
Reactie NVVK op het consultatiedocument Agenda 2012-2013, binnengekomen per mail 

op 18-11-2011: 

 

 

 

 

 

Hallo Bob, 

  

Dank voor de informatie! Wij hadden in ieder geval van ons uit toegezegd eens te kijken 

of een link naar de consuwijzer.nl ook op onze site mogelijk is.  

  

Los hiervan wilden we graag van de gelegenheid gebruik maken om te reageren op de 

Agenda 2012- 2013 van de Consumentenautoriteit. De speerpunten zoals in het stuk 

verwoord sluiten zonder meer aan bij de ervaringen van onze leden. In de praktijk 

hebben schuldhulpverlenende instanties veel last van agressieve telemarketing en van de 

verkoopstrategieën van webwinkels. Bij webwinkels speelt bijvoorbeeld dat de periode 

tussen levering en betaling steeds langer wordt. Niet altijd even overzichtelijk voor 

consumenten.  

Zoals tijdens ons overleg besproken maken we ons ook in toenemende mate zorgen over 

de eenvoud waarmee kredieten afgesloten kunnen worden. Daarbij is soms sprake van 

"emotionele chantage", zoals het geval bij de reclame voor kredieten aan de kassa van 

het Kruitvat. Ook websites als cashbob.nl of voorschotje.nl leiden de consument gericht 

toe naar het afsluiten van leningen daar waar relevante informatie over de kosten 

vaak ver naast de "natuurlijke klikroute" liggen. 

We begrijpen dat leningen eerder op het beleidsterrein ligt van de NMa of AFM, maar zien 

ook snijvlakken. De samenvoeging van Consumentenautoriteit, OPTA en NMa biedt wat 

dat betreft nieuwe kansen.  

  

Ter volledigheid in het kort de overige punten die we bespraken: 

- niet automatisch beste aanbod bijvoorbeeld bij het opvragen van abonnementen, 

- persoonlijke gegevens liggen snel "op straat" wat weer leidt tot ongewenste en gerichte 

reclame, 

- allerlei bonuskaarten zoals de "Bijenkorf- card", waar ook weer privacy- kwesties 

spelen. 

  

Tot slot, we begrepen dat je graag eens met het Haagse Pandhuis af zou willen spreken 

om een beter beeld te verkrijgen van deze groep. Dat klopt zo? Wil daarbij graag als 

bemiddelaar optreden. Laat weten, svp.  

  

Vriendelijke groet, 

  

 

 

  

  

Kosta Skliris 

senior beleidsmedewerker NVVK 

 


