
De toezichthouder zegt in het
geval van Belfin Adviseurs
over het hart te hebben gestre-
ken, omdat de betrokken advi-
seur (J.J. Beldman) bijna fail-
liet is. De hoogte van de nu op-
gelegde boete staat weliswaar
in geen enkele verhouding tot

toezichthouder geen optie.
“Belfin is na afwijzing van
haar vergunningaanvraag nog
ten minste vijf maanden door-
gegaan en heeft in totaal 
€ 53.684 aan provisie ontvan-
gen voor deze illegale bemid-
deling.” 

“De stap van € 96.000 naar
€ 600 is inderdaad vrij groot”,
zegt woordvoerder Martijn
Pols van de AFM. “Maar in het
algemeen kunnen er natuur-
lijk gronden zijn om de boete
te matigen. Wij wegen alle fac-
toren mee en uiteraard ook de
draagkracht van de betrokken
financieel adviseur.” Uit de
uitspraak blijkt dat de toezicht-
houder de ‘verzachtende’ om-
standigheden die Beldman
aanvoert niet relevant vindt,
maar zich louter baseert op het
dreigende faillissement, de
mogelijkheden voor schuld-
sanering en de geringe dracht-
kracht van de adviseur. Belfin
bemiddelde vooral in hypothe-

AFM matigt boete vanwege
een dreigend faillissement 

de ernst van de overtreding,
maar, omdat het echtpaar
Beldman nog lange tijd zal
worden geconfronteerd met
een grote schuldenlast is een
symbolische boete op zijn
plaats, schrijft de AFM.
Kwijtschelden was volgens de

“Het is een andere insteek bij
scheiden”, zegt Ron van den
Herik van H & L Adviesgroep.
“Bij een advocaat of mediator
gaat de zaag erin, hier stellen
we de sociale omgeving van 
het kind centraal. Doel is om
het kind in z’n vertrouwde

Intermediair ontwerpt
Expartnerhypotheekplan

I N T E R M E D I A I R

Deze webbased applicatie onder
de naam Fast - dat staat voor
Flexibel Aanvraag Systeem 
Tussenpersonen - kan bij het
intermediair op kantoor worden
gebruikt, maar ook thuis bij de

klant. De online aanvraagmo-
dule is niet alleen te gebruiken
voor consumptief krediet maar
kan ook gebruikt worden voor
financiële lease. Bij goedkeu-
ring van een aanvraag ontvangt
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huis te laten wonen.” Afhanke-
lijk van de situatie is volgens
Van den Herik de overwaarde
of het wel of niet hebben van
een inkomen het uitgangs-
punt. “In een teruglopende
markt is het een dienstverle-
ning voor een andere doel-
groep en vanuit een andere 
invalshoek.”

Het Expartnerhypotheek-
plan is een dienst en geen pro-
duct. “Daar hebben we over
nagedacht”, zegt Van den Her-
ik, “maar dan krijg je met zo-
veel wet- en regelgeving te ma-
ken, dat is niet haalbaar. Als
intermediair zijn we gespecia-
liseerd in echtscheidingen
maar het scheidingsconvenant
wordt wel aan een mediator en
notaris uitbesteed.”

De AFM heeft een boete wegens bemiddeling zonder vergun-
ning voor Belfin Adviseurs in Holten verlaagd van het wettelijk
vastgestelde bedrag van € 96.000 naar € 600. Assurantiekan-
toor Pachen in Walem kreeg een dwangsom opgelegd en betaal-
de wel het volle pond.

cair en consumptief krediet,
onder meer voor ELQ.

Assurantiekantoor Pachen
De AFM heeft financieel advi-
seur Pachen in het Limburgse
Walem een last onder dwang-
som van € 4.000 per dag opge-
legd. De Limburger handelt
zonder vergunning en geeft
geen antwoord op vragen van
de toezichthouder. Assuran-
tiekantoor Pachen vroeg begin
2006 een vergunning aan voor
onder meer het adviseren en
bemiddelen in levens- en 
schadeverzekeringen. In juli
2007 wees de AFM de aan-
vraag met opgaaf van redenen
af en wees Pachen erop dat hij
zonder die vergunning geen fi-
nanciële diensten mag ver-le-
nen. Uit de inschrijving bij de
Kamer van Koophandel maak-
te de AFM echter op dat Pa-
chen nog steeds actief was als
adviseur en daarvóór was de
Limburger al door de mand ge-
vallen, omdat hij zelf bij de
AFM een mutatieformulier 
financiële dienstverleners had
ingediend. Op vragen van de
toezichthouder over zijn activi-
teiten zweeg hij vervolgens in
alle talen.

de tussenpersoon een bevesti-
ging en kan het contract ter
plekke worden uitgedraaid.
Met de introductie van Fast
heeft Alfam de aanvraagappli-
caties compleet. Eerder al in-
troduceerden de zusterbedrij-
ven Alpha Credit en Credivan-
ce respectievelijk de aanvraag-
modules Anna en Diva voor de
auto- en hypotheekpartijen.

Kredietverlener Defam Financieringen, onderdeel van Fortis-
dochter Alfam Consumer Finance, heeft een aanvraagapplicatie
die het de tussenpersoon mogelijk maakt om online zijn aan-
vragen bij Defam in te dienen.

Intermediairbedrijf H & L Adviesgroep (Berlicum) heeft de ‘Ex-
partnerhypotheekplan’ ontworpen. Met hulp van die dienst kan
een bestaand woningkrediet na een scheiding worden omgezet.

Het bestuur van de 50-jarige Vereniging Haags Verzekeringscentrum
wacht in vol ornaat de eerste gasten af. Het was op 14 november in
Den Haag een mooi jubileumfeest met, volgens ceremoniemeester 
Jacques van den Hoogen, een prachtig aangeklede Paleiskerk, een 
geweldig diner en een goede band. Naast elkaar hier (v.l.n.r.) pen-
ningmeester Wilco Loojenga, bestuurslid Jacques van den Hoogen,
vice-voorzitter Ina Magré en voorzitter Arie den Dulk. Secretaris
Eugène De Roy van Zuidewijn, die kort geleden is afgetreden wegens
beëindiging van zijn termijn, moest verstek laten gaan wegens griep.

Galadiner bij 5o-jarige HVC
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