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Na de training heeft de (schuld)hulpverlener een basisbegrip van de Wet incassokosten (Wik). 

Daarmee kan hij zijn client zekerheid geven over diens rechten wat betreft incasso. En helpen in 

actie te komen tegen oneerlijke incassopraktijken. 
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Dit betekent dat de hulpverlener: 

- de belangrijkste regels van de wet kent; 

- weet dat er voor incassotrajecten van vóór 1 juli 2012 andere regels gelden; 

- weet dat er aparte regels gelden voor: 

o incassotrajecten door overheden (CJIB, Belastingdienst, CAK, DUO etc.), en 

o incassotrajecten die voortkomen uit geldleningen; 

- weet dat hij recht heeft op toelichting van het incassobureau wanneer feiten over de 

onduidelijk zijn (bij wie zou mijn client wat precies hebben afgenomen, wanneer en voor 

welke prijs?); 

- weet de Incassotoolkit voor (schuld)hulpverleners op acm.nl te vinden; 

- kan beoordelen of een vordering terecht is; 

- weet wat een ingebrekestelling en verzuim is, en welke gevolgen deze juridisch hebben; 

- de vereisten van een 14-dagenbrief (WIK-aanmaning) kan opnoemen; 

- het verschil kent tussen een betalingsherinnering en een 14-dagenbrief; 

- weet dat een ondernemer pas incassokosten in rekening mag brengen als hij iemand 

daavoor op de juiste manier (via een 14-dagenbrief) heeft gewaarschuwd;  

- kan controleren of de incassokosten terecht zijn en hoeveel deze maximaal mogen 

bedragen; 

- kan controleren of eventueel in rekening gebrachte rente klopt met de wettelijke regels; 

o weet dat alleen rente over de hoofdsom mag worden gerekend; 

o weet in welke gevallen wettelijke rente niet van toepassing is; 

o weet dat rente nooit onredelijk hoog mag zijn. 

- weet in welke gevallen btw over incassokosten gerekend mag worden; 

- weet dat bedrijven en incassobureaus soms proberen andere kosten dan incassokosten op 

te voeren, of incassokosten anders noemen. Maar dan zij, ongeacht de naamgeving, nooit 



meer kosten mogen rekenen dan het wettelijk maximum volgens de Wik; 

- weet dat een incassobureau geen wettelijke bevoegdheden heeft om te innen (alleen om 

een dossier over te dragen aan een deurwaarder); 

- weet dat een incassobureau niet dezelfde bevoegdheden heeft als een deurwaarder; 

- weet dat incassobureaus zich moeten houden aan normen van goed fatsoen in hun 

communicatie met ‘schuldenaren; 

- zich (of zijn cliënt) niet onnodig bang laat maken door onterechte dreigementen van 

ondernemers of incassobureaus; 

- weet wanneer een vordering van een consumentenkoop is verjaard; 

- weet dat de schuldenaar zelf een beroep moet doen op verjaring; 

- weet dat vorderingen verkocht kunnen worden en weet dat hij extra alert moet zijn bij 

verkochte vorderingen; 

- weet waar hij terechtkan voor klachten over vorderingen of slecht gedrag van 

incassobureaus; 

- weet dat hij oneerlijke incassopraktijken kan melden bij Autoriteit Consument & Markt (ACM) 

en dat zo’n melding kan leiden tot optreden door ACM tegen het bedrijf, bijvoorbeeld door 

een waarschuwing of boete. 

 

Praktische vaardigheden  

Na de training kan de hulpverlener overweg met de Toolkit incasso voor schuldhulpverleners: 

- De hulpverlener is in staat om incassokosten en rente te controleren met de Rekenhulp 

Incassokosten. 

- De hulpverlener is in staat om een incassobrief te controleren op juistheid met de 

Incassobrief Checker. 

- De hulpverlener is in staat om veelvoorkomende fouten van incassobureaus te herkennen, 

bijvoorbeeld met behulp van de tool Voorbeeld van een foute incassobrief.  

- De hulpverlener is in staat om met de tool Tijdpad Incassotraject na te gaan in welke fase 

van het incassotraject zijn of haar cliënt zich bevindt. 

- De hulpverlener kan de juiste voorbeeldbrief in de toolkit vinden en weet wat hij daarmee 

kan; 

- De hulpverlener weet hoe hij meer informatie over de regelgeving omtrent incasso kan 

vinden in de Handleiding voor hulpverleners; 

- De hulpverlener weet hoe hij adressen kan vinden van advies- en hulpverlenende instanties 

en van organisaties die helpen bij conflictbemiddeling. 

 

 

 

 


