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1 Uitleg bij dia 1 

Deze training is onderdeel van de Incassotoolkit voor (schuld)hulpverleners op www.acm.nl. U 

kunt hem gebruiken om (schuld)hulpverleners uitleg te geven over de Wet incassokosten. Zodat zij 

begrijpen waar hun cliënten recht op hebben en hoe zij dit recht kunnen halen. 

 

De training geeft uitleg aan wat er in de wet is bepaald. 

- Wat is het wettelijke maximum aan incassokosten en rente? 

- Wanneer is een vordering onterecht of verjaard? 

- Wanneer ben je in verzuim of in gebreke? 

- Welke stappen kent het incassotraject? 

- Hoe controleer ik of een incassobrief klopt? 

- Gaan de dreigementen te ver? 

- Wat kan ik doen als de kosten niet kloppen, de rekening onterecht of verjaard is, of 

als de dreigementen te ver gaan? 

 

2 Uitleg bij dia 2 

Doel van de toolkit is om u als (schuld)hulpverlener hulpmiddelen aan te reiken waarmee u uw 

cliënten zo snel en goed mogelijk uitsluitsel kunt geven over hun rechten. En hen kan helpen 

weerstand te bieden aan oneerlijke incassopraktijken.  

 

In de toolkit vindt u onder andere: 

1. een Rekenhulp Incassokosten waarmee u snel kunt uitrekenen hoeveel de wettelijk 

maximaal toegestane incassokosten bedragen die een ondernemer of incassobureau uw 

cliënt mag berekenen.  

2. een Incassobrief Checker, waarmee u fouten in incassobrieven kunt controleren.  

3. een tool genaamd Tijdpad Incassotraject met uitleg van het incassotraject, stap voor stap.  

4. Handige voorbeeldbrieven waarmee uw cliënt zijn of haar recht kan halen. 

5. Een Handleiding voor hulpverleners, met de ins en outs. 

6. Een lijst met adressen van hulpverlenende en adviserende organisaties, en van 

organisaties die helpen bij conflictbemiddeling. 

 

Klik op de dia om naar de startpagina van de Incassotoolkit gaan.  

 

Laat het filmpje aan uw cursisten zien en demonstreer desgewenst de tools.  

 

Vraag uw cursisten s.v.p. om oneerlijke incassopraktijken te melden bij Autoriteit Consument & 

Markt. Die meldingen helpen ons op te treden tegen bedrijven die zich niet aan de regels houden. 

Melden kan via de knop op de startpagina (rechts naast de foto van het filmpje). 
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3 Uitleg bij dia 3 

 
Deze training gaat over incassotrajecten die onder de regels van de Wet Incassokosten (Wik) vallen. 

Dit zijn: 

- ‘Minnelijke’ oftewel buitengerechtelijke incassotrajecten. Dit zijn incassotrajecten 

van de eerste rekening/factuur tot aan het moment van overdracht van de vordering 

aan een deurwaarder. 

- Incassotrajecten waarbij de schuldeiser een onderneming is en de schuldenaar een 

consument. 

 

Let op: de Wet Incassokosten geldt voor: 

- een onderneming die zelf zijn openstaande vorderingen int; 

- een incassobureau dat vorderingen voor een ander bedrijf int; 

- een incassobureau dat vorderingen van een bedrijf opkoopt en voor eigen rekening 

int; 

- een deurwaarderskantoor als het incassodiensten verricht. 

Voor andere situaties gelden andere regels. 

 

Er is onderscheid tussen incassobureaus en deurwaarders. Een deurwaarder is een openbaar 

ambtenaar, benoemd door de Kroon en moet zich houden aan een beroepscode. Een deurwaarder 

mag: 

- iemand dagvaarden (een juridische procedure starten) 

- een vonnis van een rechter en dwangbevelen uitvoeren 

- na een uitspraak van een rechter beslagleggen op iemands inkomen of 

eigendommen.  

 

Een incassobureau mag dit allemaal niet. Hij is niet meer dan een ondernemer, hij hoeft geen 

opleiding te hebben en heeft geen beroepscode. 

Het komt voor dat een deurwaarder(skantoor) ook incassodiensten verricht. Maar dan mag hij zich 

niet voordoen als deurwaarder. Dat mag pas wanneer hij in de rol van deurwaarder optreedt. 

 

4 Uitleg bij dia 4 

 

Wat is verzuim? 

