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1 	Inleiding 

1. Op 1 juli 2014 zijn de regels met betrekking tot pandbeleningen in werking getreden. Deze 
regels vervangen de oude Pandhuiswet uit 1910. De Autoriteit Consument en Markt (hierna: 
ACM) is belast met het toezicht op de naleving van deze nieuwe regels. De Stadsbank van 
Lening van de Gemeente Amsterdam (hierna: Stadsbank) is een pandhuis in de zin van 
deze nieuwe regels. Bij het 'vernieuwen' van de pandbeleningsovereenkomst hanteert de 
Stadsbank als voorwaarde dat de pandbelener de tot op dat moment verschuldigde 
pandbeleningsvergoeding moet betalen. In dit besluit geeft de ACM zijn oordeel over deze 
handelwijze van de Stadsbank. 

2. Het besluit is als volgt opgebouwd. Eerst volgt in hoofdstuk 2 een uiteenzetting van het 
verloop van de procedure. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 het wettelijk kader beschreven. 
Hoofdstukken 4 en 5 beschrijven het feitencomplex en het standpunt van de Stadsbank. De 
beoordeling van de handelwijze van de Stadsbank volgt in hoofdstuk 6. Tot slot geven 
hoofdstuk 7 en 8 de conclusie en het besluit van ACM op de handelwijze van de Stadsbank. 

2 Verloop van de procedure 

3. Per brief van 29 april 2014 (kenmerk ACM/DC/2014/202430) heeft ACM de Stadsbank 
geYnformeerd over de nieuwe wetgeving bij pandbeleningen. In deze brief heeft ACM 
uiteengezet welke verplichtingen er gaan gelden voor ondernemingen die 
pandbeleningsovereenkomsten aangaan. Deze verplichtingen betreffen de maximale 
hoogte van de pandbeleningsvergoeding, de minimale Iengte van de beleentermijn en 
informatie die aan consumenten moet worden verstrekt bij het aangaan van een 
pandbeleningsovereenkomst. 

4. Naar aanleiding van de brief van 29 april 2014 heeft de Stadsbank contact opgenomen met 
ACM over de interpretatie van de nieuwe pandhuiswet in het geval pandbeleners de 
pandbeleningsovereenkomst willen verlengen. Op 13 juni 2014 heeft hierover ten kantore 
van de ACM een gesprek plaatsgevonden. 

5. De Stadsbank heeft per brief van 18 juni 2014 1  ACM — naar aanleiding van het gesprek dat 
bij ACM heeft plaatsgevonden — verzocht om aan te geven op basis van welke 
overwegingen en argumenten ACM van oordeel is dat het niet is toegestaan, ook niet bij 
herbelening, om de pandbeleningsvergoeding te innen voordat de consument het volledige 
bedrag heeft betaald en het onderpand heeft opgehaald. 

De brief is bij ACM geregistreerd onder nummer 2014101861. 
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6. ACM heeft per brief van 15 juli 2014 (kenmerk ACM/DC/2014/203945) gereageerd op het 
verzoek van de Stadsbank. In deze brief geeft ACM een onderbouwing van haar standpunt 
dat een pandhuis bij het verlengen van een pandbeleningsovereenkomst geen tussentijdse 
afrekening van de pandbeleningsvergoeding of andere kosten mag eisen van de 
consument. 

7. Op 22 augustus 2014 heeft ACM de voorwaarden, zoals vermeld op de website van de 
Stadsbank, gecontroleerd. Geconstateerd is dat de Stadsbank aan het verlengen van de 
pandbeleningsovereenkomst de voorwaarde stelt dat een deel van de 
pandbeleningsvergoeding op dat moment moet worden betaald en dat de Stadsbank 
daarmee in strijd handelt met titel 2D van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. ACM heeft 
haar constatering bij brief van 25 augustus 2014 kenbaar gemaakt aan de Stadsbank en de 
Stadsbank verzocht de overtreding te beeindigen. 

8. Op 1 oktober 2014 heeft ACM wederom de voorwaarden op de website van Stadsbank 
gecontroleerd. Geconstateerd is dat de Stadsbank aan het verlengen van de 
pandbeleningsovereenkomst de voorwaarde stelt dat een deel van de 
pandbeleningsvergoeding op dat moment moet worden betaald en dat de Stadsbank 
daarmee in strijd handelt met titel 2D van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. ACM heeft 
haar constatering bij brief van 10 oktober 2014 kenbaar gemaakt aan de Stadsbank. 

9. In de brief van ACM van 10 oktober 2014 heeft ACM de Stadsbank tevens verzocht de 
overtreding van de regels met betrekking tot pandbelening te beeindigen. Daarbij is de 
aankondiging gedaan dat ACM op 3 november 2014 een controle zou doen van de website 
van de Stadsbank. 

