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Kopie aan het Ministerie van Financiën 

Betreft Vragen inzake de Wet op het 
consumentenkrediet 

Geachte heer Koremans, 

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft uw e-mail van dinsdag 29 maart j l . in goede orde ontvangen. In uw 
e-mail heeft u onder meer een aantal vragen gesteld inzake het toezicht op de Wet op het consumentenkrediet 
(Wck) . 

De Wck onderscheidt zich door een mandaatconstructie van andere financiële toezichtwetten zoals bijvoorbeeld de 
Wet toezicht effectenverkeer 1995. Bij mandaat gaat het namelijk om een bevoegdheidsuitoefening waarvoor het 
mandaterende bestuursorgaan verantwoordelijk blijft en waarover het dan ook zeggenschap blijft behouden. Op 
grond van het Mandaatbesluit 2002 Wck van 27 februari 2002 voert de A F M namens de Minister van Financiën 
per 1 maart 2002 een aantal bevoegdheden uit die voortvloeien uit de Wck en die samenhangen met de uitvoering 
van deze wet. Gelet op dit mandaatbesluit zouden wij u willen verzoeken uw specifieke vraag met betrekking tot 
aandelenlease aan het Ministerie van Financiën te richten. U kunt dan contact opnemen met mevrouw 
Hafkenscheid. 

Overigens merken wij op dat op grond van bovengenoemd mandaatbesluit de A F M niet bevoegd is handhavend 
op te treden tegen marktpartijen die handelen zonder Wck-vergunning. Wij vertrouwen erop u hierbij voldoende 
geïnformeerd te hebben. 

Hoogachtend, 
Autoriteit Financiële Markten 

drs. H . W . O . L M . Korte 
Directeur 

mr . E.P. Roelofsen 
Junior Jurist 
Juridische Zaken 
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