Is in een overeenkomst of in een rekening een betalingstermijn vastgelegd? Dan is de schuldenaar in 

verzuim (ook wel genoemd ‘in gebreke’) zodra hij die termijn overschrijdt. Is er niets in de 

overeenkomst of rekening vastgelegd? Dan moet de schuldeiser de schuldenaar per brief in gebreke 

stellen. Hij moet daarbij een redelijke betaaltermijn geven. Helaas is in de wet niet bepaald wat een 

‘redelijke termijn' is. 

 

Om incassokosten te mogen rekenen moet de schuldeiser de schuldenaar daarvoor waarschuwen 

door een zogenaamde 14-dagen brief. Die moet voldoen aan de volgende eisen: 
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1. De brief vermeldt duidelijk waar de vordering over gaat:  

• de naam van de ondernemer met wie uw cliënt een overeenkomst zou 

hebben (bijvoorbeeld een aankoop gedaan of contract getekend); 

• de naam of omschrijving van het product of de dienst; 

• de datum van koop of overeenkomst; 

• de overeengekomen prijs. 

2. In de brief staat dat uw cliënt nog minimaal 14 dagen tijd krijgt om zonder 

bijkomende kosten te betalen. De termijn gaat in op de dag na ontvangst van de 

14-dagen brief. De incassokosten worden pas opeisbaar na het verstrijken van 

deze termijn. 

3. De brief vermeldt hoeveel de incassokosten bedragen als niet binnen die termijn 

wordt betaald. 

4. De incassokosten mogen niet hoger zijn dan het wettelijk maximum. 

 

Incassokosten hebben een wettelijk maximum. Dat is een percentage van de hoofdsom 

(oorspronkelijke rekening), met een minimum van 40 euro. Het percentage hangt af van de hoogte 

van de hoofdsom: 

 

• Over de eerste EUR 2.500 mag maximaal 15% aan incassokosten worden berekend (met 

een minimum van 40 euro); 

• Over de volgende EUR 2.500 mag maximaal 10% aan incassokosten worden berekend; 

• Over de volgende EUR 5.000 mag maximaal 5% worden aan incassokosten worden 

berekend; 

• Over de volgende EUR 190.000 mag maximaal 1% worden aan incassokosten worden 

berekend; 

• Over het bedrag boven de EUR 200.000 mag maximaal 0,5% aan incassokosten worden 

berekend (met een maximum van EUR 6.775 aan incassokosten). 

 

Let op: Voor incassotrajecten die gaan over aflossingen op leningen gelden andere regels. Daar 

mogen geen incassokosten in rekening worden gebracht. Wel mag er vertragingsvergoeding worden 

gerekend. Kijk op de website van de Autoriteit Financiële Markten. 

 

De wet schrijft niet voor hoe de 14-dagenbrief genoemd moet worden door ondernemers of 

incassobureaus. Daarom zie je niet meteen of je met een 14-dagenbrief te maken hebt. Soms heet 

hij (betalings)herinnering of aanmaning. 
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5 Uitleg bij dia 5 

 

ACM heeft in 2015 onderzoek gedaan naar consumentenproblemen bij commerciële 

incassotrajecten. Dit waren de belangrijkste bevindingen: 

 

1. Bijna 8% van de Nederlanders had in 2014 contact met een incassobureau. 

2. Er staat voor veel geld aan consumentenschulden uit bij incassobureaus (naar schatting 7 

miljard euro in 2014). 

3. Consumenten met negatieve ervaringen met incassobureaus beweerden het volgende: 

• 14% was het niet eens was met de hoogte van de vordering;  

• 14% kreeg incassobrieven over een vordering waar zij twee jaar of langer niet van 

hadden gehoord; 

• 11% kreeg een incassobrief over een product of dienst die niet was geleverd of dat 

zij niet hadden besteld of gevraagd. 

• 23% had te maken met dreiging van beslaglegging;  

• 12% met telefonische intimidatie; 

• 11% met intimidatie per brief; 

• 11% met dreiging BKR-registratie; 

• 8% met blokkeren bankrekening. 

4. In 20% van de geanalyseerde incassobrieven overschreden de incassokosten het wettelijk 

maximum. 

In 30% van de brieven waren de hoofdsom, incassokosten en rente niet gespecificeerd. 

