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Voorwoord 

Naar aanleiding van maatschappelijke onrust rond de incassomarkt en de resultaten uit een eerder 

uitgevoerd onderzoek verstrekte de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de opdracht een 

sociaalwetenschappelijk onderzoek uit te voeren onder bedrijven die minnelijke incassotrajecten 

uitvoeren op de incassomarkt.  Het onderzoek dient kennis te leveren over nalevingsbereidheid van 

deze bedrijven en over de oorzaken van de bereidheid tot naleving. Deze oorzaken worden in dit 

onderzoek gezocht in kenmerken van de incassomarkt, het klimaat van de incassobedrijven en 

individuele motieven van leidinggevenden binnen deze bedrijven. De ACM hoopt aan de hand van de 

resultaten van het onderzoek een effectieve strategie te ontwikkelen die de nalevingsbereidheid op de 

incassomarkt stimuleert.  

De verstrekking van deze opdracht past in de ontwikkeling naar een meer gedragsgestuurde 

handhaving. Gedragsgestuurde handhaving streeft naar het zoveel mogelijk op gefundeerde kennis 

baseren van beslissingen over de aan te pakken doelgroepen, bedrijven en individuen en over de wijze 

waarop deze aanpak wordt vormgegeven. Dit betreft kennis over de aard, omvang, spreiding en impact 

van overtredingen, over de factoren die bepalend zijn voor de keuze voor regelnaleving of -overtreding, 

alsmede over de effectiviteit van de verschillende mogelijke interventies.  

Door middel van het (laten) verrichten van dit type onderzoek geeft de ACM, in lijn met haar 

kernwaarden - onafhankelijkheid, openheid en professionaliteit -, uitvoering aan de wens om de 

effectiviteit van haar optreden centraal te stellen. Dit ten einde de beschikbare capaciteit en middelen 

zo optimaal mogelijk in te zetten bij het bevorderen van goed functionerende, ordelijke en transparante 

markten door regelnaleving te stimuleren en overtredingen te ontmoedigen.  

Voor de totstandkoming van het onderzoek is de onderzoeker aan de medewerkers van de ACM dank 

verschuldigd voor inhoudelijke ondersteuning en aan de betrokken medewerkers van Panteia voor de 

afname van de enquêtes.  

 

Adriaan Denkers 
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Managementsamenvatting 

In opdracht van de ACM is een sociaalwetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar het handelen van 

incassobedrijven. Daartoe zijn 231 verantwoordelijken voor het uitvoeren van incassowerkzaamheden 

binnen incassobedrijven telefonisch geïnterviewd. Deze interviews vonden plaats in de weken rond Pasen 

in 2017. 

Het onderzoek beperkt zich niet tot het verklaren van ongewenst of norm-overschrijdend gedrag, maar 

richt zich ook op het verklaren van het gewenste gedrag van incassobureaus, ofwel zowel op het 

verklaren van agressief incasseren als op het verklaren van faciliterend incasseren. Ter verklaring van de 

mate waarin incassobedrijven agressief en faciliterend incasseren zijn de participanten vragen 

voorgelegd over de incassomarkt (concurrentie, binding, mores en stereotype beelden over debiteuren), 

over het bedrijf (egoïstisch en principieel klimaat en het crediteurenbelang) en over de individuele 

motieven van de participanten (normen, mogelijkheden en incentives). 

De meeste participanten rapporteren dat hun incassobedrijf zich vooral inlaat met faciliterend 

incasseren. Een minderheid van de participanten, ongeveer 15%, meldt dat hun bedrijf zich inlaat met 

agressief incasseren. Daarmee lijkt faciliterend incasseren binnen de incassobranche de norm. 

De kleine minderheid van de bedrijven (1%) laat zich, volgens de participanten, systematisch in met 

agressief incasseren en regelovertredingen. Deze groep is verantwoordelijk voor de afhandeling van een 

duizenden incassotrajecten. Dit suggereert dat een relatief klein aantal bedrijven verantwoordelijk kan 

zijn voor het grote aantal klachten over de handelswijze van incassobedrijven.  

Van de in het onderzoek opgenomen verklarende variabelen, blijken vooral het ethische klimaat van het 

bedrijf, persoonlijke normen van de leidinggevenden en de gepercipieerde mogelijkheden tot naleving 

van de regels direct samen te hangen met agressief incasseren. Vrijwel alle opgenomen verklarende 

concepten, met uitzondering van de ervaren concurrentie en de inschattingen over de kosten van 

regelovertreding, blijken direct gerelateerd aan faciliterend incasseren. Daarbij blijken veel van deze 

concepten van invloed op het agressief incasseren via het faciliterend incasseren. Dit suggereert dat 

tegengaan van agressief incasseren mogelijk effectief kan worden bewerkstelligd doormiddel van het 

stimuleren van het faciliterend incasseren. 

De resultaten van het onderzoek tonen ten slotte dat de wijze van incasseren gerelateerd is het 

bedrijfseconomisch succes van het bedrijf: faciliterend incasseren hangt samen met een hoger 
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percentage incassotrajecten dat leidt tot volledige betaling en een lager percentage dat uitloopt op een 

gerechtelijk traject. Daarbij hangt agressief incasseren samen met meer klachten. 

Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek zijn de volgende aanbevelingen geformuleerd: 

 Haal, ter bescherming van de debiteuren, de zeer kleine groep incassobedrijven die zich 

stelselmatig inlaten met normoverschrijdingen van de markt. De detectie van deze bedrijven kan 

mogelijk via klachtensites.  

 Ontwikkel voor de grote meerderheid van de incassobedrijven interventies gericht op het 

stimuleren van faciliterend incasseren. Voorbeelden daarvan zijn:  

o Stimuleer een ethisch bedrijfsklimaat bij de grotere incassobedrijven. Daartoe lijkt het 

verstandig lessen te trekken uit de effecten van de inspanningen van de Nederlandse 

Bank en de Nederlandse Vereniging van Banken op het gebied van de bankencultuur; 

o Maak het zo makkelijk mogelijk voor bedrijven om faciliterend te incasseren;  

o Communiceer de sociale norm, zoals is gevonden in het onderhavige onderzoek, dat de 

overgrote meerderheid van de incassobedrijven zich toelegt op faciliterend incasseren;  

o Communiceer dat faciliterend incasseren is gerelateerd aan bedrijfseconomisch succes. 

 De bevindingen van dit onderzoek leveren, naast antwoorden op de gestelde vragen, ook nieuwe 

onderzoeksvragen op. Aanbevelingen met betrekking tot vervolgonderzoek zijn: 

o Voer onderzoek uit naar in hoeverre en welk type klachten goede indicatoren vormen 

voor het identificeren van de bedrijven die zich inlaten met agressief en norm-

overschrijdend incasseren; 

o Toets voorafgaand aan de implementatie van nieuwe interventies, doormiddel van 

veldexperimenten, de gewenste en mogelijk ongewenste effecten daarvan; 

o Onderzoek de rol van crediteuren bij de keuze faciliterend of agressief incasseren. 
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Inleiding 

“Pas op dat gij de schuld van enkelen niet op allen schuift”  

Ovidius (43 v.C. - 17 n.C), Bron: Ars. Am. 3, 9.  

Incasso  
In veel gevallen verkopen ondernemingen producten en diensten in goed vertrouwen.  De afnemer 

wordt geacht te betalen na de ontvangst van het product of afronding van de dienst, of vult een 

automatische machtiging in. Dit proces loopt niet in alle gevallen vlekkeloos. Sommige consumenten 

voldoen niet binnen de gestelde termijn aan hun financiële verplichtingen, of de automatische 

afboekingen van de bankrekening stokt. De betreffende consumenten worden dan debiteur.  

Voor de meeste ondernemingen vormen debiteuren ongewenst gedoe. De onderneming moet 

herinneringen versturen. Als de debiteur daarna nog niet betaalt, moet de onderneming, in een poging 

de uitstaande facturen alsnog te innen, vervolgstappen nemen. Dit kan uitmonden in een kostbare en 

tijdrovende gang naar de rechter. Om deze afnemers te bewegen tot het betalen voor het geleverde, 

kunnen ondernemingen een gespecialiseerde organisatie inhuren: een incassobedrijf. Het incassobedrijf 

neemt contact op met de debiteur en probeert deze te bewegen alsnog aan de schuld te voldoen. 

Zolang dit gebeurt zonder tussenkomst van een rechter heet dit het minnelijke incassotraject (ook wel 

buitengerechtelijke incassotraject genoemd). Tijdens het minnelijke incassotraject maant het 

incassobedrijf de debiteur doorgaans schriftelijk (85%) en in sommige gevallen ook per e-mail (27%), 

huisbezoek (23%), telefoon (20%) of sms (6%) aan de schulden te voldoen (Ait Moha & Piest, 2014). Het 

uitstaande bedrag mag het incassobedrijf verhogen met wettelijk bepaalde rente- en incassokosten.  

Na tussenkomst van het incassobedrijf voldoet een aanzienlijk deel van de debiteuren aan de financiële 

verplichtingen. De vereffening gebeurt al dan niet middels een betalingsregeling in termijnen. Daarmee 

is de debiteur weer zonder schuld, int de crediteur de uitstaande vordering en ontvangt het 

incassobedrijf de beloning voor de geleverde dienst. Het goed vervullen van deze dienst lijkt belangrijk 

voor de economie. De crediteuren kunnen zich, zonder zelf debiteuren achter de broek aan te hoeven 

zitten, richten op hun werkzaamheden en krijgen het geld waar zij recht op hebben. Volgens het 

European Payment Report (ERP) van Intrum Justitia zou het Nederlandse bedrijfsleven jaarlijks 2,6% van 

de omzet mislopen als gevolg van slecht betalingsgedrag; debiteuren die niet betalen kosten het 

bedrijfsleven jaarlijks 7 miljard euro, volgens het ERP. 
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Maatschappelijke onrust 

Hoewel incassobedrijven een economisch belangrijke dienst leveren - zij helpen bedrijven aan hun 

rechtmatige financiële vergoeding voor de door hen geleverde diensten of goederen -, staan de media 

vol met negatieve berichten over de sector. Uitzendingen van (consumenten)programma’s1 tonen 

incassobureaus die consumenten valse facturen voorleggen, die debiteuren te hoge rente- en 

incassokosten berekenen en die debiteuren stalken, intimideren en zelfs (fysiek) bedreigen. Ook sites 

waarop consumenten hun beklag kunnen doen staan vol met klachten over de werkwijze van 

incassobureaus (zie bv Klachten.nl, Consuwijzer en Klachtencompas).  

Om zicht te krijgen op de problemen die consumenten ervaren wanneer zij geconfronteerd worden met 

een incassotraject, liet de ACM enquêtes afnemen onder personen met schulden (Ait Moha & Piest, 

2014).  De resultaten van deze enquête tonen een gemengd beeld van de beoordeling van debiteuren 

over incassobureaus. Enerzijds beoordeelt een kleine meerderheid van de respondenten het 

incassobureau als bereikbaar (62%), duidelijk (61%), houdt zich aan de regels (59%), professioneel (58%) 

en volledig (51%). Anderzijds noemt een meerderheid van de respondenten het incassobureau 

dwingend (64%) en dreigend (52%). Een forse minderheid beoordeelt het incassobureau als 

onberekenbaar (40%) en zelfs agressief (39%). Na aanvullende analyses van onder andere 

consumentenmeldingen op Consuwijzer, gesprekken met experts en verstuurde incassobrieven, 

concludeert de ACM dat veel debiteuren “financieel gedupeerd raken door en emotionele stress 

ondervinden van de handelswijze van incassobureaus”. Daarbij onderscheidt de ACM drie concrete 

problemen in het incassotraject: “onterechte of verjaarde vorderingen”, “onterechte of niet inzichtelijke 

kosten” en “toepassing van ontoelaatbare druk” (ACM, 2015).  

Ook de politiek roert zich in de discussie over de werkwijze van incassobedrijven. De PvdA en de 

Christen Unie dienden in 2016 een initiatiefwetsvoorstel in om misstanden in de incassobranche tegen 

te gaan. Volgens het voorstel moeten incassobedrijven zich registreren. De ACM ziet in dit voorstel toe 

op de naleving en kan daarmee volgens de indieners hoge boetes uitdelen voor overtredingen (tot 

900.000 euro). Na drie overtredingen dient het bedrijf uit het register te worden geschrapt, waarna het 

voor de duur van vijf jaar geen incassodiensten meer mag uitvoeren, aldus het voorstel.  

                                                           
1
 Zoals van als kassa (bijvoorbeeld op 4 april 2015, 6 februari 2016 en 7 september 2016), Radar (bijvoorbeeld 14 

november 2016 en 8 mei 2017) en De Monitor (v.b. 24-4-2016) 
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Naast de aandacht voor de ogenschijnlijk kwalijke werkwijze van incassobedrijven, kenschetste het 

afgelopen jaar zich door een grote aandacht voor de schuldenproblematiek van debiteuren. Dit uitte 

zich bijvoorbeeld in het met een Nipkowschijf bekroonde programma “Schuldig”, waarin bewoners van 

de Amsterdamse Vogelbuurt meeslepend verhalen over hun schuldenproblematiek. Het programma 

toont op indringende wijze de ingrijpende persoonlijke gevolgen van incassotrajecten.  

De schuldenproblematiek lijkt hoog op de agenda van de rijksoverheid te staan. De Algemene 

Rekenkamer (2016), het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2016), de Nationale 

Ombudsman (2016) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (Hoff, Wildeboer Schut, Godris & Vrooman, 

2016) publiceerden het afgelopen jaar elk een rapport over armoede in Nederland. Ook de 

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) liet zich niet onbetuigd. De WRR publiceerde 

het afgelopen jaar het rapport “Eigen schuld; een gedragswetenschappelijk perspectief op 

problematische schulden” (Tiemeijer, 2016). In het rapport concludeert de Raad dat de verwachtingen 

van de overheid over de financiële zelfredzaamheid van burgers te hooggespannen zijn. Maatregelen 

zijn voor burgers te ingewikkeld en de overheid houdt volgens het rapport te weinig rekening met 

psychologische wetmatigheden. De run op debiteuren, waarin verschillende partijen elkaar 

beconcurreren om het innen van schulden middels incassotrajecten, waarbij soms ontoelaatbare druk 

wordt uitgeoefend, zouden de problemen alleen maar verergeren. Veel debiteuren steken hun kop in 

het zand, sluiten de luiken, of raken de weg kwijt, waardoor het persoonlijke drama alleen maar 

toeneemt.  

Reactie vanuit de incassosector 

De incassosector lijkt gedurende het afgelopen jaar in beweging te komen als gevolg van de ontstane 

maatschappelijke onrust over de veronderstelde kwalijke werkwijzen van incassobedrijven. Doorgaans 

erkennen de partijen in de markt dat er boeven binnen de sector actief zijn, maar wijzen de vingers 

vanuit de incassomarkt niet publiekelijk naar concrete bedrijven en zeker niet naar zichzelf.  

