Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018–2019

2

Vragen gesteld door de leden der Kamer

2019Z05670
Vragen van Jasper van Dijk (SP) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid en de Minister voor Rechtsbescherming over intimidatie
door een incassobureau (ingezonden 22 maart 2019).
Vraag 1
Kent u de uitzending van het SBS-programma Foute boel over de intimiderende werkwijze van incassobureau Hendriks Incasso?1 Wat is uw oordeel
daarover?
Vraag 2
Wat vindt u ervan dat dit incassobureau werkgevers en familie benadert in
verband met incasso’s? Deelt u de mening dat dit onacceptabel is?
Vraag 3
Begeeft het incassobureau zich hiermee volgens u binnen de wet? Zo nee,
wat onderneemt u
hiertegen?
Vraag 4
Wat vindt u ervan dat dit incassobureau dreigt met bevoegdheden die ze niet
hebben, zoals het aanvragen van een faillissement of het opnemen in een
schuldenregister? Wat onderneemt u hiertegen?
Vraag 5
Vindt u het normaal dat een incassobureau doorgaat met stalking nadat de
rechter aangeeft dat het een onterechte vordering betreft?
Vraag 6
Wat vindt u van de praktijk van huiseigenaar Van Zutphen om spookfacturen
op te stellen indien hijzelf iemand geld verschuldigd is? In hoeverre komen
dergelijke praktijken voor en wat gaat u hiertegen ondernemen?
Vraag 7
Hoe gaat u het incasseren van spookfacturen tegen?
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Vraag 8
Vindt u het de taak van een incassobureau om te voorkomen dat ze worden
ingeschakeld voor spookfacturen? Zo ja, hoe gaat u regelen dat incassobureaus maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat ze geen spookfacturen
meer innen?
Vraag 9
Hoe oordeelt u over het feit dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) zich
in deze zaak beperkt tot een waarschuwing? Deelt u de mening dat de ACM
in dergelijke gevallen veel steviger moet optreden, bijvoorbeeld met een fikse
boete?
Vraag 10
Vindt u dat dit incassobureau op de markt actief kan blijven? Zo ja, hoe rijmt
u dat met uw eerdere uitspraken over foute incassobureaus en de afspraken
in het regeerakkoord? Zo nee, gaat u dit bureau alsnog van de markt halen?
Vraag 11
Is er nog altijd maar één incassobureau door de ACM beboet wegens foute
incassopraktijken? Zo ja, hoe gaat u ervoor zorgen dat foute incassobureaus
er niet langer mee wegkomen?
Vraag 12
Kunt u garanderen dat het Incassoregister foute incassobureaus gaat weren?
Zo nee, hoe voorkomt u dat foute incassobureaus zich schuldig blijven maken
aan wanpraktijken?
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