Zie: https://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/14891/Een-onderzoek-naar-de-handelspraktijken-

van-incassobureaus 

 

 

6 Uitleg bij dia 6 

 

Daarom is het van belang deze problematiek te herkennen en actie te ondernemen. Komt u 

incassobureaus tegen die structureel de regels overtreden, meld dat dan bij Autoriteit Consument & 

Markt (www.acm.nl).  

 

 

7 Uitleg bij dia 7 

 

Hier ziet u een voorbeeld van fouten in een incassobrief die wij ontvingen van een budgetcoach. 

 

1. Linksboven: incassokosten ruim 40 euro hoger dan wettelijk toegestaan. 

2. Incassobureau refereert aan een contact en toezegging van de budgetcoach die niet heeft 

plaatsgevonden. 

https://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/14891/Een-onderzoek-naar-de-handelspraktijken-van-incassobureaus
https://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/14891/Een-onderzoek-naar-de-handelspraktijken-van-incassobureaus
http://www.acm.nl/
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3. De budgetcoach liet weten aan het incassobureau dat hij het niet eens was met de 

incassokostenkosten 

4. Vervolgens kreeg de budgetcoach een aangepaste en gespecificeerde factuur waarin de 

incassokosten juist waren berekend. Maar waarin opnieuw onterechte kosten stonden: 25 

euro aan ‘Artikelen’. 

5. Er staat te onrechte 18,43 euro btw. Een incassobureau mag alleen btw in rekening brengen 

als de oorspronkelijke schuldeiser niet btw-plichtig is. Dat geldt slechts voor een minderheid 

van bedrijven. In dit geval is het niet na te gaan omdat onduidelijk is wie de oorspronkelijke 

schuldeiser was.  

6. Btw mag sowieso alleen over de wettelijke incassokosten worden berekend. Niet over de 

hoofdsom of de rente. 

De omcirkelde zin onderaan laat zien dat het incassobureau willens en wetens de wet overtreedt. 

 

 

8 Uitleg bij dia 8 

 

Het juiste antwoord is: B 

Is een terechte rekening niet binnen de daarin gestelde betalingstermijn betaald? En is de 

schuldenaar in verzuim? Dan mag een ondernemer of incassobureau direct de 14-dagen brief 

sturen. Een ondernemer of incassobureau mag de incassokosten direct opeisen nadat de 

betalingstermijn van een correcte 14-dagen brief is verstreken. 

 

De 14-dagen brief moet voldoen aan de volgende eisen: 

1. Duidelijk moet zijn waar de brief over gaat. De naam of omschrijving van het 

product of de dienst, bij wie u dat zou hebben afgenomen, de prijs en de datum van 

aankoop of overeenkomst. 

2. Een betalingstermijn van minimaal 14 dagen om zonder bijkomende kosten te 

betalen. De termijn gaat in op de dag na ontvangst van de 14-dagen brief.  

3. Een aankondiging van de incassokosten als niet binnen die termijn wordt betaald. 

4. Deze kosten mogen niet hoger zijn dan het wettelijk maximum. 

 

Is een van deze zaken niet duidelijk? Dan is het  geen rechtsgeldige 14-dagenbrief. En mogen (nog) 

geen incassokosten in rekening worden gebracht. De ondernemer of het incassobureau moet een 

nieuwe 14-dagenbrief sturen. De ontvanger heeft dan weer 14 dagen de tijd om te betalen, zonder 

incassokosten. 

Let op! De bewijslast ligt bij de ondernemer of het incassobureau. Die moet aantonen dat de 

vordering terecht is en dat u de 14-dagenbrief hebt ontvangen. 
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9 Uitleg bij dia 9 

 

Het juiste antwoord is A. 

Het incassobureau mag naast incassokosten rente rekenen over de hoofdsom. Heeft een 

ondernemer van tevoren geen afspraken gemaakt over de hoogte van de rente? Dan mag hij of zijn 

incassobureau niet meer dan de wettelijke rente rekenen (2% sinds 1 jan. 2015). Let op: er mag 

geen rente worden gerekend over andere zaken dan de hoofdsom. Dus niet over incassokosten. 

 

Btw 

Een incassobureau mag in sommige gevallen btw rekenen, maar alleen over de incassokosten. Dit 

mag alleen als de schuldeiser waarvoor hij incasseert niet btw-plichtig is. In andere gevallen mag 

geen btw voorkomen in een incassobrief. 

