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

1132 

Vragen van het lid Kathmann (PvdA) aan de Minister voor Armoedebeleid, 
Participatie en Pensioenen over Buy Now, Pay Later betaaldiensten 
(ingezonden 8 december 2022). 

Mededeling van Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en 
Pensioenen) (ontvangen 23 december 2022) 

Vraag 1
Bent u bekend met het artikel «Jongeren vaak in financiële problemen door 
online shoppen op afbetaling»?1 

Vraag 2
Bent u ermee bekend dat via Buy Now, Pay Later (BNPL) betaaldiensten zoals 
Klarna juist jongeren onder de 18 jaar krediet aangaan? 

Vraag 3
Bent u ermee bekend dat het risico op betaalachterstanden groot is door 
oplopende aanmaningskosten en uiteindelijke overdracht aan incassobu-
reaus? 

Vraag 4
Bent u het eens dat het verwarrend kan zijn voor jongeren dat geadverteerd 
wordt met termen als «gratis» en «0% rente», terwijl er vervolgens hoge 
aanmaningskosten worden gerekend? 

Vraag 5
Deelt u de zorg dat jongeren in de schulden raken via BNPL? 

Vraag 6
Welke maatregelen neemt u om jongeren te beschermen tegen de risico’s van 
BNPL? 

1 RTL Nieuws, 24 november 2022, «Jongeren vaak in financiële problemen door online shoppen 
op afbetaling?», (https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5348705/klarna-riverty-
incasso-betalingsproblemen-online-winkelen-afm).
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Vraag 7
Op welke manier zorgt u dat bedrijven als Klarna klanten duidelijk vooraf 
informeren over de aanmaningskosten? 

Vraag 8
Op welke manier zorgt u dat de mogelijkheid voor consumenten in het 
algemeen en jongeren in het bijzonder om te kopen via BNPL wordt 
stopgezet bij betaalachterstanden, in plaats van dat dit pas gebeurt op het 
moment dat zij aan een incassobureau worden overgedragen? 

Vraag 9
Bent u het met ons eens dat het onwenselijk is dat BNPL betaaldiensten 
vrijstelling krijgen onder de kredietwetgeving, waardoor zij niet vallen onder 
het toezicht van het Bureau Kredietregistratie? Zo ja, bent u bereid om voor 
goed toezicht te zorgen? 

Vraag 10
Deelt u de mening van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) dat meer 
wetgeving nodig is om mensen te beschermen tegen de risico’s van 
uitgesteld betalen? Zo ja, bent u bereid om adequate wetgeving voor te 
bereiden? 

Vraag 11
Bent u ermee bekend dat de Europese Richtlijn Consumentenkrediet mogelijk 
gewijzigd wordt om de uitzonderingsgrond voor BNPL te wijzigen? Welke 
maatregelen neemt u vooruitlopend hierop? 

Mededeling 

Hierbij deel ik u mede dat de beantwoording van de Kamervragen van het lid 
Kathmann (PvdA) over «Buy Now, Pay Later betaaldiensten» met kenmerk 
2022Z24631 vanwege interdepartementale afstemming niet binnen de 
gestelde termijn van drie weken mogelijk is.
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