10. De controle van de website van de Stadsbank heeft plaatsgevonden op 3 november 2014. 
Uit de website van de Stadsbank blijkt dat deze aan het opnieuw belenen van goederen de 
voorwaarde verbindt dat de pandbeleningsvergoeding die tot dan toe is opgebouwd, dient 
te worden betaald. 

11. Op 3 november 2014 heeft ten kantore van de Stadsbank een gesprek plaatsgevonden 
tussen ACM en de Stadsbank. Hiervan heeft ACM een verslag van bevindingen 
opgemaakt, 2  dat op 14 november 2014 is toegezonden aan de Stadsbank. De Stadsbank 
heeft daarop per brief van 28 november 2014 gereageerd. De reactie van de Stadsbank is 
aangehecht bij het verslag van bevindingen. 

2  Geregistreerd onder nummer 2014406036. 
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3 Wettelijk kader 
12. ACM houdt op grond van onderdeel a van de bijiage bij de Wet handhaving 

consumentenbescherming toezicht op de naleving van afdeling 2D van Boek 7 van het 
Burgerlijk Wetboek betreffende overeenkomsten van pandbelening. 

13. Voor zover hier relevant luiden de bepalingen met betrekking tot pandbelening: 

7:130n lid 1, aanhef, BW: 
De overeenkomst van pandbelening is de overeenkomst waarbij de ene partij, het 
pandhuis, aan de andere partij, de pandbelener, een geldsom ter beschikking stelt en 
de pandbelener daartegenover een roerende zaak, niet zijnde een registergoed in de 
macht van het pandhuis brengt (...). 

Artikel 7:131, onder c, BW: 
Pandbeleningsvergoeding: alle beloningen en vergoedingen in welke vorm clan ook die 
het pandhuis in het kader van de overeenkomst van pandbelening in rekening brengt of 
ontvangt. 

Artikel 7:135, tweede lid, BW: 
Gedurende de beleentermijn en, in geval van verlenging, gedurende de verlengde 
beleentermijn, heeft de pandbelener to alien tide recht op onvervvijlde afgifte van de 
beleende zaak tegen terugbetaling van de ter beschikking gestelde geldsom en 
voldoening van de pandbeleningsvergoeding. 

Artikel 7:137 BW: 
De pandbeleningsovereenkomst wordt berekend in de vorm van een maandrente van 
ten hoogste een bij algemene maatregel van bestuur vastgesteld percentage van de in 
artikel 130 lid 1 bedoelde geldsom. 

Artikel 7:139 BW: 
Indien de pandbelener niet binnen de beleentermijn de geldsom volledig terugbetaalt en 
de pandbeleningsvergoeding volledig voldoet, draagt het pandhuis het verlies dat hij ten 
opzichte van de in artikel 130 lid 1 bedoelde geldsom met pandbeleningsvergoeding 

- Artikel 7:140 BW: 
Van daze titel kan niet ten nadele van de pandbelener worden afgeweken. 
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14. In de Memorie van Toelichting is met betrekking tot deze artikelen — voor zover relevant—
het volgende opgenomen: 

lndien de pandbelener niet binnen de afgesproken termijn wit of kan beta/en, verliest 
deze het pand. In dat geval mag de pandbelener de beleensom houden en hoeft hij de 
tot dan toe opgebouwde pandbeleningsvergoeding niet te betalen. Er ontstaan dus 
geen (rest)schuld. (TK 2011-2012, 33 334, nr. 3, p. 1). 

Voorts staat het pandhuizen vrij om verlenging van de termijn toe to staan. Het 
verlengen van de termijn laat de bescherming van de pandbelener onverlet De 
overeenkomst waarvoor deze bescherming geldt, blifft immers volledig in stand. (...) 
Gedurende de verlengde beleentermijn geldt voorts artikel 135, lid 2. Indien de 
pandbelener niet in staat is de zaak binnen de beleentermijn terug te nemen, vervalt zijn 
recht ten aanzien van de zaak. De pandbelener hoeft geen restbedrag terug to betalen 
aan het pandhuis (artikel 139). De tot dan toe verschuldigde vergoeding komt te 
vervallen. (TK 2011-2012, 33 334, nr. 3, p. 6). 

De overeenkomst van pandbelening valt niet onder richtlijn 2008/48/EG inzake 
kredietovereenkomsten voor consumenten (...).Nu blijkens artikel 139 eventuele 
verliezen voor rekening zijn van het pandhuis en de pandbelener geen restschuld heeft, 
is de <<aansprakelijkheid>> van de pandbelener <<strikt beperkt tot>> de beleende 
zaak. Hieruit volgt tevens dat de Wet op het consumentenkrediet evenmin van 
toepassing is. (TK 2011-2012, 33 334, nr. 3, p. 12). 

15. Artikel 12j van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt (hierna: lw ACM) bepaalt 
dat ACM, in geval van overtreding van een wettelijk voorschrift met het toezicht op de 
naleving waarvan zij is belast, aan de overtreder een bindende aanwijzing kan opleggen. 

