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Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden

525
Vragen van het lid Plasterk (PvdA) aan de minister van Financiën over de
website van financiele woekeraars, zoals www.voorschotje.nl (ingezonden
13 oktober 2011).
Antwoord van minister De Jager (Financiën) (ontvangen 2 november 2011).
Vraag 1
Bent u bekend met de website www.voorschotje.nl?
Antwoord 1
Ja.
Vraag 2
Herinnert u zich de vragen (ingezonden 7 juli 2011) over het bericht dat
woekeraars de wet tegen flitskrediet omzeilen en de daarop door u gegeven
antwoorden d.d. 24 augustus 2011?1
Antwoord 2
Ja.
Vraag 3, 4 en 5
Bent u van mening dat er in dit geval sprake is van kredietverlening?
Hoe beoordeelt u de redenering van voorschotje.nl dat geen vergunning van
de Autoriteit Financiële Markten (AFM) nodig is?
Bent u van mening dat de manier van geldverstrekking van voorschotje.nl
niet gewenst is en dat er iets aan gedaan moet worden? Zo nee, waarom
niet? Zo ja, bent u bereid zonodig snel met aanvullende wet- of regelgeving
te komen om hiervoor te zorgen?
Antwoord 3, 4 en 5
Zoals ik in antwoord op de vragen van het lid Blanksma-Van den Heuvel heb
aangegeven is voor de toetsing van het concrete geval de AFM als toezichthouder bevoegd. De contacten tussen de AFM met deze flitskredietaanbieder
zijn nog niet beëindigd. Hoewel ik niet kan ingaan op concrete gevallen, wil ik
in het algemeen opmerken dat het ontgaan van de regels met betrekking tot
kredieten hoogst ongewenst is. Naar mijn mening biedt de Wet op het
financieel toezicht hiervoor geen ruimte. Mocht wet- en regelgeving toch
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mazen bevatten, dan zal ik die uiteraard zo snel mogelijk dichten. Volledigheidshalve verwijs ik naar mijn antwoord op de vragen 2 tot en met 6 van het
lid Blanksma-van den Heuvel (CDA), ingezonden 13 oktober 2011 (vraagnummer 2011Z20251).
Toelichting:
Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid
Blanksma-van den Heuvel (CDA), ingezonden 13 oktober 2011 (vraagnummer
2011Z20251).
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