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De Eerste Kamer heeft een wet aangenomen 
die ondernemers beter beschermt tegen on-
eerlijke handelspraktijken en  acquisitiefrau-
de zelfs strafbaar maakt. De Fraudehelpdesk 
heeft zich de afgelopen jaren ingespannen 
om deze wet tot stand te laten komen. 
Dankzij de nieuwe regels wordt het voor frau-
deurs bijvoorbeeld lastiger om ondernemers 
via een spookfactuur een ongewenste dienst 
aan te smeren.

In de toelichting op de wet staat hierover: 
“Onder acquisitiefraude wordt verstaan mis-
leidende handelspraktijken tussen organisa-
ties, waarbij verkooptechnieken worden ge-
bruikt gericht op het winnen van vertrouwen 
en het wekken van verwachtingen teneinde 
de ander te bewegen tot het aangaan van een 
overeenkomst, waarbij de tegenprestatie niet 
of nauwelijks naar behoren wordt geleverd. 
Hierbij moet gedacht worden aan het plaat-
sen van een advertentie in niet bestaande of 
nauwelijks gelezen bedrijvengidsen en/of op 
internet en het ongevraagd en zonder reden 
toesturen van rekeningen, de zogenaamde 
spooknota’s.”

Bewijslast
Momenteel ligt de bewijslast nog bij de on-
dernemer. Die moet aantonen dat hij is mis-
leid en niet over voldoende (juiste) informa-
tie beschikte toen hij akkoord ging met een 
aanbod. Het nu aangenomen wetsvoorstel 
van de SP en VVD regelt dat het straks aan 
acquisitiebureaus is om aan te tonen dat ze 
de ondernemer volledig en juist hebben ge-
informeerd. Is dit niet het geval, dan wordt 
het eenvoudiger om een overeenkomst on-
geldig te verklaren. 

Acquisitiefraude tegen ondernemers is voor-
taan strafbaar met een gevangenisstraf van 
maximaal 2 jaar of een geldboete van de vijf-
de categorie (nu: 81.000 euro). 

Krijg je te maken met een vorm van deze 
fraude, neem dan contact op met
www.fraudemeldpunt.nl

Al vele jaren helpt de VLOK leden die zich in een moment van onoplettendheid en 
door de gewiekstheid van de persoon aan de telefoon een dure advertentie in de 
maag hebben laten splitsten. De laatste jaren heeft ook het Fraudemeldpunt niet 
over werk te klagen gehad. De VLOK is blij, dat het probleem nu erkend is. 

Acquisitiefraudeurs 
eindelijk strafbaar

STANLEY FatMax® 
laserwaterpassen 
met groene straal bieden 
uitstekende zichtbaarheid en 
prestaties ten opzichte van 
traditionele laserwaterpassen 
met rode straal.

De lasers produceren een toonaangevende 
straalzichtbaarheid en batterijprestaties en 
werkduur, ideaal voor professionals, maar ze 
zijn ook snel en gemakkelijk te gebruiken voor 
nauwkeurige nivellering.

FATMAX®-LASERWATERPASSEN  
MET GROENE STRAAL

FATMAX® X3G
Laserwaterpas 3x 360° 

met groen straal

FATMAX® X3R
Laserwaterpas 3x 360° 

met rode straal
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