16. Artikel 1 lw ACM definieert een bindende aanwijzing als een zelfstandige last die wegens 
overtreding kan worden opgelegd. De zelfstandige last wordt in hetzelfde artikel 
gedefinieerd als de 'enkele last tot het verrichten van bepaalde handelingen, als bedoeld in 
artikel 5:2, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht, ter bevordering van de naleving 
van wettelijke voorschriften.' 

4 Feiten 
17. De Stadsbank is een dienst van de Gemeente Amsterdam. Bij deze gemeentelijke dienst 

kan iedereen vanaf 18 jaar geld lenen op onderpand. 
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18. De Stadsbank geeft jaarlijks middels [vertrouwelijk] transacties pandbeleningen uit aan 
beleners. Veruit het grootste deel van de beleningen is aan consumenten. De Stadsbank 
heeft in november 2014 naar schatting EUR [vertrouwelijk] aan pandbeleningen uitstaan. 

19. De Stadsbank heeft in de gehele periode van 1 juli 2014 tot 3 november 2014 een rente 
voor pandbeleningen gehanteerd van 1,05% van de beleensom per maand en een 
beleningstermijn van 9 maanden. 

20. De Stadsbank sluit sinds 1 oktober 2013 met de pandbelener een 
pandbeleningsovereenkomst op naam; deze pandbeleningsovereenkomst is niet 
overdraagbaar. Voor die datum werkte de Stadsbank met een bewijs van pandbelening aan 
toonder; dit bewijs van pandbelening was wel overdraagbaar. 

21. De Stadsbank stelt bij het aangaan van een pandbeleningsovereenkomst vast welke 
geldsom zij ter beschikking stelt aan de consument. Dat gebeurt op basis van een door de 
Stadsbank uitgevoerde taxatie van de waarde van het onderpand. De getaxeerde waarde 
van een onderpand geeft de Stadsbank een indicatie van de maximale beleensom. Indien 
beleners aangeven minder geld nodig te hebben dan de maximale beleensom, kan de 
werkelijk ter beschikking gestelde geidsom ook lager zijn. Het onderpand heeft in dat geval 
een grotere waarde dan het bedrag, de beleensom, die de consument ontvangt van de 
Stadsbank. De Stadsbank handelt vanuit een sociale doelstelling en wil daarom het 
geleende bedrag niet onnodig hoog laten zijn. Het ter beschikking stellen van een lagere 
beleensom dan mogelijk drukt de rentelast die rust op de consument door het aangaan van 
een pandbeleningsovereenkomst. De Stadsbank verwacht dat de consument dan aan het 
eind van de beleentermijn een lagere beleensom en de pandbeleningsvergoeding eerder 
kan inlossen, waardoor hij weer de beschikking krijgt over het onderpand. Deze kan dan op 
een later moment weer als onderpand dienen. 

22. De Stadsbank bood haar klanten tot 1 juli 2014 de mogelijkheid een bestaande 
pandbeleningsovereenkomst op verzoek to verlengen op voorwaarde dat de kiant de tot op 
dat moment verschuldigde rente betaalde aan de Stadsbank. 

23. De Stadsbank heeft verklaard vanaf 7 juli 2014 tot op heden beleners geen verlenging 
meer aan te bieden. Bij het aflopen van de termijn van de pandbelening zijn er bij de 
Stadsbank vanaf dat moment drie mogelijkheden: 

Lossing: De belener betaalt de verschuldigde pandbeleningsvergoeding (hierna: rente) 
en de hem door de Stadsbank ter beschikking gestelde geidsom (hierna: de 
beleensom) aan de Stadsbank. De belener neemt het goed dan mee en kan hier vrij 
over beschikken. 
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Veiling of verkoop: De belener kan niet binnen de termijn van de 
pandbeleningsovereenkomst de rente en de beleensom betalen aan de Stadsbank. Het 
onderpand wordt daarmee op de vervaldatum van de pandbeleningsovereenkomst 
eigendom van de Stadsbank en deze veilt het goed op een openbare veiling of verkoopt 
het goed in haar eigen winkel. Vanaf 1 juli 2014 is de opbrengst van de veiling of 
verkoop geheel voor de Stadsbank. Veer 1 juli 2014 keerde de Stadsbank de 
meeropbrengst van de veiling of verkoop (zijnde de opbrengst van de veiling na aftrek 
van de beleensom, de verschuldigde rente en veilingkosten) uit aan de belener. 
Beeindiging van bestaande overeenkomsten en het sluiten van nieuwe 
overeenkomsten (hierna: vernieuwing): De belener kan niet binnen de termijn van de 
pandbeleningsovereenkomst de pandbeleningsvergoeding en de beleensom betalen 
aan de Stadsbank, maar wil desondanks veiling of verkoop voorkomen. De Stadsbank 
int de tot op dat moment opgebouwde pandbeleningsvergoeding en stelt een nieuwe 
pandbeleningsovereenkomst op waarbij het onderpand uit de bestaande overeenkomst 
als onderpand dient. De beleensom van de bestaande overeenkomst hoeft niet door de 
pandbelener te worden betaald. 