De Nederlandse vereniging van gecertificeerde incasso-ondernemingen (NVI) scherpte in reactie op de 

maatschappelijke onrust de vereisten voor leden aan. De NVI verplicht vanaf 2017 voor de medewerkers 

van haar leden de NVI Basis module. Deze verplichte module komt boven het al sinds 2015 ingevoerde 

incasso-keurmerk. Met de invoering van de module beoogt de NVI het kennisniveau en de 

professionaliteit van de branche te verhogen doormiddel van het uniform toetsen van 

incassomedewerkers. De NVI Basis module zou volgens de site van de NVI ook toegankelijk zijn voor 

niet-NVI-leden. Op de NVI-site meldt voorzitter Franssen: ‘Maar al te vaak wordt de NVI aangesproken 
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op gedrag van niet-leden en dat schaadt professionele incassobureaus. Met deze stap zorgen we ervoor 

dat iedereen er baat bij heeft; de medewerker in kwestie, de organisatie waar hij of zij werkt, maar 

zeker ook de persoon die wordt bejegend. In onze beleving moet incasso namelijk worden bedreven op 

de enige juiste wijze: met kennis van zaken en op een fatsoenlijke manier.’ In juni 2017 zijn de eerste 

vier certificaten uitgereikt aan incassomedewerkers voor het behalen van het examen. 

Het afstand nemen van onoorbare incassopraktijken beperkt zich niet tot leden van de NVI. In 

september 2016 introduceerde PH Quality BV het keurmerk Sociaal Verantwoord Incasseren (SVI). Op 2 

februari 2017 ontving Faircasso als eerste een SVI-keurmerk. Faircasso verscheen overigens al eerder in 

het nieuws als “Het nieuwe, vriendelijke geluid in de incassosector” (NRC, 17 oktober 2016). Dit bedrijf 

zou zonder winstoogmerk, met als motto ‘Niet onderuithalen, maar overeind helpen’, op een 

vriendelijke en sociaal verantwoorde manier debiteuren helpen bij het voldoen aan hun financiële 

verplichtingen. Inmiddels ontvingen ook twee andere bedrijven het SVI-keurmerk. 

Het volgens de gegevens van de Kamer van Koophandel grootste incassobedrijf dat actief is in 

Nederland, het Zweedse Intrum Justitia, onthulde in mei 2017 in de media over te zijn gegaan op 

“sociale incasso”: de brieven zijn vriendelijker en minder juridisch van toon, bevatten geen 

dreigementen meer, zijn opgemaakt in een zachtmoediger lettertype en proberen debiteuren te 

bewegen tot afspraken over een goede betalingsregeling (AD, 19-5-2017; Volkskrant, 20-5-2017). 

Volgens directeur Rick Terra is de nieuwe werkwijze een succes: “Klanten worden eerder betaald, 

schuldenaren ervaren minder stress en lopen minder kans in de schuldsanering te raken en voor ons 

werkt het ook veel prettiger”. De reden van deze wijziging van werkwijze is volgens Terra niet uitsluitend 

ingegeven door mededogen met debiteuren. Volgens Terra blijkt dat juridische formuleringen bij 

debiteuren vooral veel vragen oproepen, waardoor zij gestrest raken en niet sneller overgaan tot het 

betalen van de schuld. Bedrijfseconomische motieven liggen (mede) ten grondslag aan de nieuwe 

strategie: “Vorderingen worden vlotter geïnd en het aantal klachten is de afgelopen jaren met de helft 

afgenomen ten opzichte van 2015”.  

De incassosector lijkt hiermee enigszins in beweging te komen. Sommige partijen uiten nadrukkelijker 

zich af te wenden van ontoelaatbare werkwijzen en zich te verlaten op sociaal of maatschappelijk 

verantwoord incasseren. Voor een gedeelte lijken deze ontwikkelingen ingegeven door de 

maatschappelijke onrust die ontstond rond de norm-overschrijdende werkwijze van sommige 

incassobedrijven. Daarnaast lijken ook economische motieven ten grondslag te liggen aan de 

koerswijziging.  
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De incassomarkt 

De incassomarkt laat zich moeilijk in kaart brengen. Iedereen kan, ongeacht verleden of opleiding, 

incassowerkzaamheden uitvoeren, in zoverre dit het minnelijke traject betreft. Voor het uitvoeren van 

incassowerkzaamheden is het vooralsnog niet noodzakelijk om zich te registreren of een specifieke 

opleiding te volgen. Het enige vereiste is dat men zich, naast het naleven van algemene (economische) 

wetgeving, houdt aan de Wet Incasso Kosten (WIK). Incasseren blijkt, vanwege de grote aantallen 

debiteuren, een lucratieve bezigheid. Als gevolg daarvan lijken ondernemers van allerlei pluimage zich 

op de incassomarkt te storten.  

Het aantal bedrijven dat zich bezighoudt met incassowerkzaamheden is lastig vast te stellen. Bronnen 

noemen verschillende cijfers. De internetsite incassobureaus.online geeft een overzicht van alle 

incassobureaus in Nederland2. De cijfers van deze website suggereren dat in totaal 1.494 incassobureaus 

in Nederland actief zijn. In de onderstaande kaart is het aantal incassobureaus per provincie per 100.000 

inwoners weergegeven. Hierbij blijken er naar inwoneraantal vooral veel incassobedrijven actief in de 

driehoek Flevoland - Utrecht- Noord-Holland. Wellicht dat de centrale ligging van deze driehoek daar 

mede debet aan is. Vooral in Zeeland en Friesland is het aantal incassobedrijven in verhouding met het 

inwoneraantal relatief laag.  

 

                                                           
2
 . Volgens incassobureaus.online zijn er half juni 2017 in de provincies Zuid-Holland (323) en Noord-Holland (297) 

de meeste incassobureaus. De overige provincies tellen minder incassobureaus: Noord-Brabant (201), Gelderland 
(169), Utrecht (148), Overijsel (106), Limburg (72), Flevoland (55), Groningen (39), Drenthe (37), Friesland (34) en 
Zeeland (13). Aantal incassobedrijven per 100.00 inwoners (bron: CBS statline) per provincie: Zeeland 3,4; 
Friesland 5,3; Limburg 6,4; Groningen 6,7; Drenthe 7,5; Noord-Brabant 8,0; Gelderland 8,3; Zuid-Holland 8,8; 
Overijsel 9,2; Noord-Holland 10,6; Utrecht 11,5; Flevoland 13,5. 
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Afbeelding 1: Aantal incassobedrijven per 100.000 inwoners per provincie 

 

In 2012 meldde het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum (WODC) van het 

ministerie van Veiligheid en Justitie dat 1.063 bedrijven ingeschreven stonden bij de KvK als actief in de 

kredietinformatie en incasso-branche (Geurts, 2012). In april 2017 blijkt dit aantal overigens nauwelijks 

te zijn veranderd. Op basis van de resultaten van een steekproef schatte het WODC dat ongeveer 440 

van deze bedrijven, met ongeveer 3.432 medewerkers, daadwerkelijk minnelijke incassotrajecten 

uitvoeren. Volgens het CBS (Statline) is het aantal kredietinformatie- en incassobureaus vanaf 2012 tot 

2017 gestaag gedaald, van 630 tot 575. De ABN-AMRO schat daarentegen dat het aantal incassobureaus 

tussen 2007 en 2016 is gestegen; van ongeveer 500 naar ruim 600. Deze groei betreft volgens de ABN-
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AMRO vooral het aantal eenmanszaken; het aantal grotere bedrijven daalde volgens deze bank 

enigszins. Overigens bewegen zich niet uitsluitend bedrijven die staan ingeschreven bij de KvK als 

kredietinformatie en incassobureaus zich op de incassomarkt. Vooral deurwaarderskantoren en 

advocatenkantoren voeren, naast hun andere werkzaamheden, dikwijls minnelijke incassotrajecten uit. 

Het WODC schatte dat in 2012 ongeveer 20% van de omzet van deurwaarderskantoren gegenereerd 

werd uit minnelijke incassotrajecten en dat er in dat jaar 187 incasso-advocaten waren.  

Omdat het onduidelijk is hoeveel bedrijven zich bezighouden met incassowerkzaamheden, is het ook 

lastig een schatting te maken van het aantal incassotrajecten in Nederland en van de omzet die daarmee 

gemoeid is. De site van de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen (NVI), 

wiens leden naar eigen zeggen ongeveer 70% van de incassomarkt bestieren, meldt dat aan het einde 

van het eerste kwartaal van 2017 de NVI-leden in totaal 4,2 miljoen zaken in behandeling hadden met 

een totale waarde van 10,7 miljard3. Over het einde van 2015 meldt de NVI eveneens dat de leden 4,2 

miljoen zaken in behandeling hadden. De totale waarde van die zaken was toen beduidend lager: 7,2 

miljard. Cijfers van het CBS (Statline) tonen dat het inkomen van de ongeveer 300 zelfstandigen in de 

incassobranche tussen 2012 en 2017 met 16% is afgenomen, van gemiddeld 45.300 naar 38.000 euro 

per jaar. 

De organisatie van de incassomarkt lijkt beperkt en versnipperd, waardoor er nauwelijks sprake lijkt van 

één gezaghebbende spreekbuis of aanpreekpunt. De Nederlandse vereniging van gecertificeerde 

incasso-ondernemingen telt volgens de officiële site slechts 25 leden, twee aspirant-leden en één 

geassocieerd lid. Hoewel dit doorgaans grote spelers op de markt betreffen, lijkt deze vereniging 

maximaal ongeveer 5% van bedrijven te vertegenwoordigen. Het Verbond voor Credit Management 

Bedrijven (VCMB) telt volgens de site 42 leden en het is onduidelijk hoe hoog het ledenaantal is van de 

Vereniging voor Credimanagement. Deurwaarders lijken beter georganiseerd. De Koninklijke 

beroepsvereniging van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) telt 864 leden. Lidmaatschap van de KBvG is 

verplicht voor gerechtsdeurwaarders. Ook al is het daar onduidelijk welk deel zich bezighoudt met 

minnelijke incassotrajecten. Voor advocaten die zich bezighouden met incassowerkzaamheden is de 

Vereniging van Incasso- en procesAdvocaten (VIA) opgericht. Volgens hun site zijn 184 (individuele) 

advocaten lid van de vereniging.  

                                                           
3
 Zie: http://www.nvio.nl/kerncijfers-nvi-2015 
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Werkwijzen van incassobureaus 

Incassobedrijven melden het minnelijke incassotraject doorgaans te verzorgen op basis van no-cure-no-

pay. Na binnenkomst van de uitstaande schuld betaalt de crediteur het incassobureau voor de bewezen 

diensten, ongeveer 15% of meer, of houdt het incassobedrijf de berekende incassokosten en -rente. 

Daarnaast kunnen incassobedrijven ook vorderingen opkopen, doormiddel van cessie of het vestigen 

van pandrecht. Voor cessie is wel mededeling aan de debiteuren vereist. Het incassobedrijf int de 

schulden in dat geval voor eigen rekening. De winst voor het incassobedrijf bedraagt bij opgekochte 

vorderingen het verschil tussen de opbrengsten en de gemaakte kosten.  

Het incassobedrijf stuurt na het binnenkrijgen van de vordering normaal gesproken eerst een 

schriftelijke aanmaning, soms gevolgd door herinneringen, waarbij ook andere communicatiekanalen 

kunnen worden ingeschakeld. Het gebruik communicatiekanalen en de wijze waarop incassobedrijven 

debiteuren benaderen lijken veel incassobedrijven, blijkens hun sites, te laten afhangen van de wensen 

van de opdrachtgever. Het incassobedrijf dient in deze communicatie in ieder geval wel duidelijk aan te 

geven hoe groot de schuld is en waardoor de oorspronkelijke schuld is ontstaan. Het incassobureau mag 

bij het bedrag van de uitstaande schuld een bedrag toevoegen voor de incassokosten en rente. Deze 

bedragen zijn wettelijk gemaximeerd (Wet Incasso Kosten, 2012; zie de site van de ACM voor 

toelichting). Het incassobedrijf mag niet dreigen met bevoegdheden die het niet heeft of niet van plan is 

in te zetten. Bovendien moet het bedrijf geen verwarring scheppen door eerst te dreigen met een gang 

naar de rechter en dan de debiteur weer een laatste kans geven.  

De debiteur kan naar aanleiding van het verzoek van het incassobedrijf het uitstaande bedrag betalen, 

dan wel contact opnemen met het incassobureau om af te spreken op welke wijze de schuld, al dan niet 

met een betalingsregeling, kan worden voldaan. Bij het aangaan van een betalingsregeling dient het 

incassobedrijf rekening te houden met de financiële positie van de debiteur (bijvoorbeeld de beslagvrije 

voet en de aanwezigheid van een eventuele bewindvoerder). De veronderstelde debiteur kan bezwaar 

aantekenen tegen de aanmaning. Dit kan bijvoorbeeld omdat het bedrag niet klopt, de verbintenis nooit 

is aangegaan, of omdat het product of de dienst niet is geleverd of ondeugdelijk was. Het incassobedrijf 

dient in dat geval de benodigde bewijzen te overleggen. Indien de debiteur, ondanks herhaalde 

verzoeken daartoe, niet reageert of blijft weigeren te betalen, kan een gerechtelijk traject worden 

ingezet, waarmee het minnelijke of buitengerechtelijke traject beëindigt. 
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Dit minnelijke incassoproces loopt niet altijd vlekkeloos, blijkt onder andere uit de vele klachten van 

debiteuren op klachtensites, zoals klachten.nl, Consuwijzer en Klachtencompas. Incassobureaus lijken 

niet altijd kieskeurig te zijn in het aannemen of zorgvuldig in het controleren van de opdrachten. Op de 

klachtensites geven verschillende klagers aan dat de vordering onterecht, verjaard, of al voldaan is. In 

enkele gevallen lijkt er daarbij sprake van oplichting of acquisitiefraude. Volgens de klagers volharden 

sommige incassobedrijven evenwel in het aandringen op betaling, ondanks dat harde bewijzen zijn 

overlegd dat de veronderstelling van enige financiële schuld onterecht was, zoals na een schriftelijke 

bevestiging van de crediteur dat het een administratieve fout betreft. Ook overleggen incassobedrijven 

dikwijls de stukken niet die zouden moeten aantonen dat er sprake is van daadwerkelijke schuld. Het 

ondanks dringend verzoek daartoe onthouden van zulk bewijs, gaat volgens klagers gepaard met het 

onverminderd toesturen van dwingende aanmaningen. Sommige debiteuren klagen erover dat zij direct 

