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Nota bij beantwoording Kamervragen Kathmann (PvdA) 
over Buy now pay later betaaldiensten 

Aanleiding 
Lid Kathmann (PvdA) heeft op 8 december jl. Kamervragen ingediend over Buy 
now pay later betaaldiensten. Op 23 december jl. is een uitstelbriefje verstuurd. 
Op 23 januari heeft lid Kathmann een mondelinge vraag aangekondigd vanwege 
het niet tijdig beantwoorden van de vragen.  
Streven is om de beantwoording dinsdag 24 januari voor 12u te versturen.  
 
Antwoorden worden mede namens de minister van Financiën verstuurd en zijn 
parallel de lijn in voor akkoord. Antwoorden zijn afgestemd met Fin, J&V en EZK. 

Geadviseerd besluit 
• Advies om in te stemmen met de beantwoording van bijgevoegde 

Kamervragen en verzending mede namens de minister van Financiën.  

Kernpunten 
• Termijn van beantwoording van de Kamervragen verliep op 19 januari jl. De 

afstemming met drie departementen heeft langer in beslag genomen dan 
deze termijn. 

• De vragen betreffen de risico’s van Buy now pay later betaaldiensten voor 
met name jongeren. Gevraagd wordt naar hoe jongeren beschermd worden 
tegen het ontstaan van schuldenproblematiek, naar informatieverstrekking 
door deze betaaldiensten over risico’s en aanmaningskosten, en naar 
wetgeving gericht op het beperken van risico’s van Buy now pay later 
betaaldiensten. 

• Het merendeel van de vragen heeft Fin beantwoord. SZW heeft vraag 5 (over 
jongeren en schulden door Buy now pay later) en vraag 6 (maatregelen ter 
bescherming van jongeren tegen risico’s) mede beantwoord. 

• In reactie op de vragen geeft u aan dat het kabinet zich bij de herziening van 
de Europese richtlijn consumentenkrediet inzet om BNPL-betaaldiensten onder 
de reikwijdte van de Wet Financieel Toezicht (Wft) te brengen. Het doel 
hiervan is het scheppen van de juiste randvoorwaarden zodat consumenten 
op verantwoorde wijze van deze diensten gebruik kunnen maken.  

• In de praktijk betekent dit dat aanbieders van BNPL-betaaldiensten, net als 
aanbieders van consumptieve leningen, straks o.a. een 
kredietwaardigheidstoets (toets of iemand de financiële uitgave kan dragen, 
bv. door het opvragen van het loonstrookje) moeten uitvoeren en moeten 
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voldoen aan regels ten aanzien van informatieverstrekking en reclame-
uitingen. Ook wordt de maximale kredietvergoeding van toepassing op BNPL. 

• Daarnaast geeft u aan dat het kabinet inzet op financiële educatie om 
jongeren beter toe te rusten om met verleidingen om te gaan en gezond 
financieel gedrag te bevorderen. Daarnaast verkent u waar aanvullende 
maatregelen in de vorm van gerichte voorlichting nodig is. 
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