24. Bij vernieuwing van pandbeleningsovereenkomsten — dat wil zeggen een bestaande 
overeenkomst wordt omgezet in een nieuwe overeenkomst op basis van hetzelfde 
onderpand — past de Stadsbank de volgende werkwijze toe: 

De Stadsbank taxeert bij het aangaan van de nieuwe 
pandbeleningsovereenkomsten opnieuw het goed (of goederen) dat dient als 
onderpand voor de bestaande pandlening. De Stadsbank hanteert hierbij voor 
gebruiksgoederen een lijst met afschrijvingspercentages. 3  Deze waarde dient als 
uitgangspunt voor de hoogte van de te verstrekken geldsom in de nieuwe 
pandlening. 
Indien er tussen de taxatiemomenten (het moment van aanvang van de bestaande 
overeenkomst en het moment van vernieuwing) een waardedaling is opgetreden in 
het onderpand hoeft de belener het verschil niet te betalen. Bij een waardestijging 
kan de beleensom wel worden verhoogd. 
De belener dient de (tot dan toe) verschuldigde rente over de beleensom uit de 
bestaande pandbeleningsovereenkomst te betalen aan de Stadsbank. 
De Stadsbank beeindigt de bestaande overeenkomst en stelt een nieuwe 
pandbeleningsovereenkomst op basis van de waarde van het onderpand uit de 
bestaande overeenkomst. 
De beleensom uit de nieuwe pandbeleningsovereenkomst komt niet ter beschikking 
van de pandbelener maar kan alleen worden gebruikt als aflossing van de 
beleensom uit de (te beeindigen) bestaande overeenkomst. Een eventueel 

3  Deze lijst is per e-mail toegezonden aan ACM op 4-11-2014. 



Autoriteit 
Consument & Markt 

Besluit 

overschot (als gevolg van waardestijging) wordt, indien gewenst, uitgekeerd aan de 
kiant als onderdeel van de lening. 
De pandbelener kan als gevolg van het beeindigen van de bestaande 
overeenkomst niet beschikken over het onderpand, deze gaat direct over als 
onderpand van de beeindigde overeenkomst naar de nieuwe overeenkomst. 

25. De Stadsbank heeft aangegeven dat 95% van de beleende goederen uiteindelijk wordt 
opgehaald door de beleners. Dit gebeurt in ongeveer 50% van de gevallen binnen de eerste 
beleentermijn van 9 maanden. Op dit moment is ongeveer 25% van de uitstaande 
pandbeleningen een vernieuwd contract. 

26. De Stadsbank past de cohstructie van vernieuwing van contracten ook toe als beleners uit 
eigener beweging aangeven een bedrag te willen aflossen op hun pandbelening. Feitelijk 
doen beleners daarmee een aanbetaling op de toekomstige volledige aflossing. De 
Stadsbank ontvangt dergelijke verzoeken omdat pandbeleners daardoor hun rentelast 
kunnen drukken. Ook bij het gedeeltelijk aflossen van de beleensom is er sprake van 
vernieuwing van de overeenkomst: de bestaande overeenkomst wordt beeindigd na 
betaling van de tot op dat moment opgebouwde rente en het deel van het bedrag dat de 
belener tussentijds wil aflossen, waarna een nieuwe overeenkomst wordt opgesteld. De 
nieuwe overeenkomst kent een lagere beleensom tegen hetzelfde onderpand als de 
bestaande (en te beeindigen) overeenkomst. 

27. indien de pandbelener na een tussentijdse aflossing geen tijdige en volledige aflossing kan 
doen op de pandbeleningsovereenkomst wordt het onderpand eigendom van de Stadsbank 
en wordt het verkocht. De Stadsbank hanteert dan dezelfde regels als bij verkoop van een 
goed waarop geen tussentijdse gedeeltelijke aflossing heeft plaatsgevonden. Sinds 1 juli 
2014 houdt dit tevens in dat een eventueel hogere opbrengst van de verkoop van het goed 
(het overschot) niet wordt uitgekeerd aan de pandbelener. 

5 Standpunt Stadsbank 

28. De Stadsbank stelt zich op het standpunt dat het haar niet duidelijk is op basis van welke 
overwegingen en/of argumenten ACM van oordeel is dat de Pandhuiswet niet toestaat, ook 
niet bij vernieuwing, dat de rentevergoeding wordt opge8ist voordat de consument het 
volledige bedrag heeft betaald en het onderpand heeft opgehaald. 