worden geconfronteerd met communicatie uit een latere fase van het proces, bijvoorbeeld over de start 

van het gerechtelijke traject, zonder dat zij eerst een eerste aanmaning of zelfs een rekening hebben 

ontvangen. Sommige klagers melden de indruk te krijgen dat het incassobedrijf bewust aanstuurt op 

een gerechtelijk vervolg in de zaak. Anderen doen hun beklag over de manier van benadering door het 

incassobedrijf. Dat kan betrekking hebben op de onduidelijkheid of onbegrijpelijkheid van de 

correspondentie, de veelheid aan en tijdstippen van berichten, de onbeschofte behandeling of ervaren 

bedreigingen. Ook klagen verscheidene debiteuren dat het onmogelijk is om met het incassobedrijf in 

contact te treden voor overleg; het telefoonnummer is afgesloten, of men belandt als men belt oneindig 

in de wacht, en op brieven en mails reageert het bedrijf niet. In veel gevallen blijven de incassobedrijven 

ondertussen wel doorgaan met het toesturen van aanmaningen met harde deadlines. De berekende 

incassokosten en rente vormt voor veel debiteuren een andere reden om aan de bel te trekken. In 

sommige gevallen rekenen de debiteuren voor dat de opgevoerde bedragen de wettelijke norm te 

boven gaan. Anderen beklagen zich erover dat het incassobedrijf met het gebruik van trucs de 

incassokosten opdrijft, bijvoorbeeld door rekeningen op te knippen om over elk van de deelrekeningen 

kosten te kunnen berekenen. Ook debiteuren die een betalingsregeling afspreken dienen klachten in 

over incassobedrijven. Sommigen melden dat gemaakte afspraken binnen het kantoor blijken ‘zoek’ te 

raken, waardoor debiteuren vervolgens geconfronteerd raken met voor hen onbegrijpelijk gedrag van 

incassomedewerkers. Anderen klagen over gebrek aan flexibiliteit van het incassobedrijf; na twee dagen 

te laat aan een termijnbetaling voldoen, start ogenblikkelijk het gerechtelijke traject, of een betaling 

naar een ander rekeningnummer van het incassobedrijf leidt tot aanmaningen en ontkenning van 

ontvangst. Debiteuren met een verslechterde financiële situatie klagen over de onwil van 
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incassobedrijven om de hoogte van de afbetalingen te matigen om tegemoet te komen aan de 

beslagvrije voet. Ook klimmen sommige debiteuren na het voldoen van de schuld in de pen. Zo beklaagt 

een debiteur op klachten.nl zich erover dat het incassobedrijf al geruime tijd niet thuis geeft bij het 

verzoek om terugbetaling van een per abuis dubbel betaalde incasso-rekening.  

Samen met de mediaberichtgeving schetsen klachtensites een gitzwart beeld van de werkwijze van 

bedrijven op de incassomarkt, waarin incassobedrijven zich storen aan geen enkel gebod, 

samenspannen met oplichters en fraudeurs, oneigenlijke druk toepassen, te hoge kosten berekenen, kil 

en berekenend opereren, niet transparant opereren en debiteuren bestelen. Hoewel ontegenzeggelijk 

het één en ander misgaat binnen de incassomarkt, niet alle bedrijven bonafide blijken en een aantal op 

of over het randje van het toelaatbare lijken te opereren, behoeft dit beeld wel enige nuancering. Ten 

eerste is het niet verwonderlijk dat niet alle debiteuren staan te juichen wanneer zij een aanmaning 

ontvangen van een incassobedrijf. Het lijkt onontkoombaar dat een aantal van hen klaagt wanneer er 

een aanmaning op de deurmat valt. Dit ongeacht de wijze waarop het incassobedrijf opereert. Ten 

tweede roept het weinig verbazing op dat bij de afhandeling door duizenden incassomedewerkers van 

miljoenen incassotrajecten per jaar er bij een aantal iets misgaat. Het blijft, ondanks de voortschrijdende 

automatisering in deze markt, mensenwerk. Ook incassomedewerkers kunnen weleens hun dag niet 

hebben, administratieve fouten maken, of ongelukkig uit de hoek komen. Ten derde zijn klachtensites 

opgezet om misstanden aan de kaak te stellen, consumenten die onheus zijn bejegend een podium te 

bieden en organisaties de kans te geven hun fout te herstellen. Klachtensites bieden geen ruimte voor 

debiteuren om hun positieve ervaringen met incassobedrijven te kunnen delen. 

De sites van incassobedrijven laten een gemengd beeld zien van de werkwijze van de bedrijven. Een deel 

van de incassobedrijven suggereert op hun site, in lijn met de maatschappelijke kritieken op de branche, 

pressiemiddelen niet te schuwen. Zo vermeldt een site: “Indien de debiteur nog steeds niet reageert of 

telefonisch onbereikbaar blijft, dan bezoeken wij hem en/of manen wij hem in forse termen per fax en 

aangetekend schrijven”; een andere site: “Als de debiteur is bezweken onder de druk, betalen wij u 

uit!”; en een derde site “Effectief incasseren is de juiste dosis druk toepassen.”, gevolgd door “Vaak is 

maximale druk noodzakelijk.”. Sommige bedrijven gaan op hun website prat op de door hen 

gehanteerde intensieve benadering van debiteuren. Bijvoorbeeld: “Door effectief gebruik te maken van 

e-mail, sms, telefonie, sociale media en huisbezoeken weten wij een bijzonder hoog rendement in het 

incassotraject te behalen” en “Ons minnelijke incassotraject is uitzonderlijk intensief door de inzet van 

post, e-mail, sms, telefonie, sociale media en huisbezoeken van 08.30 tot 21.00 uur. Uw debiteur komt 
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werkelijk niet meer om ons heen!”. Andere bedrijven schetsen een genuanceerder beeld van hun 

aanpak. “Op dezelfde dag dat u een dossier aanlevert sturen wij al een aanmaning. De eerstvolgende 

dag nemen we telefonisch contact op om te verifiëren of de aanmaning ontvangen is en om concrete 

afspraken te maken” en “<naam bedrijf> incasseert altijd in de geest van het bedrijf waarvoor zij werkt 

zodat imagoschade wordt voorkomen.”. Een groot deel van de websites van incassobedrijven lijkt zich 

vooral uit te putten in afkeer tegen het gebruik van pressiemiddelen en rept vooral over 

maatschappelijk of sociaal verantwoord incasseren.  Daarbij benadrukken deze bedrijven doorgaans oog 

te hebben voor de belangen van de debiteuren en de situatie waarin zij verkeren. Bijvoorbeeld: “<naam 

bedrijf> hanteert een persoonlijke benadering richting debiteuren waarbij de focus ligt op een oplossing 

die voor beide partijen geschikt is” En “Door onze manier van werken onderscheiden wij ons in de markt 

als een sociale, deskundige en vooral betrouwbare partner”. 

Het beeld over de wijze waarop incassobedrijven debiteuren benaderen lijkt hiermee niet eenduidig. 

Een gedeelte van de incassobedrijven lijkt zich agressief op te stellen, de debiteuren bewust onder 

zware druk te zetten en daarbij de grenzen van de wet op te zoeken of te overschrijden. Een ander deel, 

van de incassobedrijven laat zich laatdunkend uit over de agressieve manier van incasseren van andere 

bedrijven en meldt debiteuren faciliterend tegemoet te treden, waarbij men de debiteuren vriendelijk 

en transparant benadert en probeert te helpen op een goede manier van hun schulden af te komen.  

Centrale onderzoeksvragen 

De centrale onderzoeksvraag van deze studie luidt:  

In hoeverre laten incassobedrijven zich in met een agressieve of met een faciliterende manier van 

incasseren en in hoeverre is de manier waarop het bedrijf incasseert afhankelijk van kenmerken van de 

markt, kenmerken van het bedrijf of van individuele motieven?  

Het opnemen van faciliterend incasseren, naast agressief incasseren, als te verklaren variabele in de 

centrale onderzoeksvraag, maakt dit onderzoek uniek binnen de handhavingsliteratuur. 

Sociaalwetenschappelijk handhavingsonderzoek richt zich immers doorgaans uitsluitend op het 

beantwoorden van de vraag waarom mensen of bedrijven de normen overtreden (regelovertreding of 

criminaliteit) of waarom zij de regels naleven (compliance). De vragen in het onderhavige onderzoek 

gaan verder dan compliant gedrag. Faciliterend incasseren gaat in op het (maatschappelijk) gewenste 

gedrag: het vriendelijk, transparant en voor de debiteuren hulpvaardig incasseren. 

Handhavingswetenschappen, waaronder criminologie en de rechtswetenschappen, lijken 
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gepreoccupeerd te zijn met criminaliteit (Braithwaite, 2016). Deze wetenschappen richten zich bijna 

uitsluitend op het al dan niet plegen van regelovertredingen. Daarmee begrenzen deze disciplines zich 

tot één uiterste de gedragsopties van individuen of bedrijven. Het gedragsrepertoire beslaat meer dan 

het al dan niet plegen van criminaliteit. De overgrote meerderheid van de mensen en bedrijven houden 

zich bij het nastreven van hun doelen doorgaans drukdoende met legale en maatschappelijk gewenste 

activiteiten. Voor een belangrijk deel zijn zij vooral gericht op het goed willen uitvoeren van activiteiten 

en het verder brengen van de belangen van hun groep, de omgeving of de samenleving.  

De afgelopen jaren besteden enkele handhavingswetenschappers aandacht aan het gewenste gedrag 

van individuen en bedrijven, zoals aan gedrag dat verder gaat dan regelnaleving, aan positief deviant 

gedrag van werknemers in bedrijven of aan positieve veiligheid (zie bijvoorbeeld: Denkers, 2017; 

Gunningham, Kagan Thornton, 2004; Recker Kohlborn & Kummer, 2016; Schuilenburg & van Steden, 

2016). Deze handhavingswetenschappers suggereren dat het faciliteren van gewenst gedrag mogelijk 

belangrijker is bij het voorkomen van regelovertreding dan het onderdrukken van ongewenst gedrag. 

Uiteraard betekent dit niet dat handhavende diensten zich voortaan louter moeten gaan toeleggen op 

het stimuleren van individuen en bedrijven om ‘goede dingen’ te doen. De handhaving vervult een 

andere rol binnen de overheid. Dit neemt niet weg dat de effectiviteit van de handhaving mogelijk wel 

vergroot zou kunnen worden door ook oog te hebben voor het gewenst gedrag. Het opnemen van 

faciliterend incasseren in de centrale onderzoeksvraag is erop gericht na te gaan in hoeverre het 

agressief incasseren door incassobureaus kan worden gemitigeerd via het stimuleren van het gewenste 

incassogedrag.  

Naast de centrale onderzoeksvraag richt het onderhavige onderzoek op het beantwoorden van zes 

specifiekere vragen: 

a. Zijn binnen de incassomarkt de binding, de ervaren concurrentie tussen bedrijven, de 

criminogene mores en de stereotype beelden over debiteuren gerelateerd aan agressief en/of 

faciliterend incasseren? 

b. Zijn binnen incassobedrijven een egoïstisch klimaat, een principieel klimaat of de belangen die 

men hecht aan de crediteuren gerelateerd aan agressief en/of faciliterend incasseren? 

c. Zijn bij de leidinggevenden binnen incassobedrijven de (persoonlijke en sociale) normen, de 

gepercipieerde mogelijkheden (om na te leven en om te overtreden) en incentives (kosten en 

baten) gerelateerd aan agressief en/of faciliterend incasseren?  
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d. Wat zijn de belangrijkste voorspellers van agressief en/of faciliterend incasseren? 

e. Welke rol zou faciliterend incasseren kunnen spelen bij het reduceren van agressief incasseren? 

f. Zijn faciliterend en agressief incasseren gerelateerd aan het economische succes van 

incassobedrijven? 

Theoretische noties 

Hoewel wetenschappers, ook in Nederland, enig onderzoek uitvoerden naar de verhouding tussen 

crediteuren en debiteuren (v.b. Peebles, 2010) en de schuldenproblematiek (v.b. Zinman, 2015), is er 

nog nauwelijks onderzoek gedaan naar de beweegredenen van de incassobedrijven zelf. Dit is 

verwonderlijk, omdat voor het effectief reguleren van de incassomarkt, die de afgelopen jaren 

nadrukkelijk in opspraak is geraakt vanwege veronderstelde norm-overschrijdende werkwijzen, het voor 

de toezichthouders van groot belang lijkt om over gedegen kennis te beschikken over waarom bedrijven 

zich al dan niet inlaten met het proberen te innen van onterechte of verjaarde vorderingen, het 

opvoeren van onterechte of niet inzichtelijke kosten en de inzet van oneigenlijke pressiemiddelen.  

Bij het nastreven van hun doel, het innen van de uitstaande schulden bij debiteuren, beschikken 

incassobedrijven, los van de inzet van buitenwettelijke middelen, over twee mogelijke 

interventierichtingen: agressie, het toepassen van druk waardoor debiteuren zich genoodzaakt voelen 

het verschuldigde bedrag af te staan, of faciliteren, het helpen van debiteuren bij het wegwerken van de 

schuld (Zie bijvoorbeeld: Fedaseyeu & Hunt, 2015). Beide interventierichtingen zijn vanuit het 

perspectief van het incassobedrijf gericht op het bereiken van hetzelfde resultaat: het verschuldigde 

bedrag wordt gegeind, de crediteuren krijgen hun geld, het dossier kan worden gesloten en 

incassobedrijf ontvangt de gage voor de verrichte dienst. De strategie die het incassobedrijf hanteert 

kan belangrijke consequenties hebben voor de betreffende debiteuren.  

De keuze tussen agressief of faciliterend interveniëren is bepaald niet uniek voor incassobedrijven. 

Psychologen en ook primatologen onderscheiden doorgaans agressieve en faciliterende interventies (zie 

bijvoorbeeld: Cuddy, Fiske & Glick, 2008; en Petersen, Sell, Tooby, & Cosmides, 2012). Bij het 

onderscheid tussen agressief en faciliterend interveniëren gaat het om acties die men onderneemt die 

anderen belemmeren of juist ondersteunen in het bereiken van hun doelen (zie bijvoorbeeld: Galinsky, 

Gruenfeld, & Magee, 2003; Kelley & Thibaut, 1978). Primaten, zoals chimpansees en bonobo’s, en 

mensen blijken zich veelvuldig toe te leggen op het reguleren van het gedrag van andere groepsleden. 

Primaten kunnen het gedrag van groepsleden agressief corrigeren door te krijsen, weg te jagen, eten te 
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onthouden of fysiek te beschadigen (Clay, Ravaux, de Waal & Zuberbuhler, 2016). Anderzijds corrigeren 

primaten elkaar faciliterend door te helpen, emotioneel te steunen, te beschermen en voedsel te geven, 

zelfs wanneer henzelf dit op het eerste gezicht geen persoonlijke voordelen oplevert (De Waal, 2000). 

