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

1924
Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de Minister van Financiën over misbruik
van crowdfundkanalen (ingezonden 21 februari 2019).
Mededeling van Minister Hoekstra (Minister van Financiën) (ontvangen
18 maart 2019).
Vraag 1
Bent u bekend met de uitzending van Meldpunt van 15 februari 2019, waaruit
blijkt dat het kinderlijk eenvoudig is misbruik te maken van crowdfundingacties?1
Vraag 2
Op welke schaal komt misbruik van crowdfundingacties voor?
Vraag 3
Welke verplichtingen hebben crowdfundingplatforms om misbruik van hun
diensten te voorkomen?
Vraag 4
Deelt u de mening dat een crowdfundingplatform altijd moet weten wie
degenen zijn die gebruik maken van het platform, zodat bij misbruik de
achterligger geïdentificeerd kan worden? Zo ja, bent u bereid wetgeving op
dat punt te initiëren? Zo nee, waarom niet?
Vraag 5
Bent u bereid crowdfundingplatforms onder toezicht van de AFM te brengen,
zodat er in ieder geval toezicht is op de systemen van deze platformen?
Vraag 6
Op welke wijze moeten crowdfundingplatforms inzichtelijk maken welke
kosten zij in rekening brengen? Is er een maximum aan deze kosten? Deelt u
de mening dat deze kosten altijd duidelijk moeten worden aangegeven voor
zowel gever als ontvanger?
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Vraag 7
Wat moeten mensen doen die slachtoffer zijn van een crowdfundactie die
achteraf oplichting blijkt te zijn?
Vraag 8
Is er voldoende opsporingscapaiciteit bij politie en openbaar ministerie om
criminelen die misbruik maken van crowdfundingsites, zoals inzamelingsacties voor bekende overledenen of goede doelen, op te pakken?
Mededeling
Op 21 februari jl. zijn schriftelijke vragen gesteld door het lid Nijboer (PvdA)
betreffende misbruik van crowdfundkanalen (2019Z03530). In verband met de
benodigde afstemming is het helaas niet haalbaar de vragen binnen de
termijn van drie weken te beantwoorden.
Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.
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