29. Het aanbieden van vernieuwing, waarbij de Stadsbank direct de tot dan toe opgebouwde 
pandverleningsvergoeding opeist, past naar mening van de Stadsbank binnen de sociale 
doelstelling van de Stadsbank. De kianten van de Stadsbank hebben veelal een zwakke 
financiele positie en zijn niet goed in staat zelf te sparen voor aflossing van de beleensom 
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en de pandbeleningsvergoeding. Door tussentijds de pandbeleningsvergoeding te innen 
wordt de toekomstig te betalen som verkleind en houdt de pandbelener meer uitzicht op het 
terugkopen van hun onderpand. Dezelfde sociale doelstelling geldt voor aanbetaling op de 
gehele lossing. De rentelast die op consumenten drukt door de pandlening, neemt daardoor 
immers af. 

6 Beoordeling 

30. Op 1 juli 2014 is Titel 2D van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek betreffende 
overeenkomsten van pandbelening (hierna: Pandhuiswet) in werking getreden. Deze wet 
bevat dwingende bepalingen over het maximale rentepercentage dat het pandhuis mag 
vragen, de minimale beleentermijn en de voorwaarden voor verlenging van de pandlening. 
Ten aanzien van het door de Stadsbank stellen van de voorwaarde van een tussentijdse 
betaling van de pandbeleningsvergoeding bij vernieuwing van de 
pandbeleningsovereenkomst, handelt de Stadsbank naar het oordeel van ACM in strijd met 
de Pandhuiswet. De overwegingen van ACM daarbij zijn de volgende. 

6.1 Kwalificatie 'vernieuwde pandbeleningsovereenkomst' 

31. Met ingang van 7 juli 2014 biedt de Stadsbank niet !anger de mogelijkheid van verlengen 
van de pandbeleningsovereenkomst. Deze optie is vervangen door de hiervoor beschreven 
optie van vernieuwing. 

32. ACM is van oordeel dat het vernieuwen van de pandbelening in een opvolgende 
pandbeleningsovereenkomst zoals door de Stadsbank toegepast, in essentie niets antlers 
is dan het verlengen van de bestaande pandbeleningsovereenkomst. Het onderpand blijft 
bij het pandhuis en de reden voor het opnieuw belenen is dat de pandbelener meer tijd wil 
om de beleensom en de pandbeleningsvergoeding te betalen. Om van een nieuwe 
pandbeleningsovereenkomst te kunnen spreken is het in ieder geval nodig dat de 
pandbelener de beschikking heeft over het onderpand dat hij wil belenen. In de constructie 
van vernieuwen die de Stadsbank hanteert, is hiervan geen sprake. Van het daadwerkelijk 
beeindigen van de in de pandbeleningsovereenkomst vastgelegde relatie tussen het 
pandhuis en de belener, in de zin van de nieuwe pandhuisregels, is naar het oordeel van 
ACM geen sprake zolang het pandhuis de voortdurende beschikking over het onderpand 
houdt. 

33. Het noodzakelijke element van 'de beschikking hebben over' volgt ook uit het samenstel 
van de nieuwe wettelijke regels over overeenkomsten van pandbelening die per 1 juli 2014 
in werking zijn getreden. Deze regels bepalen dat een pandbeleningsovereenkomst slechts 
kan eindigen door het lossen van de overeenkomst door de pandbelener, waarna de 
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pandbelener weer de beschikking krijgt over het goed. Of, in het geval de pandbelener de 
termijn van pandbelening laat verstrijken, door het niet lossen van de 
pandbeleningsovereenkomst door de pandbelener. In dat geval valt het goed toe aan het 
pandhuis en kan de pandbelener er niet meer over beschikken. 

34. ACM concludeert dan ook dat de constructie van "vernieuwen" van de 
pandbeleningsovereenkomsten zoals die wordt gehanteerd door de Stadsbank, feitelijk een 
verlenging van de bestaande pandbeleningsovereenkomst is. 

6.2 Pandbeleningsvergoeding en verlenging 

35. De pandbeleningsvergoeding is in artikel 7:131, onder d, BW gedefinieerd als "alle 
beloningen en vergoedingen in welke vorm dan ook die het pandhuis in het kader van de 
overeenkomst van pandbelening in rekening brengt of ontvangt." De ratio van de ruime 
formulering van het begrip pandbeleningsvergoeding is dat alles te brengen is onder de 
voorschriften van artikel 133 aanhef en onder a en artikel 134 lid 2, aanhef en onder f en 
artikel 137. Uit deze artikelen vloeit voort dat deze vergoeding in de overeenkomst moet 
worden uitgedrukt als een percentage van de beleensom per maand. 4  

36. Artikel 7:137 BW schrijft een maximale pandbeleningsvergoeding voor, opdat pandbeleners 
een adequate bescherming wordt geboden tegen hoge rentetarieven. Deze maximale 
pandbeleningsvergoeding past, aldus de wetgever, bij de regelgeving op het gebied van het 
consumentenkrediet. 5  Naast de pandbeleningsvergoeding mogen geen additionele kosten 
in rekening worden gebracht voor bijvoorbeeld taxatie, opslag en administratie. 