Psychologen onderkennen in het ‘natuurlijk gedrag’ van de mens eveneens een zeer breed pallet aan 

menselijke interventies, variërend van agressief, zoals tegenwerken, beschadigen en bestraffen, tot 

faciliterend, zoals helpen, complimenteren en belonen (zie bijvoorbeeld: Parks, Joireman & Van Lange 

(2013). 

Over de effectiviteit van agressie en faciliteren op het gedrag van de normadressanten zijn 

boekenkasten vol geschreven. Dit betreft bijvoorbeeld de artikelen over het onderzoek naar de effecten 

van verschillende opvoedstijlen op het gedrag van kinderen en jongeren. De resultaten in deze lijn van 

onderzoek suggereren doorgaans dat een agressieve opvoeding, die gericht is op het controleren en 

bestraffen van negatief gedrag, is gerelateerd aan meer depressiviteit en angststoornissen en aan meer 

delinquentie, terwijl adolescenten die een opvoeding genieten die gericht is op het stimuleren van de 

ontwikkeling doorgaans relatief vrij zijn van dergelijke klachten (zie bijvoorbeeld: Barber, 1996; Pettit, 

Laird, Dodge, Bates, Criss, 2001).  Ook is er veel onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van 

verschillende manieren van handhaving, ook al moet daarbij de kanttekening worden geplaatst dat deze 

literatuur zich vooral richt op de effecten van agressieve (= repressieve) interventies, zoals van correctie, 

beboeten of strafrechtelijke vervolging. De handhavingsliteratuur zou gebaat zijn bij meer aandacht 

voor de effecten van faciliterende interventies. 

Verschillende factoren kunnen ten grondslag liggen aan de keuze van incassobedrijven voor het gebruik 

van agressieve of faciliterende interventies. Invloeden vanuit de omgeving, de dynamiek in de eigen 

groep of individuele motieven kunnen de richting van de keuze bepalen. Deze factoren kunnen 

ondergebracht worden in drie categorieën: kenmerken van de incassomarkt, karakteristieken van het 

incassobedrijf en de persoonlijke motieven.   

De incassomarkt 

Kenmerken van markt waarbinnen de incassobedrijven opereren kan van invloed zijn op de wijze 

waarop deze bedrijven hun werkzaamheden uitvoeren en op de mate waarin zij de regels naleven of 

overtreden. Criminologisch onderzoek toont dat de mate waarin bedrijven de regels overtreden 

verschilt tussen branches (Clinard & Yeager, 1980; Platform Bijzondere Opsporingsdiensten, 2007; 

Sutherland, 1949; Wang & Holtfreter, 2012). Reden hiervoor zou zijn dat branches een subcultuur 

vormen, waarbinnen bedrijven werkwijzen, waarden, motieven en rationalisaties van elkaar overnemen 
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(Baucus, 1994; Faberman, 1975; Clinard & Yeager, 2006). Verschillende factoren kunnen een verklaring 

vormen voor verschillen tussen branches. Dit geldt voor de binding met de incassomarkt, de 

concurrentie op de markt, de mate waarin norm-overschrijdend gedrag als normaal wordt gezien op de 

markt en de heersende stereotype beelden over debiteuren. 

Binding aan de markt 

Binding is volgens zowel criminologen als psychologen van grote invloed op ons gedrag. In het algemeen 

zou een sterke binding gerelateerd zijn aan een sterkere neiging zich te gedragen volgens de heersende 

normen (Gottfredson & Hirshi, 1990; Lamet, Dirkzwager, Denkers & van der Laan, 2013; Sampson & 

Laub, 2005). Diegenen die zich niet of nauwelijks binden aan een groep zouden zich weinig gelegen laten 

aan die normen. Een negatieve binding zou mensen aanzetten zich contrair aan de heersende 

groepsnormen te gedragen (zie bijvoorbeeld: Vazsonyi, Mikuska & Kelley, 2017). 

Vooraf is het moeilijk in te schatten in hoeverre incassobedrijven zich binden aan de incassomarkt. Naar 

de binding van bedrijven aan de incassomarkt is tot dusverre immers nog geen onderzoek gedaan. Zoals 

beschreven opereren op de incassomarkt verschillende partijen: incassobureaus, deurwaarders, juristen 

en andere beroepsgroepen; grote, kleine bedrijven en éénpitters; bonafide en malafide bedrijven; en 

leden en niet-leden van verschillende beroepsverenigingen. Het is daarmee de vraag in hoeverre de 

partijen die zich op de incassomarkt bewegen zich ook betrokken voelen bij ‘de incassomarkt’, of dat zij 

zich vooral betrokken voelen bij onderdelen van de markt, zoals bij de deurwaarders of de leden van een 

beroepsvereniging.  

Verwacht kan worden dat bedrijven die zich sterker verbonden weten met de incassomarkt, gevoeliger 

zijn voor de invloeden uit deze markt. Indien de incassomarkt zich kenmerkt door normen die afkeurend 

staan ten opzichte van regelovertreding en agressief incasseren, zou een sterke binding aan de 

incassomarkt gerelateerd dienen te zijn aan meer faciliterend en minder agressief incasseren. Indien de 

norm binnen de incassomarkt niet afkeurend staat ten opzichte van regelovertreding en agressief 

incasseren, kan men verwachten dat een sterke binding gerelateerd is aan minder faciliterend en meer 

agressief incasseren.  

Concurrentie op de markt 

Hevige concurrentie, zeker wanneer het water de bedrijven aan de lippen staat, leidt er in het algemeen 

toe dat bedrijven zich wat minder ethisch opstellen en meer geneigd zijn de regels te overtreden 

(Bennet, Pierce, Snyder & Toffel, 2013). Bedrijven raken door het gevoel van concurrentie in de 
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overlevingsstand. In die stand is ethiek een luxe die men zich niet altijd meer meent te kunnen 

permitteren.  

De media suggereren dat de incassomarkt gebukt gaat onder hevige concurrentie. Deze veronderstelling 

lijkt niet te worden gestaafd door de cijfers van de NVI. Het aantal incassotrajecten en de omzet van hun 

leden lijkt aan de hand van hun cijfers opmerkelijk constant. De eerder besproken cijfers van het CBS 

(Statline) over de dalende inkomsten van eenmanszaken op de incassomarkt markt tussen 2012 en 2017 

lijken de veronderstelling van een neergaande markt wel te onderschrijven.  

Daarmee lijkt de mate waarin incassobedrijven concurrentie ervaren mogelijk te verschillen per segment 

van de markt. Verwacht wordt dat bedrijven die veel concurrentie ervaren sterker geneigd zijn tot 

agressief incasseren en het overtreden van de regels, dan bedrijven die minder concurrentie ervaren. 

Criminogene mores 

Bedrijven laten hun strategie mede bepalen door wat zij gebruikelijk achten in de markt waarbinnen zij 

opereren. Wanneer de markt meer criminogeen wordt geacht, dat wil zeggen men veronderstelt dat 

andere bedrijven zich weinig gelegen laten aan wet- en regelgeving, dan zullen bedrijven sterker geneigd 

zijn zich ook minder aan de gestelde normen te houden (zie bijvoorbeeld Denkers en Jellema, 2016; 

Denkers, Peeters en Huisman, 2013; Platform Bijzondere Opsporingsdiensten, 2007). De mores in de 

markt kunnen hierdoor besmettelijk zijn en ook het gedrag van anderen negatief beïnvloeden.  

De markt kreeg de afgelopen jaren een zeer negatieve pers. Naast berichten over bonafide bedrijven 

die, om het voorzichtig uit te drukken, niet in alle gevallen aan de maatschappelijke verwachtingen 

voldoen, rapporteren de media ook over criminelen die via malafide bedrijven zich met behulp van 

incassowerkzaamheden ten koste van zowel crediteuren als debiteuren proberen te verrijken. Deze 

berichtgeving kan de indruk wekken criminaliteit de norm is op de incassomarkt. Daarmee zou deze 

negatieve pers bijdragen aan een sterkere neiging bij incassobedrijven zich in te laten met agressief 

incasseren en normoverschrijding. 

Het is echter de vraag in hoeverre incassobedrijven de mores op de markt als criminogeen ervaren. 

Belangrijke spelers op de markt benadrukken dat er weliswaar malafide bedrijven op de markt actief 

zijn, maar dat belangrijke spelers allen op een nette en maatschappelijk, of sociaal verantwoorde wijze 

incasseren (zie bijvoorbeeld NVI-site). Het is daarmee de vraag in hoeverre de incassobedrijven de 

mores in de incassomarkt als criminogeen ervaren.  
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De mate waarin de mores in de branche een invloed uitoefenen is mede afhankelijk van de mate waarin 

men zich identificeert, of hecht, aan de branche. De mores heeft naar verwachting nauwelijks invloed op 

het gedrag van diegenen die zich niet of nauwelijks aan de markt hechten. Op het gedrag van diegenen 

die zich sterk hechten aan de markt lijkt een grote invloed waarschijnlijk.  

Verwacht wordt dat bedrijven die de markt als criminogeen ervaren, vooral bij diegenen die zich sterk 

binden, meer geneigd zijn tot agressief incasseren en minder geneigd tot faciliterend incasseren, dan 

bedrijven die de markt als minder criminogeen ervaren.  

Stereotype beelden 

De interventiekeuze blijkt niet uitsluitend afhankelijk van de verwachtingen over de effectiviteit ervan. 

Psychologen en primatologen suggereren dat stereotype beelden over de doelgroep een belangrijke rol 

vervullen bij het kiezen tussen agressief of faciliterend optreden (Cuddy, Fiske & Glick, 2008; Petersen, 

Sell, Tooby, & Cosmides, 2012). Naarmate de doelgroep nader aan het hart ligt, of als warmer wordt 

gezien, is men meer geneigd actief te faciliterend en minder bereid agressief op te treden. Wordt de 

doelgroep als competent of als belangrijk gezien, gebruikt men vooral passieve facilitatie; ziet men de 

doelgroep daarentegen als incompetent of onbelangrijk, dan verlaat men zich liever op passieve 

agressie.  

In zoverre de stereotype beelden over de doelgroep de keuze over de wijze van incasseren door 

incassobedrijven bepalen, zouden vooral debiteuren die als koud en incompetent worden gezien, 

worden getrakteerd op zowel een passieve als actieve agressieve benadering en op geen enkele manier 

worden geholpen bij het voldoen aan hun schulden. Dit, terwijl juist incompetente debiteuren 

logischerwijs het meest gebaat zijn bij een faciliterende benadering. 

Het incassobedrijf 

De bedrijven die op de incassomarkt opereren lijken bijzonder divers. Incassobedrijven verschillen op 

structurele kenmerken, zoals omvang, branche en lidmaatschap van een branchevereniging. Daarnaast 

lijken bedrijven hun werkzaamheden uit te voeren vanuit uiteenlopende uitgangspunten. Sommige 

bedrijven melden op hun websites vooral gedreven door resultaten en winst. Andere bedrijven lijken 

vooral de belangen van de crediteuren centraal te stellen. Weer andere incassobedrijven richten zich 

ogenschijnlijk op maatschappelijk en sociaal verantwoord incasseren, waarbij zij nadrukkelijk melden 

oog te hebben voor de belangen van de debiteuren. Uiteraard hoeft de wijze waarop bedrijven zich 

presenteren niet in alle gevallen overeen te komen met de wijze waarop bedrijven feitelijk opereren; 
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ook een wolf die blaat als een schaap bijt. De grote diversiteit in de wijze waarop de bedrijven zich 

presenteren, suggereert wel dat bedrijven verschillen in ethische opvattingen.  

Ethisch organisatie klimaat  

Het ethische klimaat kan, volgens de wetenschappelijke literatuur een belangrijke rol spelen bij de 

integriteit van een organisaties (bijvoorbeeld Arnaud & Schminke, 2012; Cohen, 1995; Kish-Gephart, 

Harrison & Treviño, 2010; Mayer, Aquino, Greenbaum & Kuenzi, 2012; Treviño, den Nieuwenboer &  

Kish-Gephart, 2014; Schminke, Ambrose & Neubaum, 2005; Victor & Cullen, 1988).  

Het concept ‘ethisch bedrijfsklimaat’ is sterk geïnspireerd op het morele ontwikkelingsmodel van de 

ontwikkelingspsycholoog Kohlberg (Kohlberg, 1969; Kohlberg, 1984; Levine, Kohlberg, & Hewer, 1985). 

Analoog aan Kohlberg’s theorie over de morele ontwikkeling beschrijft de theorie over het ethische 

bedrijfsklimaat het morele niveau waarop men geneigd is te redeneren. Dit kan laag zijn, waarbij men 

uitsluitend redeneert vanuit de eigen belangen. Men spreekt dan over een ‘egoïstisch’ bedrijfsklimaat. 

Anderzijds kan dit niveau van redeneren hoger zijn, wanneer men redeneert vanuit anderen en normen, 

of vanuit algemeen geldende principes. In dat geval spreekt men (respectievelijk) over een zorgzaam of 

een principieel klimaat van de organisatie. 

Onderzoek toont dat het ethische bedrijfsklimaat beslissingen over ethisch of norm-overschrijdend 

gedrag (Barnett & Vaicys, 2000; Martin en Cullen, 2006; Peterson, 2002, Wimbush, Shepard & Markham, 

1997). Een egoïstisch klimaat blijkt uit deze onderzoek sterk gerelateerd aan onethisch gedrag en 

criminaliteit, terwijl een zorgzaam en een principieel klimaat samenhangt met ethisch gedrag en 

compliance. Hoewel er nog nimmer onderzoek is gedaan naar de invloed van het ethische 

bedrijfsklimaat op faciliterend en agressief incasseren, mag verwacht worden dat een egoïstisch klimaat 

gerelateerd is aan meer agressief en norm-overschrijdend incasseren, terwijl een meer ethisch 

(zorgzaam of principieel) bedrijfsklimaat gerelateerd is aan meer faciliterend incasseren.  

Crediteuren belang 

Veel incassobedrijven vermelden op hun sites dat zij zich inzetten voor de belangen van de crediteuren. 

Dit betreft bijvoorbeeld opmerkingen op de websites van de bedrijven dat zij crediteuren ontzorgen, 

effectief helpen bij het innen van vorderingen en de crediteuren centraal zetten bij de wijze waarop het 

incassotraject zal worden uitgevoerd. Enerzijds kunnen deze uitingen op de websites opgevat worden 

als een marketingstrategie van het incassobedrijf – crediteuren zijn immers de opdrachtgevers of 

leveranciers van vorderingen. Anderzijds kunnen deze uitingen gezien worden als een specifieke vorm 
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van een zorgzaam bedrijfsklimaat. Een incassobedrijf dat doordrongen is van de belangen van 

crediteuren, redeneert immers vanuit anderen en omarmt de normen van deze anderen.  

