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Aangepaste beantwoording Kamervragen van het lid Kat 

(D66) over het artikel 'Toezichthouder onderzoekt 

    

Aanleiding 

Het lid Kat (D66) heeft u Kamervragen gesteld over het artikel 'Toezichthouder 

onderzoekt meldingen torenhoge kosten schuldhulp'. Naar aanleiding van de 

bespreking van de beantwoording met u op 16 augustus jl. vindt u bijgaand de 

aangepaste versie. De antwoorden worden mede namens de minister voor 

Rechtsbescherming verstuurd en zullen tegelijkertijd daar de lijn in gaan.  

Geadviseerd besluit 

U wordt geadviseerd de brief te ondertekenen zodat de antwoorden aan de Kamer 

gestuurd kunnen worden.  

Kernpunten 

 Het onderwerp malafide schuldbemiddeling is bij u bekend. Het is door de 

Kassa-uitzending publiekelijk in de aandacht gekomen. De uitzending is de 

aanleiding voor het lid Kat (D66) om u vragen stellen. Binnenkort volgt een 

vervolguitzending van Kassa over dit onderwerp. 

 De vragen gaan deels over de uitzondering op het verbod op 

schuldbemiddeling voor beroepsgroepen als advocaten en bewindvoerders. 

Zoals in de beantwoording staat, zijn deze beroepsgroepen uitgezonderd, 

omdat van deze beroepsgroepen professionaliteit verwacht mag worden. Ze 

moeten voldoen aan strikte gedrags- en kwaliteitseisen. Naar aanleiding met 

de bespreking van de beantwoording van deze vragen met u is toegevoegd 

dat u samen met minister Weerwind beziet of er strengere kwaliteitseisen 

kunnen worden gesteld aan beschermingsbewindvoerders. Ook is opgenomen 

dat u in het kader van het wetsvoorstel schuldbemiddeling onderzoekt of de 

taak van de schuldbemiddelaar in algemene zin verder gereguleerd kan 

worden. 

 In het verdere wetgevingsproces zullen wij met deze beroepsgroepen het 

gesprek aangaan om te kijken of er nadere afspraken nodig zijn.  

 Daarnaast is toegevoegd dat u in het kader van het wetsvoorstel 

schuldbemiddeling onderzoekt of het mogelijk is het verbod aan te scherpen, 

zodat bepalend is wie de werkzaamheden feitelijk uitvoert en of dit omzeiling 

van het verbod kan voorkomen. 

 Het antwoord op vraag 12 over de mogelijkheden waarover iemand die 

gedupeerd is door een malafide schuldbemiddelaar beschikt, is ook 

aangescherpt. Zo is toegevoegd dat de overeenkomst tussen 

schuldbemiddelaar en schuldenaar automatisch nietig wordt verklaard. 
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Gedupeerden kunnen betalingen die zij hebben gedaan aan de malafide 

schuldbemiddelaar terugvorderen, vermeerderd met wettelijke rente. Hiervoor 

kunnen zij hulp vragen bij het Juridisch Loket in hun gemeente. 