37. De beleentermijn is op grond van artikel 7:135, eerste lid, BW ten minste twee maanden. 
Deze minimale termijn van twee maanden biedt de pandbelener een redelijke termijn om 
het goed weer in bezit krijgen. Dit artikel laat onverlet dat een Iangere beleentermijn wordt 
overeengekomen of dat de beleentermijn wordt verlengd. De voorwaarden die gelden bij 
verlenging dienen in de overeenkomst van pandbelening te zijn opgenomen. 

38. De pandbelener heeft gedurende de beleentermijn het recht op onverwijide afgifte van het 
beleende goed tegen betaling van wat hij uit hoofde van de pandbeleningsovereenkomst 
aan het pandhuis verschuldigd is. Het recht op onverwijlde afgifte geldt ook voor de tijd 
waarmee de beleentermijn is verlengd. 6  

4  Tweede Kamer, 2011-2012, 33 334, nr. 3, p. 13. 

5  Tweede Kamer, 2011-2012, 33 334, nr. 3, p. 6. 
8  Tweede Kamer, 2011-2012, 33 334, nr. 3, p. 14. 
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39. De bedoeling van de wetgever bij de nieuwe regels over pandbelening is geweest om 
zoveel als mogelijk aan te sluiten bij de regeling betreffende geldkrediet in de Wet op het 
consumentenkrediet (hierna: Wck). In de Wck geldt het maximum voor alle beloningen en 
vergoedingen bedoeld in artikel 1, onder j, Wck. Artikel 34 Wck verbiedt om enige andere 
vorm van kredietvergoeding in rekening te brengen. Dat stelsel heeft de wetgever gevolgd 
in de artikelen 7:131 onder c, juncto artikel 7:137 BW, met dien verstande dat: 

a) de maximumvergoeding op een hoger percentage is vastgesteld dan nu geldt voor 
geldkrediet, omdat een pandhuis meer kosten heeft dan een verstrekker van 
geldkrediet; en 

b) de vergoeding aan het pandhuis uitsluitend verschuldigd is wanneer het goed wordt 
opgehaald. Wordt het goed niet binnen de beleentermijn opgehaald, dan vervalt de 
pandbeleningsvergoeding. 

40. Een vergoeding voor de verlenging van de beleentermijn valt zowel onder de bewoordingen 
als onder de ratio van artikel 7:131, onder c, BW. Een pandhuis kan niet voorkomen dat een 
vergoeding voor verlenging onder de maximale pandbeleningsvergoeding valt, door die een 
andere vorm te geven dan die bedoeld in artikel 7:137 BW. 

41. Artikel 7:134, tweede lid, onder h, BW geeft het pandhuis de mogelijkheid om voorwaarden 
te stellen aan de verlenging. Een ruime uitleg van deze mogelijkheid, inhoudende dat aan 
verlenging de voorwaarde wordt gesteld dat de pandbelener de pandbeleningsvergoeding 
moet betalen die verschuldigd is over de eerste beleentermijn, is in strijd met het bepaalde 
in artikel 7:131, onder c, BW juncto artikel 7:137 BW en de ratio die ten grondslag ligt aan 
deze artikelen (zie hiervoor). De vergoeding voor verlenging van de beleentermijn is 
onderdeel van de pandbeleningsvergoeding. Een verplichting om deze vergoeding te 
betalen heeft de pandbelener alleen wanneer hij de pandbeleningsovereenkomst komt 
lossen. 

42. Dit volgt ook uit artikel 7:139 BW. Wordt het goed aan het eind van de (verlengde) 
beleentermijn niet opgehaald door de belener, dan is hij op grond van genoemd artikel geen 
pandbeleningsvergoeding verschuldigd. In de situatie dat de pandbelener tussentijdse 
betalingen heeft verricht, maar uiteindelijk zijn goed niet ophaalt, zijn de tussentijdse 
betalingen ten onrechte verricht. Dit impliceert dat het pandhuis Oar het ophalen van het 
goed door de pandbelener, geen betaling van hem kan eisen van de tot dan toe 
verschuldigde pandhuisvergoeding. In het geval de pandbelener er vrijwillig voor kiest een 
aanbetaling te doen — bijvoorbeeld in de vorm van een tussentijdse gedeeltelijke aflossing 
op de toekomstige verschuldigde pandbeleningsvergoeding of beleensom— doch aan het 
einde van de (verlengde) beleentermijn het goed niet komt ophalen, is sprake van een 
onverschuldigde betaling. Het pandhuis mag het door de pandbelener betaalde bedrag niet 
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houden. 