Deze twee perspectieven op het centraal stellen van het crediteurenbelang leiden tot tegengestelde 

hypotheses over de invloed ervan op de wijze van incasseren. Bezien als een marketingstrategie, kan 

men verwachten dat incassobedrijven die aangeven hun werkwijze af te laten hangen van de wensen 

van crediteuren, relatief veel klanten aantrekken die een meedogenloze benadering van de debiteuren 

voorstaan. Naar verwachting mijden dergelijke klanten de incassobedrijven die zich profileren met een 

maatschappelijk of sociaal verantwoorde wijze van incasseren. Vanuit deze redenering zou het centraal 

stellen van het crediteurenbelang leiden tot meer agressief en minder faciliterend incasseren. 

Daarentegen kan men vanuit de theorie en empirie over de invloed van het ethische bedrijfsklimaat, 

verwachten dat het centraal stellen van het crediteurenbelang bijdraagt aan minder agressief en norm-

overschrijden incasseren en aan meer faciliterend incasseren. Onderzoeksresultaten tonen immers 

consistent aan dat een zorgzaam bedrijfsklimaat, waarin anderen centraal staan, gerelateerd is aan 

meer ethisch handelen. Tot dusverre is er echter nog geen onderzoek uitgevoerd naar de invloed van 

het centraal stellen van het crediteurenbelang op de manier waarop incassobedrijven incasseren. In het 

onderhavige onderzoek wordt daarom nagegaan in hoeverre er steun is voor één van beide hypotheses. 

Individuele motieven 

De sociale psychologie, de criminologie en de economie ontwikkelden elk vanuit hun eigen disciplines 

modellen voor de verklaring van het menselijk gedrag. Hoewel daar nog nimmer onderzoek naar is 

gedaan, lijken deze modellen ook toepasbaar voor de vraag waarom personen in incassobedrijven zich 

inlaten met agressief of faciliterend incasseren. Sociaalpsychologen benadrukken doorgaans het belang 

van normen, zowel persoonlijke als sociale (Beck & Ajzen, 1991; Cialdini & Goldstein, 2004) en van de 

waargenomen mogelijkheden tot naleving (Ajzen, 1985, 1991; Bandura, 1977). Criminologen achten 

doorgaans vooral de waargenomen mogelijkheid om te overtreden een belangrijke verklaring (Coleman, 

1987). Economen veronderstellen doorgaans dat een afweging tussen de gepercipieerde kosten en 

baten doorslaggevend is (Becker, 1968; Paternoster & Simpson, 1996; Simpson, Piquero, & Paternoster, 

2002). Geen enkel model lijkt in staat een volledige verklaring te bieden, waardoor de andere modellen 

overbodig zouden worden. In deze studie is er daarom voor gekozen om op individueel niveau een 

geïntegreerd model te kiezen voor het verklaren van regelovertredingen, waarin opgenomen zijn 

persoonlijke en sociale normen, mogelijkheden om na te leven en mogelijkheden om te overtreden en 

inschattingen over de kosten en baten. Dit model staat binnen de handhaving in Nederland vooral 
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bekend als het ISMA-model (Interne en Sociale normen, Mogelijkheden en Afschrikking; zie Platform 

Bijzondere Opsporingsdiensten, 2007), waarbij in dit onderzoek de baten van regelovertreding zijn 

toegevoegd, waardoor men zou kunnen spreken van het ISMI-model (Interne normen, sociale normen, 

Mogelijkheden en Incentives). 

Persoonlijke normen 

Persoonlijke normen verwijzen naar “morele overtuigingen om specifieke handelingen te doen of te 

laten” (Schwatz & Howard, 1981, p. 191). De persoonlijke (of interne) norm betreft iemands 

diepgewortelde en relatief stabiele overtuiging dat regels nageleefd dienen te worden. Persoonlijke 

normen betreffen de persoonlijke standaarden van individuen voor het evalueren van gedrag (Onwezen, 

Antonides & Bartels, 2013; Schwartz, 1977). Volgens het norm activation model worden persoonlijke 

normen geactiveerd wanneer een persoon zich bewust is van de negatieve consequenties voor anderen 

op het moment dat de persoon zich inlaat met onethisch gedrag en zich verantwoordelijk voelt voor 

deze negatieve consequenties (Schwatz, 1977; Steg & Groot, 2010).  Persoonlijke normen bepalen in 

sterke mate of individuen zich al niet dan schuldig maken aan regelovertreding of criminaliteit (Van der 

Pligt, Van Harreveld & Koomen, 2007; Wenzel, 2004b). Persoonlijke normen blijken ook binnen 

bedrijven sterk gerelateerd aan het al dan niet overtreden van regels (Denkers, Peeters en Huisman, 

2013).  

Sociale normen 

Sociale normen hebben, in tegenstelling tot persoonlijke normen, niet zozeer betrekking op de eigen 

normatieve overtuigingen, maar op iemands perceptie van de overtuigingen en het gedrag van 

relevante anderen (Cialdini, Reno & Kallgren, 1990). Deze percepties vormen een belangrijke schakel 

tussen de individuen en hun omgeving (Wikström, 2004). De sociale omgeving kan een belangrijke 

motivatie zijn voor nalevingsgedrag (Cialdini, 2003; Cialdini et al., 1990). Onderzoek toont consistent aan 

dat de opvattingen en het gedrag van anderen, of de percepties die iemand daarvan heeft, sterke 

invloed hebben op het al dan niet overtreden van regels, ook in de werksituatie (Cialdini, et al., 1990; De 

Juan, Lasheras & Mayo, 1994; Denkers e.a., 2013; Reno, Cialdini, & Kallgren, 1993; Robinson en O’Leary-

Kelly, 1998; Webley, Cole & Eidjar, 2001; Wenzel, 2004b).  

Het lijkt waarschijnlijk dat incassomedewerkers met een negatieve sociale norm, die de indruk hebben 

dat anderen zich vooral inlaten met agressief en norm-overschrijdend incasseren en dat anderen die 

werkwijze omarmen, zelf ook sterker geneigd zijn tot agressief incasseren en minder geneigd tot 

faciliterend incasseren dan medewerkers met een positieve sociale norm.  
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Mogelijkheden 

Persoonlijke en sociale normen lijken sterke motivaties voor (on)ethisch of crimineel gedrag. Echter, 

naast deze normatieve motieven, dienen mensen ook de mogelijkheid te hebben en te ervaren dat men 

het betreffende gewenste gedrag kan uitvoeren (Pendse, 2012). De mogelijkheid om criminaliteit te 

plegen blijkt bijvoorbeeld belangrijk voor het al dan niet plegen van witteboordencriminaliteit (Benson & 

Simpson, 2015): “If there is no opportunity, there will be no crime” (Coleman, 1987). Onderzoek toont 

consistent aan dat mogelijkheden om een regel te overtreden een voorwaarde is voor het 

daadwerkelijke overtreden van die regel (Antonides & Robben, 1995; Groenland & Van Veldhoven, 

1983; Lewis, 1982; Webley, Robben, Elffers & Hessing, 1991). Enkel al de indruk dat er mogelijkheden 

bestaan om de regels te overtreden blijkt samen te hangen met meer regelovertredingen, zoals 

belastingontduiking (Wärneryd & Walerud, 1982).  

Naast de mate waarin men denkt dat het makkelijk is om de regels te overtreden, kan ook de moeite die 

men ervaart, of denkt te zullen ondervinden, bij een poging de regels na te leven, een belangrijke 

drijfveer zijn voor het overschrijden van de norm (Gorsira, Denkers & Huisman, 2016). Naarmate het 

lastiger is om de regels na te leven, er als gevolg van regels meer belemmeringen worden ervaren in de 

bedrijfsvoering, kan de regelnaleving meer onder druk komen te staan (Antonides & Robben, 1995). 

Voor het al dan niet plegen van corruptie blijken de moeilijkheden die men ondervindt bij naleving van 

de regels belangrijker dan de mogelijkheden die men ervaart om corruptie te plegen (Gorsira e.a, 2016). 

Medewerkers die het naleven van de regels rond het incasseren als problematisch ervaren en veel 

mogelijkheden zien om deze regels te overtreden, zijn naar alle waarschijnlijkheid sterk geneigd tot 

agressief en norm-overschrijdend incasseren en weinig geneigd tot faciliterend incasseren. Dit geldt 

andersom voor diegenen die de naleving van de incassoregels als een fluitje van een cent ervaren en 

nauwelijks of geen mogelijkheden zien deze regels te overtreden. Zij zijn naar alle waarschijnlijkheid 

vooral geneigd tot faciliterend incasseren. 

Incentives: opbrengsten en kosten 

Economische overwegingen zouden een belangrijke rol kunnen spelen bij de keuze tussen agressief en 

faciliterend incasseren. Het economisch model van Becker (1968), een zeer invloedrijk model binnen de 

handhaving en de wetenschap, beschrijft regelovertreding als het gevolg van een louter economische 

berekening, waarin de persoon de opbrengsten van de overtreding afzet tegen de daaraan verbonden 

kosten. De kosten zijn het product van de kans dat de overtreding wordt gedetecteerd en de daaraan 

verbonden negatieve consequenties (zoals de hoogte van de boete). Als de overtreding winst oplevert 
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en de kosten (pakkans en de negatieve gevolgen) beperkt zijn, voorspelt het model dat de regel zal 

worden overtreden (Cornish & Clarke, 1986; Elffers, 2010). Personen leven, volgens dit model, de regels 

na als de kosten van overtreden groter zijn dan de opbrengsten. Het model hanteert als uitgangspunt 

dat mensen rationeel zijn en uitsluitend gericht op het maximaliseren van de eigen uitkomsten (Olsen, 

1965). Dit mensbeeld beziet individuen als amorele rekenmeesters. Dit mensbeeld zou vooral opgeld 

doen wanneer iemand een bedrijf of onderneming vertegenwoordigt: juist dan zou men handelen 

volgens de economische rationaliteit (Kagan & Scholz, 1984).   

Sociale dilemma-experimenten, uitgevoerd in laboratoria waarin de pure effecten van beloning en 

bestraffing op het gedrag van mensen wordt onderzocht, bieden doorgaans overtuigende steun voor de 

vooronderstellingen van het economisch model; beloning en bestraffing verklaren consistent 

coöperatief en normconform gedrag (Balliet, Mulder & Van Lange, 2011). De experimenten laten echter 

ook zien dat ongeveer de helft van de deelnemers zich coöperatief opstelt in situaties waarin dit gedrag 

objectief gezien niet hun eigenbelang dient (Fehr, Fischbacher & Gachter, 2002; Kerr & Kaufman-

Gilliland, 1994; Sally, 1995). Verder blijkt uit experimenten waarin contextuele invloeden of morele 

overwegingen een rol spelen, dat deze invloeden en overwegingen in sterke mate het gedrag van de 

deelnemers bepalen (Liberman, Samuels & Ross, 2004). Onderzoeken in levensechte situaties leveren 

over het algemeen weinig eenduidige of overtuigende steun voor de aannames van het economisch 

model. Dit geldt ook voor het onderzoek naar regelovertreding in het economische domein (Denkers & 

Jellema, 2016; Simpson, 2013).  Afschrikking, zoals de hoeveelheid controles of de hoogte van de 

boetes, blijkt consistent noch sterk samen te hangen met regelnaleving (Andreoni, Erard & Fernstein, 

1998; Schell-Busey, Simpson, Rorie & Alper, 2016). 

In lijn met de rationele keuze theorie is de verwachting dat agressief of norm-overschrijdend incasseren 

waarschijnlijker is naarmate de opbrengsten daarvan groter zijn en de verbonden kosten lager. De 

empirische literatuur plaatst daar echter vraagtekens bij. In het onderhavige onderzoek zal worden 

nagegaan in hoeverre inschattingen over de kosten en baten gerelateerd zijn aan de wijze waarop 

incassobedrijven incasseren. 

Bedrijfseconomische effecten 

De wijze waarop incassobedrijven hun debiteuren benaderen kan, naast de gevolgen voor de debiteuren 

of de crediteuren, belangrijke bedrijfseconomische consequenties hebben voor het bedrijf zelf. Een 

bedrijf is succesvol indien het veel incasso-opdrachten verwerft en daarvan een hoog percentage leidt 

tot volledige betaling. Anderzijds duidt een hoog percentage van de minnelijke trajecten dat overgaat in 
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de gerechtelijk fase en een hoog percentage klachten op een minder succesvolle wijze van het uitvoeren 

van het minnelijke incassotraject. Het starten van de gerechtelijke fase betekent per definitie dat het 

minnelijke traject is ‘mislukt’. Voor de opdrachtgever, de crediteur, zijn gerechtelijke trajecten daarbij 

kostbaar, tijdrovend en risicovol. Klachten, vooral de afhandeling daarvan, kosten incassobedrijven veel 

tijd en moeite. Bovendien kunnen klachten de goede naam van het incassobedrijf besmeuren, alsook die 

van de opdrachtgever, waardoor crediteuren zouden kunnen afzien van het gunnen van opdrachten. 

Over de bedrijfseconomische effecten van het agressief en faciliterend benaderen van debiteuren is nog 

weinig bekend. Veel economen veronderstellen dat ethiek en economische prestaties elkaar bijten. 

Agressief incasseren leidt, volgens deze zienswijze tot een hoger percentage betalende debiteuren 

(Fedaseyeu & Hunt, 2015). Een rapport van het incassobedrijf Syncasso suggereert dat het inboezemen 

van angst voor incassobedrijven een effectieve strategie zou zijn; “Een radicaal andere benadering – 

zoals een meer vriendelijke of aan sociaal gedrag appellerende – zal door veel debiteurklanten al snel 

minder serieus worden genomen” (Lamme & Kruiswijk, 2015). Sommige incassobedrijven lijken deze 

zienswijze te omarmen. Zij proberen via hun website crediteuren te bewegen hun diensten in te 

schakelen, door te benadrukken dat hun incassobureau vanwege het gebruik van veel pressie een 

ongekend hoog slagingspercentage zouden sorteren. Zij lijken daarbij overigens uitsluitend in te gaan op 

het percentage volledig betaalde vorderingen. Andere indicatoren van succesvol incasseren, zoals het 

aantal klachten, blijft op deze sites doorgaans buiten beschouwing. 

