisen die op haar website worden toegelicht. 

Een van die eisen is dat een bezwaarschrift niet aan andere AFM faxnummers of AFM e-mailadressen dan de hier 

genoemde kan worden gestuurd. De AFM neemt het bezwaarschrift alleen inhoudelijk in behandeling als aan deze 

eisen is voldaan. 

 

Hoogachtend, 

Autoriteit Financiële Markten    
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