43. Op grond van bovenstaande is ACM van oordeel dat de pandbeleningsvergoeding pas 
opeisbaar is als de consument besluit het in pand gegeven product terug te halen en de 
lening te lossen. De nieuwe wettelijke pandhuisregels staan het niet toe om voorafgaand 
aan dat moment op enig ander moment, dus ook niet bij verlenging, onmiddellijke betaling 
van de pandbeleningsvergoeding voor de afgelopen periode en/of de te verlengen periode 
te eisen. 

6.3 Handelwijze Stadsbank 

44. De Stadsbank stelt als voorwaarde voor het vernieuwen van de bestaande 
pandbeleningsovereenkomst dat de pandbelener de tot dan toe verschuldigde 
pandbeleningsvergoeding betaalt. 

45. Hiervoor concludeerde ACM reeds dat het vernieuwen van pandbeleningsovereenkomsten 
zoals die wordt gehanteerd door de Stadsbank, feitelijk een verlenging van de bestaande 
pandbelening is. 

46. Voorts concludeerde ACM dat op grond van de regels voor pandbeleningsovereenkomsten 
het niet is toegestaan om bij verlenging onmiddellijke betaling van de 
pandbeleningsvergoeding voor de afgelopen periode en/of de te verlengen periode als 
voorwaarde te stellen. De pandbeleningsvergoeding is pas opeisbaar als de pandbelener 
besluit het in pand gegeven goed bij het pandhuis terug te halen door de lening te lossen en 
zijn goed terug te vragen. 

47. De handelwijze van de Stadsbank waarbij aan het vernieuwen van de bestaande 
pandbeleningsovereenkomst de voorwaarde wordt gesteld dat de pandbelener de tot dan 
toe verschuldigde pandbeleningsvergoeding dient te betalen komt voort uit de sociale 
doelstelling die de Stadsbank heeft. Het verplicht betalen van de tot dan toe opgebouwde 
pandbeleningsvergoeding helpt de, veelal financieel zwakke, kianten van de Stadsbank bij 
het aflossen van de pandlening, omdat deze dan niet in de verleiding komt het geld voor 
een ander doel te besteden. Met het opeisen van de onverschuldigde rente creeert de 
Stadsbank in de uitleg van ACM daarmee een verplicht depot (of "spaarpot") bij de 
Stadsbank met als doel de toekomstige verschuldigde som (deels) bijeen te sparen. Uit 
artikel 7:139 BW en de Memorie van Toelichting op de wet (TK 2011-2012, 33 334, nr. 3, p. 
6) volgt evenwel dat de pandbeleningsvergoeding vervalt indien de pandbelener de zaak 
niet binnen de (verlengde) termijn komt ophalen. Dit is het risico van het pandhuis welke 
wordt gedekt door de waarde van het pand. De Stadsbank kan haar risico als pandhuis niet 
beperken door tussentijds —op het moment van verlenging — betaling te eisen van de 
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pandbeleningsvergoeding. 

48. ACM onderschrijft dat het vrijwillig voortijdig aflossen (of aanbetalen) van een deel van de 
beleensom heipt de lasten van de pandbelener te drukken. Echter, wanneer de 
pandbelener uiteindelijk de pandlening niet lost, blijft zijn aanbetaling in bezit van de 
Stadsbank en raakt hij zowel het in pand gegeven goed als het aanbetaalde bedrag kwijt. 
Uit artikel 7:139 BW volgt evenwel dat het pandhuis het verlies draagt ten opzichte van de 
beleensom welke bij het aangaan van de overeenkomst is verstrekt. Dit risico mag niet 
worden beperkt door het in eigen bezit houden van vrijwillige aflossingen. 

49. ACM oordeelt tevens dat het (herhaaldelijk) aanbieden van verlenging van pandbeleningen 
in combinatie met het tussentijds opeisen van de pandbeleningsvergoeding, grote 
overeenkomsten vertoont met het aanbieden van een doorlopende lening. In de praktijk 
betaalt de pandbelener immers rente over zijn pandlening zonder dat hij de beschikking 
krijgt over zijn goed. Het is niet wenselijk als pandhuizen, zowel gemeentelijke als 
commerciele, door deze constructie te hanteren consumenten de bescherming ontzeggen 
waar zij op grond van de regels rondom kredietverlening recht op hebben. 

50. Tevens acht ACM het onwenselijk dat een pandhuis door het verplicht stellen van 
tussentijdse onverschuldigde betaling van de pandbeleningsvergoeding, een vordering 
creeert van een financieel zwakke consument op het (professionele) pandhuis. 
Pandbeleners die hun onderpand na afloop van de beleentermijn niet terughalen, maar wel 
tussentijds de pandbeleningsvergoeding hebben betaald, zullen actief hun ten onrechte 
betaalde pandbeleningsvergoeding moeten opeisen. 