Sommige onderzoeken wijzen uit dat bedrijfsethiek wel degelijk bijdraagt aan betere bedrijfsprestaties 

(Eisenbeiss, van Knippenberg & Fahrbach, 2015). Mediaberichten en onderzoeksrapporten suggereren 

dat agressief incasseren het contact met debiteuren kan belemmeren. Veel debiteuren raken als gevolg 

van toegepaste pressie in paniek en steken hun kop in het zand bijvoorbeeld door de post van 

incassobureaus niet meer te openen (zie bv ACM, 2015 en WRR, 2016). Ook melden Faircasso en Intrum 

Justia in de media dat de keuze voor sociaal verantwoord incasseren of het sturen van “lieve brieven” 

mede is ingegeven door bedrijfseconomische motieven. Deze werkwijze zou meer debiteuren bewegen 

snel tot betaling over te gaan en zou bovendien resulteren in minder klachten.  

De wetenschappelijk literatuur biedt weinig aanknopingspunten aan de hand waarvan een goede 

voorspelling gedaan kan worden over de invloed van agressief en faciliterend incasseren op het 

positieve bedrijfseconomische succes van incassobedrijven. Beide manieren van incasseren zouden het 

aantal opdrachten en het percentage volledige betaalde vorderingen positief of negatief kunnen 

beïnvloeden. Wel lijkt het waarschijnlijk dat het percentage trajecten dat overgaat naar een 
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gerechtelijke fase en het aantal klachten hoger is bij bedrijven die zich meer toeleggen op agressief 

incasseren. 

Methode  

Enquête 

Voor dit onderzoek nam het enquêtebureau Panteia in opdracht van de onderzoeker telefonische 

enquêtes af bij 231 bedrijven (op vestigingsniveau). Daartoe is Panteia een bestand aangeleverd met 

1.061 bedrijven. Dit betroffen alle vestigingen met een hit op het woord ‘incasso’ in de gegevens van de 

Kamer van Koophandel. Per bedrijf is één persoon geënquêteerd: de verantwoordelijke voor de 

aansturing van de incassowerkzaamheden (bv. de eigenaar of de teamleider). Voor de 

verantwoordelijken voor de aansturing is gekozen omdat werd verondersteld dat personen op deze 

functie bij uitstek betrokken zijn bij enerzijds de keuzes die betrekking hebben op de strategie van de 

vestiging en anderzijds de uitvoering van incassowerkzaamheden, of daar tenminste goed van op de 

hoogte zouden moeten zijn. De participanten kregen vragen voorgelegd over de cultuur in de sector, 

over het ethische klimaat en de filosofie van het bedrijf, over hun individuele motieven voor 

regelnaleving en over hun intentie tot (actief en passief) faciliterend en repressief optreden. Verder is de 

participanten gevraagd naar het succes van het bedrijf bij het afhandelen van incassotrajecten. Ook 

werden enkele achtergrondvragen over het bedrijf gesteld. De participanten kregen de verzekering dat 

de gegevens anoniem zullen worden gerapporteerd, dat wil zeggen, de resultaten zullen dusdanig 

worden gepresenteerd dat de antwoorden in geen geval te herleiden zijn tot een participant of diens 

bedrijf.  

Selectie van bedrijven  

Uit het bestand van de Kamer van Koophandel zijn in April 2017 alle bedrijven, hoofd- of 

nevenvestigingen, geselecteerd met een ‘hit op incasso’. Dit leverde een bestand op met 1.924 unieke 

bedrijven.  

Op basis van vooronderzoek naar de internetsites van de bedrijven in het bestand bleek een deel van 

deze bedrijven incassowerkzaamheden te verrichten voor de eigen organisatie; bijvoorbeeld een 

groothandel met een eigen incassoafdeling. Omdat het onderhavige onderzoek zich richt op bedrijven 

die voor andere partijen incassowerkzaamheden verrichten, zijn op basis van de resultaten uit het 

vooronderzoek uitsluitend bedrijven in het onderzoek betrokken opgenomen waarvan volgens de Kamer 
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van Koophandel gegevens de hoofdactiviteit duidt op het uitvoeren van incassowerkzaamheden ten 

behoeve van een andere partij (vb administratiekantoren, rechtskundig adviesbureaus etc.). Op basis 

van deze selectie zijn 233 bedrijven uit het onderzoekbestand verwijderd.  

Van de 1.691 overgebleven bedrijven bleken er volgens de Kamer van Koophandel gegevens 3 failliet en 

581 economisch niet actief. Dit leverde een bestand op van 1.110 bedrijven. Van deze bedrijven bleken 

bij 49 bedrijven de contactgegevens te ontbreken en waren zij ook niet vindbaar via het internet. Het 

uiteindelijke bestand dat is geleverd aan het enquêtebureau Panteia bestond daarmee uit 1061 unieke 

bedrijven. 

Van deze 1.061 bedrijven stond 53% bij de Kamer van Koophandel ingeschreven met als hoofdactiviteit 

‘kredietinformatie- en incassobureaus’; 12% met ‘rechtskundige adviesbureaus’ of ‘advocatenkantoren’; 

en 11% met ‘Deurwaarderskantoren’ als hoofdactiviteit. Het grootste deel van de bedrijven, 86%, staat 

onder de hoofd of één van beide nevenactiviteiten ingeschreven als ‘kredietinformatie- en 

incassobureau’; 13% als ‘rechtskundige adviesbureau’ of ‘advocatenkantoor’; en 20% als 

‘deurwaarderskantoor’.  

Van de bedrijven staat 46% ingeschreven als een Besloten Vennootschap en 42% als een eenmanszaak. 

Vennootschappen Onder Firma (7%), stichtingen (1,5%) en Maatschappen (1,4%) komen minder 

frequent voor. 

De meerderheid van de bedrijven staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven met 1 werkzaam 

persoon (55%). Bij 26% werken 2 tot 5 personen; bij 7% werken 5 tot 10 personen; bij 6% werken 10 tot 

20 personen; en bij 6% werken 20 of meer personen. Bij 1% van de bedrijven werken volgens de 

gegevens van de Kamer van Koophandel 100 of meer personen. 

Participanten 

Het enquêtebureau, Panteia, nam telefonisch contact op met de bedrijven uit het aangeleverde 

bestand. Van de 1.061 bedrijven lukte het bij 45% niet om in contact te treden met het bedrijf. Dit 

percentage lijkt redelijk hoog voor incassobedrijven. Deze bedrijven moeten voor het uitvoeren van hun 

werkzaamheden immers contact onderhouden met hun klanten en de debiteuren. Om die reden zou dit 

percentage erop kunnen duiden dat een groot aantal bij de Kamer van Koophandel ingeschreven 

incassobedrijven feitelijk niet actief zijn. Anderzijds is dit percentage in lijn met de klachten van 

debiteuren over de slechte bereikbaarheid van incassobedrijven. Van de overige 580 bedrijven, gaf 19% 
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aan geen minnelijke incassotrajecten te doen en weigerde 40% mee te werken aan het onderzoek. Bij 

participanten uit 231 (40% van de 580 bereikte bedrijven) werd een volledig interview afgenomen. De 

onderstaande tabel geeft een overzicht van de response. 

 

Responsverantwoording Onderzoek naar minnelijke incassotrajecten 

Steekproef resultaat Aantal Bruto percentage Netto Percentage 

Totaal aangeleverde nummers uit KvK 1.061 100%  

    

- Geen telefoonnummer bekend 36 3,4%   

- Infotoon 65 6,1%  

- Bedrijf opgeheven 49 4,6%  

- Dubbel adres 34 3,2%  

- Naam correspondeert niet met NAW 40 3,8%  

- Persoon niet bereikbaar tijdens onderzoeksperiode 22 2,1%  

- Persoon niet bereikbaar andere reden 10 0,9%  

- Meer dan 5 belpogingen 146 13,8%  

- In gesprek / geen gehoor / antwoordapparaat 79 7,4%  

Totaal niet bereikt 481 45,3%  

    

Totaal bereikt 580 54,7% 100% 

    

- Bedrijf doet geen minnelijke incassotrajecten 112 10,6% 19,3% 

- Weigeringen 232 21,9% 40,0% 

- Terugbelafspraak 4 0,4% 0,7% 

Totaal uitval 348 32,8% 60,0% 

    

Complete interviews 231 21,9% 40,0% 

 Bron: Panteia 2017 

Van de bedrijven die meewerkten aan het onderzoek stond 56% ingeschreven in de Kamer van 

Koophandel met als hoofdactiviteit ‘kredietinformatie- en incassobureau’; 16% als ‘rechtskundige 

adviesbureau’ of ‘advocatenkantoor’; en 12% als ‘deurwaarderskantoor’. Bij één van de drie 

mogelijkheden om bedrijfsactiviteiten op te geven, staat bij 90% van het bedrijf van de participanten 

‘kredietinformatie- en incassobureau’ vermeld; 17% een ‘rechtskundige adviesbureau’ of 

‘advocatenkantoor’; en 23% een ‘deurwaarderskantoor’. Deze verdeling komt sterk overeen met het 

volledige bestand zoals dat is aangeleverd bij Panteia. 

De structuur van de bedrijven van de participanten was bij 47% een eenmanszaak, bij 42% een besloten 

Vennootschap en bij 7% een Vennootschap Onder Firma. Bij 50% van de bedrijven was één persoon 

werkzaam; bij 30% waren 2 tot 5 personen werkzaam; bij 6% werkten 5 tot 10 personen; bij 7% werkten 
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10 tot 20 personen en bij 7% werkten 20 personen of meer Bij 1% van de bedrijven werken volgens de 

gegevens van de Kamer van Koophandel 100 of meer personen. Van de participanten meldt 33,5% dat 

het bedrijf lid is van een brancheorganisatie, waarvan 42,1% meldt lid te zijn van de KBvG, 19,7% van de 

NVI, 7,9% van de VCMB, 5,3% van de VvCM en 2,6% van de VIA.  

De vestiging van de participanten bestaat gemiddeld 15 jaar. Ongeveer de helft van de vestigingen is 

opgericht sinds de economische crisis in 2008. Binnen de vestiging van de participant zijn gemiddeld 

13,3 personen werkzaam, waarbij gemiddeld 6,9 personen zich bezig met minnelijke incassotrajecten. 

Bij 42% van de vestigingen houdt één persoon zich bezig met de minnelijke incassotrajecten. In totaal 

rapporteren de participanten gezamenlijk dat hun vestigingen gedurende het afgelopen jaar 1.851.686 

incassotrajecten startten. De participanten melden gemiddeld dat hun vestiging gedurende het 

afgelopen jaar 8.734 minnelijke incassotrajecten startte, waarvan gemiddeld 68% leidde tot volledige 

betaling en 17% overging in een gerechtelijk traject. De participanten rapporteren gemiddeld dat de 

vestiging 6,6 klachten ontving gedurende het afgelopen jaar. Het merendeel van de participanten (64%) 

meldt dat de vestiging incassotrajecten soms (32%), vaak (13%), of altijd (19%) uitvoert op basis van ‘no-

cure-no-pay’; een minderheid (14%) meldt dat de incassotrajecten soms (12%), vaak (2%) of altijd (0,4%) 

opgekochte vorderingen zijn. Participanten melden dat de vorderingen betrekking hebben een groot 

aantal verschillende sectoren, waaronder: vastgoed (10,8%), vervoer (8,2%), zorg (6,9%), kleding en 

verzorging (6,9%), particulieren (6,9%), woninginrichting (6,1%), vrijetijdsbestedingen (4,3%), media 

(3,5%), onderwijs (3,0%), leningen (2,6%), energie (2,6%), telecom (2,6%), toerisme (2,2%), belasting en 

verkeersboetes (2,2%), en verzekeringen (1,3%). 

Van de participanten was de meerderheid (86%) man. De gemiddelde leeftijd was 46,4 jaar.  De 

participanten zijn gemiddeld 16,5 jaar werkzaam op de incassomarkt, waarvan 10,3 jaar in het huidige 

bedrijf en 9,7 jaar in de huidige functie.  

Instrumenten 

De vragen en de betrouwbaarheden van de schalen zijn opgenomen in Bijlage 1. Daarin is te zien dat alle 

schalen van de vragenlijst betrouwbaar zijn. De participanten konden vrijwel alle de voorgelegde vragen 

beantwoorden aan de hand van een zevenpuntsantwoordschaal, variërend van ‘volledig mee oneens 

(1)’ tot en met ‘volledig mee eens (7)’. De vragen zijn binnen vrijwel alle blokken in volledig 

gerandomiseerde volgorde aangeboden. 
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Voorafgaand aan het voorleggen van de vragen vertelde de enquêteur: ‘Ik wil u vragen om niet te lang 

over uw antwoorden na te denken, we zijn vooral benieuwd naar uw eerste reactie. Als u een antwoord 

niet zeker weet, geef dan het antwoord dat u het meest waarschijnlijk vindt.’  

Verklarende variabelen 

Ter verklaring van faciliterend en agressief incasseren zijn in de vragenlijst drie blokken van vairabelen 

opgenomen. Het eerste blok bevatte vragen over de incassomarkt, het tweede over de organisatie en 

het derde over individuele motieven. 

De incassomarkt 

Aan de participanten zijn 16 vragen voorgelegd over de incassomarkt. Deze vragen hebben betrekking 

op vijf schalen, te weten binding met de markt, competitie in de markt, criminogene mores in de markt 

en de stereotype beelden over warmte en deskundigheid. De schaal voor het meten van marktbinding 

bestond uit drie items, bijvoorbeeld ‘Ik wil graag binnen de incassomarkt blijven werken.’. De ervaren 

competitie op de markt is gemeten aan de hand van drie items, bijvoorbeeld: ‘De concurrentie tussen 

bedrijven is moordend in deze markt.’. De criminogene mores schaal bestond uit drie items, 

bijvoorbeeld: ‘Veel bedrijven in incassomarkt overschrijden de grenzen van het toelaatbare.’. De vragen 

over de stereotype beelden werden door de enquêteur geïntroduceerd met: ‘De volgende vragen gaan 

over de wijze waarop mensen uit uw werkomgeving aankijken tegen mensen in een incassotraject. 

Omschrijven mensen uit uw werkomgeving debiteuren in een incassotraject doorgaans als ...’. De 

participanten kregen vervolgens zeven items voorgelegd, waarvan drie voor het meten van warmte 

(hartelijk, sympathiek en aardig) en vier voor het meten van de ervaren deskundigheid (competent, 

intelligent, zelfstandig en krachtig). 