 

Geen andere kosten 

Een ondernemer of incassobureau mag naast incassokosten geen andere kosten rekenen. Dus geen 

aanmaningskosten, herinneringskosten, administratiekosten, bureaukosten of andere kosten, welke 

naam ze ook hebben. Is er in een incassobrief geen post die ‘incassokosten’ heet? En worden wel 

andere kosten genoemd? Dan mag het totaal van de kosten het wettelijk maximum voor 

incassokosten niet overschrijden. 

 

 

10 Uitleg bij dia 10 

 

Het juiste antwoord is: C 

Incassobureaus mogen niet dreigen met maatregelen die zij wettelijk niet mogen nemen. Zij mogen u 

wel waarschuwen voor de mogelijke gevolgen als iemand te laat of niet betaalt.  

Dit mogen incassobureaus niet: 

- Beslagleggen op inkomen of eigendommen 

- Een huis ontruimen / gedwongen verkoop uitvoeren  

- Dagvaarden (een juridische procedure starten 

- Iemand bij het Bureau Kredietregistratie (BKR) registreren 

Soms beweren incassobureaus iets dat niet waar is, om uw cliënt bang te maken. Bijvoorbeeld dat zij 

al een uitspraak van een rechter hebben, terwijl dit niet zo is. 

 

Ontoelaatbare druk 

Incassobureaus mogen iemand ook niet agressief benaderen. Agressief benaderen is bijvoorbeeld 

schelden, bang maken, stellig beweren dat iemand proceskosten moet betalen, terwijl alleen een 

deurwaarder dat kan eisen (maar pas na een uitspraak van een rechter). Ook mag een 

incassobureau niet zonder toestemming van uw cliënt contact opnemen met zijn of haar werkgever 

of uitkeringsinstantie.  

 

Incassobureaus mogen wel contact met uw cliënt opnemen om hem of haar te vragen te betalen. 

Maar zij mogen hem of haar niet overspoelen met sms-berichten, e-mail, telefoontjes of wat dan ook. 

 

Doen alsof ze deurwaarder zijn 

Er zijn deurwaarders die ook incassodiensten verlenen. Zij moeten glashelder zijn over hun rol in hun 
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communicatie met een schuldenaar. Zolang de vordering zich in het minnelijke ofwel 

buitengerechtelijke incassotraject bevindt, kunnen alleen de bevoegdheden van een incassobureau 

worden ingezet. En niet die van een deurwaarder. Incassoactiviteiten mogen niet worden 

gepresenteerd alsof het deurwaardersactiviteiten zijn. 

 

 

11 Uitleg bij dia 11 

 

Het juiste antwoord is: B.  

Het komt vaak voor dat incassobureaus vorderingen opkopen van ondernemers. Vaak gaat het om 

vordering die lastig te innen zijn of om oude vorderingen. Bij juist dit type vorderingen is de kans 

groter dat ze onterecht zijn, of verjaard. In beide gevallen hoeft uw cliënt ze in principe niet te 

betalen. Wel moet hij of zij het incassobureau laten weten dat hij of zij niet betaalt omdat de 

vordering onterecht is of verjaard.  

 

Als er een bepaalde periode is verstreken tussen een rekening en een betalingsherinnering of tussen 

twee betalingsherinneringen, is een vordering juridisch gezien verjaard. Vorderingen die gaan over 

de aankoop van een product verjaren in principe na 2 jaar. Bij diensten is dit in principe 5 jaar. Er zijn 

uitzonderingen. Vorderingen over energierekeningen verjaren bijvoorbeeld ook al na 2 jaar. U vindt 

de uitzonderingen in de Handleiding voor (schuld)hulpverleners in de Incassotoolkit voor 

(schuld)hulpverleners op acm.nl. 

 

Is een vordering wel terecht, maar verjaard? Moreel gezien hoor je die wel te betalen. Kiest uw cliënt 

ervoor niet te betalen? Dan moet hij of zij de schuldeiser (en in het geval van een juridische 

procedure de rechter) wel laten weten dat hij of zij niet betaalt vanwege de verjaring.  

 

12 Uitleg bij dia 12 

Zie voor de opdracht, antwoorden en toelichting de oefenbrieven. Deze vindt u in de Toolkit incasso 

voor (schuld)hulpverleners op acm.nl, onder het kopje Oefen & Trainingsmateriaal. 

 

 

 




