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Betreft: Aangifte ter zake van meerdere strafbare feiten afpersing, oplichting, stalking, aanzetten 
tot huisvredebreuk, aanzetten tot ontvreemding van eigendommen, aanzetten tot slavernij, 
deelname aan een criminele organisatie gepleegd door incassobureaus incl. personeel. 
 
1. Aangifte wegens structurele grootschalige afpersing en oplichting doordat er geen 
contractovereenkomst is tussen schuldenaar en een incassobureau, is het niet rechtsgeldig om  
incassokosten te eisen bij een schuldenaar. Incassobureaus en zijn medewerkers maken zich 
grootschalig schuldig tot oplichting en afpersing, door extra kosten te eisen onder dreiging en 
dwang waarbij geen contractovereenkomst is afgesloten waarin schuldenaar het incassobureau 
als schuldeiser erkent. Het verplicht betalen van diensten en producten (van een 
incassobureau) zonder wilsverklaring Burgerlijk Wetboek. Art. 3.33  is niet rechtsgeldig. 
Overtreding wetboek van strafrecht artikel 317, 318 & 326. 
 
2. Aangifte wegens structurele grootschalige stalking van incassobureaus en zijn medewerkers. 
Er is geen contractovereenkomst tussen schuldenaar en een incassobureau, waardoor 
incassobureaus zonder toestemming mensen stalkt. Overtreding wetboek van strafrecht artikel 
285B 
 
3. Aangifte wegens structurele grootschalige aanzetting tot huisvredebreuk en ontvreemding 
van eigendommen, door de kosten van de incassobureaus te verhalen via 
gerechtsdeurwaarders, maken de incassobureaus en zijn medewerkers zich schuldig tot het 
aanzetten tot huisvredebreuk en ontvreemding van eigendommen. Overtreding wetboek van 
strafrecht artikel 138 & 310.  
 
4. Aangifte wegens structurele grootschalige aanzetting tot slavernij, de illegale incassokosten 
die onterecht worden geëist door de incassobureaus op de schuldenaar is het aanzetten van 
slavernij gezien een mens onder dwang werkzaamheden moet verrichten en zijn opbrengst 
onder dwang moet afstaan. Overtreding wetboek van strafrecht artikel 273F 
 
5. Aangifte wegens deelname aan criminele organisaties gepleegd door de medewerkers v/d 
Nederlandse incassobureaus. Door werkzaamheden te verrichten waarmee bewust strafbare 
feiten als oplichting, afpersing, stalking, aanzetten tot huisvredebreuk, aanzetten tot 
ontvreemding van eigendommen en aanzetten tot slavernij, maken de werknemers v/d 



incassobureaus zich bewust schuldig aan het deelnemen aan een criminele organisatie. 
Overtreding wetboek van strafrecht artikel 140 
 