Het incassobedrijf 

De participanten beantwoordden 12 items over de kenmerken van de organisatie, afkomstig uit drie 

schalen: egoïstisch klimaat, principieel klimaat en een specifiek voor incassobedrijven ontwikkelde 

schaal voor een zorgzaam klimaat, crediteurenbelang. De schaal voor egoïstisch klimaat bevatte vier 

items, de schaal principieel klimaat drie items en de schaal voor crediteurenbelang vijf items4. De 

egoïstisch klimaat schaal bevatte onder andere de stelling: ‘In mijn vestiging doen mensen vooral de 

dingen waar ze zelf beter van worden.’. Voor het meten van een principieel klimaat is onder andere de 

                                                           
4
 De vragen voor het meten van egoïstisch en principieel klimaat zijn ontleend aan de Ethical Climate Questionnaire 

van Victor en Cullen (1987, 1988). 
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stelling opgenomen: ‘Mensen in deze vestiging hebben een sterk verantwoordelijkheidsgevoel ten 

opzichte van de maatschappij en de mensheid.’. De schaal voor het meten van crediteuren belang 

bevatte vijf items, waaronder: ‘De opdrachtgever bepaalt in grote mate de wijze waarop mijn vestiging 

debiteuren benadert’. 

Individuele motieven 

Voor het meten van de individuele motieven zijn vragen opgenomen over de persoonlijke norm, de 

sociale norm, mogelijkheden en incentives. De vragen voor het meten van de individuele motieven zijn 

ontleend aan vragenlijsten geconstrueerd door Gorsira et al. (2016).   

Persoonlijke en sociale norm 

De participanten beantwoordden 12 vragen over normen. De schaal voor het meten van de persoonlijke 

norm bevatte zeven items, waaronder ‘Ik voel mij moreel verplicht om mij op mijn werk aan alle regels 

te houden.’. De vraag voor het meten van de sociale norm luidde: ‘Ik denk dat soortgelijke bedrijven als 

mijn bedrijf… ’. Deze vraag werd vijf keer aangevuld met de verschillende vormen van regelovertreding 

en regelnaleving, zoals: ‘… zich doorgaans aan alle wetten en regels houden.’. 

Mogelijkheden 

Over de waargenomen mogelijkheden beantwoordden de participanten zes vragen. Drie items gingen in 

op de ervaren mogelijkheid om de regels na te kunnen leven. Hiervan bleken twee gezamenlijk een 

betrouwbare schaal te vormen, waaronder ‘De regels over incasseren belemmeren de uitvoering van 

onze werkzaamheden.’. De enquête bevatte drie items over de ervaren mogelijkheid om de regels te 

overtreden, waaronder ‘De regels over incasseren zijn gemakkelijk te omzeilen.’.  

Incentives 

De vragen met betrekking tot incentives bestonden uit vier schalen met elk twee items per schaal: twee 

schalen voor het meten van de verwachte baten van regelovertreding en twee schalen voor het meten 

van de verwachte kosten van regelovertreding. Bij de verwachte baten zijn enerzijds vragen gesteld over 

de verwachte kans van het slagen van een poging de incassoregels te overtreden en anderzijds over de 

hoogte van de verwachte opbrengsten daarvan. Ten aanzien van de kosten zijn enerzijds vragen 

opgenomen over de verwachte pakkans wanneer men de regels zou overtreden en anderzijds vragen 

over de omvang van de kosten die dat met zich zou meebrengen. Voorafgaand aan de vragen over 

incentives vertelde de enquêteur: ‘De volgende vragen gaan over uw inschattingen.’. De participanten 
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konden deze vragen beantwoorden aan de hand van een zevenpuntsantwoordschaal, variërend van 

‘schat u de kans zeer klein in (1)’ tot ‘schat u de kans zeer groot in (7)’.  

Faciliterend en agressief incasseren 

Voor het meten van de wijze van incasseren zijn twee schalen geconstrueerd, te weten een schaal voor 

het meten van faciliterend incasseren (vriendelijk, transparant en hulpvaardig) en een schaal voor het 

meten van agressief incasseren (gebruik van pressie, manipulatief en norm-overschrijdend). De schaal 

voor het meten van faciliterend incasseren bestaat uit zes intentie-items. De schaal voor het meten van 

agressief incasseren is geconstrueerd uit zes intentie items en vier norm-overschrijdend gedrag items5.  

De enquêteur begon de intentievragen met: ‘Kunt u zich voorstellen dat er de komende jaren zich een 

situatie voordoet, waardoor uw vestiging .... Als u “1” noemt, dan kunt u zich zeker niet voorstellen dat 

deze zaken zich zullen voordoen; als u “7” noemt, dan kunt u zich zeker wel voorstellen dat deze zaken 

zich zullen voordoen.’. Deze vraag werd twaalf keer aangevuld met de verschillende incassoactiviteiten, 

waarvan de helft faciliterend en de andere helft agressief. Voorbeelden van items bij faciliterend 

incasseren zijn: ‘…Debiteuren vriendelijk te woord staat.’ en ‘…Debiteuren beschermt tegen 

opdrachtgevers’. Voorbeelden van agressief incasseren zijn: ‘…Debiteuren te hoge incassokosten 

berekent’ en ‘… Debiteuren strategisch in spanning laat afwachten’.  

Voorafgaand aan het meten van de gedragsitems stelde de enquêteur: ‘Is uw vestiging in het verleden 

tijdens een incassotraject wel eens direct of indirect betrokken geweest bij ...’, gevolgd door vier items, 

waaronder: ‘…Het in rekening brengen van meer dan de toegestane kosten’ en ‘…Het onvolledig of 

verkeerd informeren van debiteuren’. De participanten konden antwoorden op een zevenpuntschaal 

met als uiteinden 1 = zeker niet en 7 = zeker wel. Alle vier deze gedragsitems hebben betrekking op 

regelovertredingen. 

In onderzoek waarin participanten wordt gevraagd naar de mate waarin zij zich (zullen) inlaten met 

norm-relevant-gedrag, blijken de antwoorden doorgaans scheef verdeeld; een zeer groot deel van de 

participanten meldt zich aan de norm te houden. Dit blijkt ook het geval in het onderhavige onderzoek; 

                                                           
5 De schalen voor agressieve intenties en agressief, of norm-overschrijdend gedrag zijn positief gerelateerd (r = .42, 

p < .001). Dit suggereert dat agressieve intenties en agressief gedrag bij incassowerkzaamheden doorgaans hand in 

hand gaan. De resultaten met de afzonderlijke schalen tonen een sterk vergelijkbaar patroon. Omwille van de 

spaarzaamheid zijn deze twee schalen samengevoegd tot één schaal voor de mate van “agressief incasseren”. 
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het overgrote deel van de respondenten geeft aan zeer sterk geneigd te zijn tot faciliterend incasseren 

en helemaal niet geneigd tot agressief incasseren. Zie voor een overzicht Figuur 1. De schalen zijn om 

die reden niet normaal verdeeld en kunnen daarom voor het uitvoeren van verdere berekeningen niet 

zomaar worden opgeteld. Dit omdat de weinig voorkomende scores in de ‘lege’ staarten van de items, 

dan te veel invloed zouden uitoefenen op de resultaten. Voor het construeren van de faciliterend en 

agressief incasseren schalen zijn om die reden alle items getransformeerd door de inverse te nemen 

(1/x). Doormiddel van deze transformatie neemt het gewicht van scores in de ‘lege staarten’ af. Beide 

schalen zijn geconstrueerd door het gemiddelde van deze getransformeerde items te nemen. De scores 

op beide schalen variëren, na correctie, van “0” (helemaal niet faciliterend en helemaal niet agressief) 

tot “1” (helemaal wel faciliterend en helemaal wel agressief)6.  

De mate waarin participanten rapporteren faciliterend te incasseren blijkt zoals te verwachten negatief 

gerelateerd aan de mate waarin men meldt agressief te incasseren (r = -.40, p < .001). Dit suggereert dat 

16% van de variantie van de agressieve intenties en regelovertredingen kan worden verklaard aan de 

hand van de mate waarin men faciliterend incasseert; naarmate incassobedrijven zich sterker toeleggen 

op het vriendelijk, transparant en hulpvaardig uitvoeren van hun werkzaamheden, houden zij zich 

minder bezig met agressief incasseren, ofwel met onwenselijke en onwettige incasso-activiteiten. 

Sociaal wenselijke antwoordtendentie 

Om na te gaan in hoeverre de participanten geneigd zijn een sociaal wenselijk beeld van zichzelf neer te 

zetten, is in de enquête een sociale wenselijkheidsschaal opgenomen, bestaande uit tien items. De vraag 

luidde: ‘Bent u in het verleden ooit wel eens direct of indirect betrokken geweest bij…’. Deze vraag werd 

tien keer aangevuld met verschillende gedragingen, zoals ‘…iemand ergens de schuld van gegeven, 

terwijl dit eigenlijk mijn fout was.’. De geconstrueerde schalen voor agressief incasseren blijkt samen te 

hangen met sociaal wenselijke antwoordtendenties (r = .27; p < .001). Dit suggereert dat de antwoorden 

op de vragen over agressief incasseren mogelijk lager zijn gescoord dan men zou hebben gedaan zonder 

dat men geremd was door de neiging sociaal wenselijk te antwoorden. De schaal voor het meten van 

faciliterend incasseren bleek niet gerelateerd aan de sociaal wenselijk antwoordgedrag (r = .07; NS). Alle 

analyses in de rapportage zijn uitgevoerd met en zonder correctie voor de score op de sociale 

wenselijkheidsschaal. Daar waar de sociale wenselijkheid van invloed is op de resultaten zou daar in de 

                                                           
6
 Berekeningen voor schaalconstructie: faciliterend incasseren = (means(1/(8-Var1-6)) - .14) / .86; agressief 

incasseren = (1-means(1/(Var1-10)) / .86 
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tekst specifiek aandacht aan zijn besteed. Bij geen van de analyse bleek correctie voor sociaal wenselijk 

antwoordgedrag echter van invloed op het patroon van resultaten. 

Bedrijfseconomische effecten  

Tot slot zijn vragen opgenomen met betrekking tot de ‘commerciële’ effecten van het optreden van de 

incassobedrijven. Daarvoor is gevraagd naar het aantal incassotrajecten dat het bedrijf in het afgelopen 

jaar (2016) startte, het percentage daarvan dat uitmondde in volledige betaling, het percentage dat 

uitmondde in gerechtelijke trajecten en het aantal klachten dat het bedrijf gedurende het afgelopen jaar 

van debiteuren ontving. De vooronderstelling is dat bedrijven effectiever zijn naarmate een hoger 

percentage van de trajecten uitmondt in volledige betaling, daarbij minder gerechtelijke trajecten 

hoeven te worden gestart en er minder klachten van debiteuren binnenkomen.  
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Resultaten 

Faciliterend en agressief incasseren 

Prevalentie  

Figuur 1 toont de antwoorden van de respondenten op de vragen over faciliterend en agressief 

incasseren. Dit betreffen de ‘ruwe’ of niet getransformeerde scores. 
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Figuur 1. Items faciliteren en agressief incasseren (niet <= 3; wel >=5) 

n per item 227 - 231 
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Aan de linkerkant van de figuur (roze) staan bij elk item het percentage participanten dat “niet” tot 

“zeker niet” aangaf (dat is een score van “3” of lager op de 7 puntschaal). De rechterkant van de figuur 

(paars) vermeldt de percentages respondenten dat per item ‘wel’ tot ‘zeker wel’ antwoordde7 (dat is 

een score van 5 of hoger). De bovenste twee blokken uit de figuur tonen de scores op de items over 

intenties; de bovenste zes items gaan over faciliterende intenties en de zes items daaronder over 

agressieve intenties. De onderste vier vragen in de figuur gaan over uitgevoerd gedrag. Dit betreffen 

door de participanten gerapporteerde regelovertredingen. 

Figuur 1 toont dat de participanten vooral aangeven van plan te zijn debiteuren in de toekomst te 

faciliteren. Bij de bovenste zes items geeft een ruime meerderheid aan wel tot zeker wel van plan te zijn 

deze faciliterende activiteiten te gaan ondernemen. Men meldt van plan te zijn debiteuren te helpen 

aan een goede betalingsregeling, vriendelijk te woord te staan, te verwijzen naar hulpinstanties, te 

steunen in een schuldhulpverleningstraject en te beschermen tegen opdrachtgevers. Uitzondering 

daarop vormt het debiteuren wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen. ‘Slechts’ een kwart 

van de participanten geeft aan van plan te zijn te wijzen op een klachtenmogelijkheid. 

Bij elk van de agressieve intentie items rapporteert een ruime meerderheid niet van plan te zijn deze 

activiteiten te gaan ondernemen. Participanten melden niet tot zeker niet van plan te zijn debiteuren te 

hoge incassokosten te berekenen; te benaderen met agressief taalgebruik, te negeren als zij aangeven 

dat de rekening niet klopt, strategisch in spanning te laten afwachten, zeer korte betalingstermijnen 

voor te houden, en in korte tijd zeer veel berichten te sturen.  Ook rapporteren vrijwel alle participanten 

zich in het verleden niet ingelaten te hebben met norm-overschrijdende agressieve incasso-activiteiten. 

Slechts een zeer kleine minderheid van de participanten erkent dat zijn of haar bedrijf zich heeft 

ingelaten met het berekenen van meer dan de toegestane kosten, het te zwaar onder druk zetten van 

debiteuren, het innen van onrechtmatige of al voldane vorderingen, of het onvolledig of verkeerd 

informeren van debiteuren.  

Figuur 1 suggereert hiermee dat faciliterend incasseren de norm is binnen de incassomarkt en dat 

slechts een zeer klein percentage zich inlaat met agressief incasseren. Overigens, van de vier vragen 

over gepleegde overtredingen gedurende het afgelopen jaar, meldt 14,9% bij tenminste één van de 

                                                           
7
 De midden categorie (hoger dan 3 en lager dan 5) is niet in de figuren 1, 3, 8, 9, 10 en 11 opgenomen. Het 

percentage dat op de midden categorie scoorde, is het overgebleven percentage per item; zij die ‘niet’ noch ‘wel’ 
hebben aangegeven. 
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items wel tot zeker wel zich daarmee te hebben ingelaten; 0,9% geeft aan gedurende het afgelopen jaar 

alle vier de overtredingen te hebben gepleegd. Dit ogenschijnlijk redelijk beperkte percentage bedrijven 

kan overigens wel verantwoordelijk zijn voor zeer grote maatschappelijke onrust, zoals die is ontstaan 

rond het optreden van incassobedrijven. Als ‘slechts’ enkele tientallen incassobedrijven zich gedurende 

het afgelopen jaar hebben ingelaten met agressieve buitenwettelijke incassomethodes die elk 

gemiddeld bijna negenduizend trajecten per jaar afhandelen, dan kunnen honderdduizend(en) 

debiteuren daar gedupeerd door raken. Ter illustratie, in het onderhavige onderzoek startten de 

bedrijven die zich hebben ingelaten met tenminste één type regelovertreding naar eigen zeggen 

gezamenlijk maar liefst 532.330 incassotrajecten; daarvan startte de twee bedrijven die alle vier de 

regels meldden te hebben overtreden gezamenlijk 6.000 trajecten. Dat staat gelijk aan bijzonder veel 

potentieel onheus bejegende of benadeelde debiteuren. 

