
Oneerlijke 

Incassopraktijken 
Training voor (schuld)hulpverleners 

Oktober 2017 



1 



2 

Waar gaat deze training over? 

• Incassotrajecten tussen bedrijven en  
consumenten.  

 
 En waarover niet? 

• Incasso door de overheid;  
• Incasso bij te laat aflossen van geldleningen; 
• Incassotrajecten tussen bedrijven; 
• Het traject nadat de vordering is overgedragen  

aan een deurwaarder. 
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Hoofdpunten Wet incassokosten (Wik) 

Geldt voor vorderingen ontstaan na 1 juli 2012. 
 
Voorwaarden om incassokosten te mogen rekenen: 

• De rekening is terecht; 
• De schuldenaar is in gebreke (verzuim); 
• De schuldeiser heeft een rechtsgeldige 14-dagenbrief gestuurd en de 

betalingstermijn daarvan is verstreken; 
 

Wettelijk maximum incassokosten: 
• 15% over de eerste € 2.500 van het aankoopbedrag, met een minimum van € 40; 
• 10% over de volgende € 2.500; 
• 5% over de volgende €  5.000; 
• 1% over de volgende € 190.000; 
• 0,5% over het meerdere. 
Incassokosten mogen nooit meer zijn dan € 6.775 
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1. Incassobureaus sturen onterechte en verjaarde vorderingen;  

2. Incassobureaus rekenen onterechte en onduidelijke kosten; 

3. Incassobureaus zetten consumenten op ontoelaatbare wijze onder 

druk; 

4. Bij doorverkochte vorderingen is de kans op deze drie 

overtredingen groter; 

5. Consumenten kennen en halen hun rechten nauwelijks. 

 

 

Resultaten onderzoek ACM (2015) 
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Incassoproblemen en schulden 

• Mensen met schulden hebben vaak te maken met verschillende 

schuldeisers en incassobureaus; 

• Teveel druk zorgt dat ze slechter prioriteren; 

• Mensen betalen dan de schuldeiser die het hardste roept; 

• Onterechte vorderingen en te hoge incassokosten en rente verhogen 

de schuldenlast verder. 
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Voorbeeld – De alerte budgetcoach 
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Incasso Quiz 

1. Welke stelling is onjuist:  
 
A. Een ondernemer mag pas incassokosten rekenen als hij daar eerst voor heeft 

gewaarschuwd met een 14-dagenbrief.  

B. Voordat een ondernemer een 14-dagenbrief stuurt, moet hij iemand eerst schriftelijk 

herinneren aan een openstaande rekening. 

C. In een 14-dagenbrief moet staan:  
• Het bedrag en een duidelijke omschrijving van de hoofdsom; 
• Dat iemand nog (minimaal) 14 dagen tijd krijgt om zonder bijkomende kosten te 

betalen; 
• De hoogte van de incassokosten als iemand niet binnen die termijn betaalt. 



2. Mag een incassobureau naast incassokosten ook  

andere kosten in rekening brengen? 

 
A. Ja, ook rente (maar alleen over de hoofdsom). 

B. Ja, ook administratiekosten en rente. 

C. Nee. 

Incasso Quiz 
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3. Een incassobureau dreigt met dagvaarding en beslaglegging.  

Heeft een incassobureau die wettelijke bevoegdheden? 

 
A. Ja. 

B. Nee, niet om beslag te leggen. Maar wel om te dagvaarden.  

C. Nee, een incassobureau mag beiden niet. 

Incasso Quiz 
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4. Meneer De Vries ontvangt een aanmaning over een open- 

staande rekening van 3 jaar geleden. In tussentijd heeft hij nooit 

een betalingsherinnering gehad.  Moet hij alsnog betalen? 

 
A. Ja.  

B. Nee. De vordering is verjaard. Niemand kan hem daarom meer verplichten te betalen. 

C. Alleen als de schuldeiser kan aantonen dat De Vries het product inderdaad heeft 

afgenomen (bijv. met een kopie van het aankoopbewijs of van de overeenkomst.) 

Incasso Quiz 
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Bestudeer de oefenbrieven die ik uitdeel. Daarin staan een of meer 

zaken die in strijd zijn met de wet (fouten). 

 

Zoek deze fouten. 

Zoek de fouten 
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Dank voor uw aandacht. Vragen? 