51. ACM stelt vast dat de Stadsbank met haar handelwijze, inhoudende het stellen van de 
voorwaarde dat bij het vernieuwen van de bestaande pandbeleningsovereenkomst de 
pandbelener de tot dan toe verschuldigde pandbeleningsvergoeding dient te betalen, in 
strijd handelt met het stelsel dat ten grondslag Iigt aan de pandhuisregels. 

52. ACM stelt vast dat de Stadsbank tijdig op de hoogte is geweest van de aankomende 
wijzigingen in de Pandhuiswet en kans heeft gehad deze te implementeren. 
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7 Conclusie 
53. ACM concludeert dat de Stadsbank met haar handelwijze, inhoudende het stellen van de 

voorwaarde dat bij 'vernieuwing' van de bestaande pandbeleningsovereenkomst de 
pandbelener de tot dan toe verschuldigde pandbeleningsvergoeding dient te betalen, in 
strijd handelt met de Pandhuiswet. Meer in het bijzonder overtreedt de Stadsbank met haar 
handelwijze de artikelen 7:131 onder c, juncto artikel 7:137 BW juncto artikel 7:139 BW. 

54. De vastgestelde overtredingen worden aan de Stadsbank toegerekend. 

55. ACM is van mening dat de in randnummer 53 vastgestelde overtreding aan de Stadsbank 
te verwijten zijn. 

8 Besluit 
56. De Stadsbank overtreedt met haar handelwijze, inhoudende het stellen van de voorwaarde 

dat bij 'vernieuwing' van de bestaande pandbeleningsovereenkomst de pandbelener de tot 
dan toe verschuldigde pandbeleningsvergoeding dient te betalen, de artikelen 7:131 onder 
c, juncto artikel 7:137 BW juncto artikel 7:139 BW. 

57. ACM besluit op grond van artikel 12j lw ACM tot het opleggen van een bindende aanwijzing 
aan de Stadsbank, inhoudende: 

I. dat de Stadsbank bij het opnieuw belenen van de pandbeleningsovereenkomst 
stopt met het stellen van de voorwaarde dat de pandbelener de tot dan toe 
opgebouwde pandbeleningsvergoeding moet betalen; 

II. dat de Stadsbank ten aanzien van alle sedert 1 juli 2014 afgesloten 
pandbeleningsovereenkomsten die zijn verlengd onder de voorwaarde van betaling 
van de tot dan toe verschuldigde pandbeleningsvergoeding, de door de 
pandbelener betaalde pandbeleningsvergoeding geheel aan hem terugbetaalt 
indien hij aan het eind van de beleentermijn niet in staat blijkt te zijn de pandlening 
in te lossen; 

III. dat de Stadsbank ten aanzien van alle sedert 1 juli 2014 afgesloten 
pandbeleningsovereenkomsten waar een tussentijdse gedeeltelijke aflossing van 
de schuld door de pandbelener heeft plaatsgevonden, deze aflossing geheel 
terugbetaalt aan de pandbelener indien hij aan het eind van de beleentermijn niet in 
staat blijkt te zijn de pandlening in te lossen; 

IV. dat de Stadsbank deze bindende aanwijzing uiteriijk twee weken na dagtekening 
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van dit besluit dient op te volgen en de overtreding te hebben beeindigd; 

V. dat de Stadsbank ACM schriftelijk informeert, uiterlijk een dag na het verstrijken van 
de onder IV bedoelde termijn, over de wijze waarop is voldaan aan de bindende 
aanwijzing; 

VI. dat een openbare versie van dit besluit zal worden gepubliceerd op de website van 
ACM. 

Autoriteit Consument en Markt 
namens deze, 

w.g. 9 januari 2015 

mr. B.C.M. van Buchem 
Directeur Consumenten 

Belanghebbenden die zich met dit besluit niet kunnen verenigen, kunnen binnen zes weken na de dag 
waarop dit besluit bekendgemaakt is bezwaar maken bij de Autoriteit Consument en Markt (hiema: ACM) 
Het postadres is: 
Autoriteit Consument en Markt 
Postbus 16326 
2500 BH Den Haag 

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste de naam en het adres van de indiener, de 
dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht bevatten. Voorts moet 
het bezwaarschrift de gronden van het bezwaar bevatten. 

ACM wijst u op de mogelijkheid die de Algemene wet bestuursrecht de indiener van een bezwaarschrift 
biedt om in dat geschrift ACM to verzoeken de bezwaarschriftenfase over to slaan. lndien ACM uw 
verzoek inwilligt, zal uw bezwaarschrift worden doorgezonden naar de rechtbank en daar els 
beroepschrift worden behandeld. De procedure kan daardoor worden verkort. Indien ACM uw verzoek 
niet inwilligt, staat tegen deze besllssing geen beroep open en zal uw bezwaarschrift door ACM worden 
behandeld. 
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