Achtergrondkenmerken  

Om na te gaan in hoeverre achtergrondkenmerken van de bedrijven gerelateerd zijn aan de door hen 

gehanteerde werkwijze, zijn twee regressieanalyses uitgevoerd: één ter verklaring van faciliterend 

incasseren en één ter verklaring van agressief incasseren. In beide analyses zijn, met een stapsgewijze 

methode, acht mogelijk verklarende variabelen ingevoerd: aantal werkzame personen in de vestiging, 

aantal gestarte incassotrajecten, bestaansduur van de vestiging, lidmaatschap van een 

branchevereniging, rechtsvorm (eenmanszaak, BV, of VOF; elk wel of niet), brancheregistratie 

(incassobureau, juridisch bureau of deurwaarderskantoor; elk niet of wel). 

De resultaten tonen dat van alle potentieel verklarende variabelen uitsluitend de rechtsvorm VOF 

bijdraagt aan het verklaren van faciliterend incasseren (Beta=-.16, t = -2.30, p < .05). Participanten die 

werkzaam zijn bij een VOF melden minder geneigd te zijn tot faciliterend incasseren dan participanten 

die in een bedrijf werken met een andere rechtsvorm. 

Geen van de overige achtergrondkenmerken van het bedrijf blijkt gerelateerd aan de mate waarin 

participanten aangeven dat hun organisatie zich inlaat met faciliterend of agressief incasseren. Daarmee 

lijken de verschillen tussen handelswijzen van de verschillende typen organisaties die zich op de 

incassomarkt begeven zeer beperkt. Zo duiden de resultaten erop dat bedrijven die lid of geen lid zijn 

van een branchevereniging of bedrijven die geregistreerd staan als incassobureau, juridisch bedrijf of 

deurwaarderskantoor zich evenzeer inlaten met een faciliterende en agressieve werkwijze. Ook 

suggereren de resultaten dat de omvang en de bestaansduur van het bedrijf niets van doen hebben met 

de wijze van incasseren. 
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Verklaringen voor faciliterend en agressief incasseren 

De wijze van waarop medewerkers van incassobedrijven debiteuren benaderen, faciliterend of agressief, 

kan deels afhankelijk zijn van de markt waarbinnen zij opereren, van kenmerken van de organisatie en 

van de individuele motieven. In de volgende drie paragrafen zal nagegaan worden in hoeverre de 

kenmerken van de markt (binding, concurrentie, mores en stereotype beelden), het ethische 

bedrijfsklimaat (egoïstisch, principieel en crediteurenbelang) en de individuele motieven (normen, 

mogelijkheden en incentives) van invloed zijn op de mate van faciliterend en agressief incasseren.  

De incassomarkt 

De cultuur van de markt kan een verklaring bieden voor de werkwijze van de bedrijven. Voor het meten 

van de marktcultuur zijn aan de participanten vragen voorgelegd over de binding met incassomarkt, 

over de mate waarin er sprake is van een competitie tussen incassobedrijven en over de mate waarin 

men inschat dat op de incassomarkt criminogene mores heersen. Daarnaast is navraag gedaan naar de 

stereotype beelden over debiteuren.  

Figuur 2 toont de percentages participanten die zich zwak of sterk binden, een zwakke of sterke 

concurrentie ervaren en zwakke of sterke criminogene mores ervaren. Zwak betreft telkens een 

gemiddelde score van 3 of lager en sterk een gemiddelde score van 5 of hoger op de geconstrueerde 

schalen die variëren van 1 tot 7. 

De figuur toont dat bijna driekwart van de participanten een sterke binding met de incassomarkt 

ervaart, terwijl één op de tien een zwakke binding rapporteert. Iets meer dan de helft van de 

participanten ervaart een sterke concurrentie op de incassomarkt; één op de tien rapporteert zwakke 

concurrentie. Iets minder dan de helft van de respondenten meldt dat er criminogene mores op de 

incassomarkt heersen; 16% vindt dat niet.   
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Aan de hand van twee regressieanalyses is nagegaan in hoeverre de kenmerken van de markt een 

verklaring bieden voor het faciliterend en agressief incasseren. In het eerste model van deze analyses 

zijn binding, concurrentie en criminogene mores opgenomen. In het tweede model zijn de 

tweewegsinteracties tussen deze variabelen opgenomen indien deze een additionele bijdrage leveren 

aan het verklaren van faciliterend of agressief incasseren. In het tweede model blijken geen van de 

interacties bij te dragen aan het verder verklaren van faciliterend of agressief incasseren. De resultaten 

van de analyses zijn weergegeven in Tabel 18.  

De resultaten zoals weergegeven in Tabel 1 suggereren dat de drie variabelen voor het meten van de 

marktcultuur gezamenlijk een beperkte invloed uitoefenen op de wijze van incasseren. De mate waarin 

participanten rapporteren agressief te incasseren is niet verklaard door de gemeten marktcultuur. 

Alleen de mate van binding correleert zwak negatief met agressief incasseren. Dit resultaat zou erop 

                                                           
8
 In deze tabel, alsook de vergelijkbare tabellen verder in dit rapport, duiden de getallen onder “r” op de correlatie 

tussen de verklarende en de te verklaren variabelen. De getallen onder “Beta” betreffen de regressiecoëfficiënten. 
Deze coëfficiënten geven het verband tussen de verklarende en de te verklaren variabele weer, gecorrigeerd voor 
de invloed die de andere verklarende variabelen uitoefenen op de te verklaren variabele. De getallen onder “t” 
betreffen de t-waardes uit de regressieanalyse. 
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kunnen duiden dat bedrijven die zich sterker verbonden voelen met de incassomarkt zich iets minder 

inlaten met agressief incasseren. Dit zwakke gevonden verband is in lijn met de verwachting. 

De marktcultuur draagt iets meer bij aan het verklaren van faciliterend incasseren. Een sterke binding 

aan de markt is positief gerelateerd faciliterend incasseren. In lijn met de verwachting blijken zij die zich 

sterk binden aan de incassomarkt meer geneigd tot faciliterend incasseren. Deze positieve relatie met 

faciliterend incasseren is, opmerkelijk genoeg, ook gevonden voor de criminogene mores; des te 

crimineler participanten de incassomarkt achten, des te sterker is men geneigd debiteuren faciliterend 

te benaderen. Dit is in tegenstelling tot de verwachting. Dit lijkt erop te wijzen dat de erkenning van de 

notie dat er veel regelovertredingen plaatsvinden op de incassomarkt, gepaard gaat met de wens om 

debiteuren faciliterend te benaderen.  

 

Tabel 1. Faciliterend en agressief incasseren verklaard door binding aan de markt, ervaren concurrentie 

en de ervaren criminogene mores 

 Faciliterend incasseren Agressief incasseren 

 r  Beta t  r  Beta t  

Binding .21 ** .23 3.44 ** -.11  -.11 -1.66  

Concurrentie .15 * .07 1.09  .01  .03 .47  

Criminogene mores .15 * .17 2.46 * -.01  -.03 -.45  

  F(3,226)=6.84*** R2
adj.=7%  F(3,226)=.94*** R2

adj.=0% 

. * p < .05; ** p < .01; *** p < .001 

 

Stereotype beelden 

Stereotype beelden over debiteuren kunnen een invloed uitoefenen op de wijze van interveniëren. De 

participanten beantwoordden vragen over de mate waarin debiteuren in hun omgeving worden gezien 

als koud of warm en als ondeskundig of deskundig. Figuur 3 toont de verdeling van de participanten 

naar stereotype beelden over de assen koud versus warm en ondeskundig versus deskundig.  
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Daarbij blijkt dat participanten aangeven dat hun omgeving debiteuren gemiddeld als koud noch warm 

(M = 3.99) en ondeskundig noch deskundig (M = 3.96) ervaart. Daarmee lijkt er in de incassomarkt geen 

sprake van uitgesproken stereotype beelden over debiteuren. De figuur toont voorts dat de 

participanten redelijk evenredig verdeeld zijn over de vier kwadranten. Wel is er een 

oververtegenwoordiging in de kwadranten warm & deskundig en koud & ondeskundig (r = .52, p < .001). 

Om na te gaan in hoeverre de stereotype beelden over debiteuren bijdragen aan het verklaren van 

faciliterend en agressief incasseren, zijn twee regressieanalyses uitgevoerd. In het eerste model van 

deze analyses zijn beide stereotype beelden opgenomen. In het tweede model is de 

Warm 

Koud 

Ondeskundig Deskundig 

Figuur 3. Stereotype beelden over debiteuren 
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tweewegsinteracties tussen deze variabelen opgenomen indien deze een additionele bijdrage levert aan 

het verklaren van faciliterend of agressief incasseren. In het tweede model blijkt de interactie tussen 

warmte en deskundigheid bij te dragen aan het nader verklaren van agressief incasseren. De resultaten 

van de analyses zijn weergegeven in Tabel 2. Omdat ook in het eerste model warmte noch 

deskundigheid bijdragen aan het verklaren van agressief incasseren, is alleen het tweede model voor het 

verklaren van agressief incasseren opgenomen in de tabel. Voor faciliterend incasseren zijn de 

resultaten van het eerste model weergegeven.  

Tabel 2. Faciliterend en agressief incasseren verklaard door stereotype beelden (warmte en 

deskundigheid) 

 Faciliterend incasseren Agressief incasseren 

 r  Beta t  r  Beta t  

Warmte .26 *** .26 3.46 ** -.14 * -.11 -1.42  

Deskundigheid .07  -.07 -.94  -.09  -.01 -.13  

Interactie Warmte X 

Deskundigheid 

  - -    -.16 -2.43 * 

  F(2,224)=6.47** R2
adj.=5%  F(3,223)=.3.42* R2

adj.=3% 

. * p < .05; ** p < .01; *** p < .001 

 

Tabel 2 toont dat een warmer stereotype beeld van debiteuren bijdraagt aan meer faciliterend 

incasseren. Dat suggereert dat vooral wanneer men debiteuren als warm ervaart, men geneigd is hen 

vriendelijker, transparanter en hulpvaardiger tegemoet te treden, dan wanneer men debiteuren als 

koud ervaart. De mate waarin debiteuren als deskundig worden gezien, blijkt niet gerelateerd aan de 

wijze van incasseren.  

Warmte en deskundigheid blijken in de regressieanalyse niet bij te dragen aan het verklaren van 

agressief incasseren. De interactie tussen beide variabelen draagt daar wel aan bij. Om te achterhalen 

op welke wijze warmte en deskundigheid gezamenlijk gerelateerd zijn aan agressief incasseren zijn de 

participanten ingedeeld naar stereotype beelden: koud (<=4) versus warm (>4) en ondeskundig (<=4) 

versus deskundig (>4). Om na te gaan in hoeverre faciliterend en agressief incasseren gerelateerd is aan 

de stereotype beelden is een 2 (koud versus warm) X 2 (ondeskundig versus deskundig) variantieanalyse 

uitgevoerd. De resultaten van deze analyse zijn grafisch weergegeven in figuur 4. 
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De resultaten van deze analyse tonen, in lijn met de resultaten uit de regressieanalyse, een interactie-

effect tussen warmte en deskundigheid, F(1, 226) = 8.24, p < .01. Figuur 4 laat zien dat agressief 

incasseren vooral weinig voorkomt onder participanten die zowel een warm als een deskundig 

stereotype beeld rapporteren (M = .20, SD = .14). Dit suggereert dat alleen bij een beeld over debiteuren 

dat bestaat uit de combinatie van warmte en deskundigheid participanten rapporteren zich minder in te 

laten met agressief incasseren. Agressief incasseren blijkt meer gerapporteerd te worden bij elke andere 

combinatie; bij een warm, maar ook ondeskundig beeld (M = .30, SD = .15), bij een koud, maar ook 

deskundig beeld (M = .31, SD = .19), of een zowel koud als ondeskundig stereotype beeld van debiteuren 

(M = .27, SD = .18).  

Samenvattend: incassomarkt 

Participanten rapporteren een redelijk sterke binding met de incassomarkt. Deze markt kent in hun 

beleving een behoorlijk sterke concurrentie en criminogene mores. Op de incassomarkt lijkt er geen 

sprake van uitgesproken stereotype beelden over debiteuren.  

De opgenomen variabelen over de markt lijken enige verklaring te bieden voor de wijze van faciliterend 

incasseren. Participanten lijken sterker geneigd tot faciliterend incasseren naarmate zij: zich relatief 

sterke verbonden voelen met de incassomarkt, zij de mores op deze markt meer criminogeen achten en 

zij een stereotype beeld rapporteren van debiteuren als warme personen. Deze variabelen verklaren 

gezamenlijk overigens maar een klein deel van de variantie van faciliterend incasseren.  
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Figuur 4. Stereotypen: Agressief incasseren bij koude of warme en 
                 ondeskundige of deskundige stereotype beelden 
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Er zijn nauwelijks aanwijzingen gevonden dat deze variabelen direct bijdragen aan het verklaren van 

agressief incasseren. Daarmee bieden deze resultaten weinig aanknopingspunten voor het direct 

interveniëren op de mate waarin incassobedrijven agressief incasseren via het ‘bespelen’ van de markt.    

Het incassobedrijf 

Naast de markt kunnen kenmerken van de organisatie een verklaring bieden voor de wijze waarop 

incassobedrijven incasseren. Voor het meten van verklarende variabelen op organisatieniveau, zijn 

vragen gesteld over het ethische klimaat van de organisatie, zowel egoïstisch als principieel, en over het 

belang dat men binnen de organisatie hecht aan crediteuren. Figuur 6 geeft de percentages weer van de 

participanten die binnen hun organisatie een zwak (<=3) en sterk (>=5) egoïstisch klimaat, principieel 

klimaat en crediteurenbelang rapporteren. 

 

Figuur 6 toont dat dat het overgrote merendeel van de participanten het klimaat van de organisatie als 

principieel en niet-egoïstisch ervaren. Over crediteurenbelang rapporteert men doorgaans minder in 

extremen. Het merendeel scoort gemiddeld rond het midden van de schaal. 

Aan de hand van twee regressieanalyses is nagegaan in hoeverre de organisatiekenmerken bijdragen 

aan het verklaren van faciliterend en agressief incasseren. In het eerste model zijn gezamenlijk 
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Figuur 6. Organisatiekenmerken: percentages participanten die een zwak (<=3)  
                 en sterk (>=5) egoïstisch klimaat, principieel klimaat en  
                 crediteurenbelang rapporteren 
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egoïstisch klimaat, principieel klimaat en crediteurenbelang ingevoerd. Vervolgens zijn in het tweede 

model de tweewegsinteractietermen ingevoerd die bijdragen aan het nader verklaren van faciliterend 

en agressief incasseren. Geen van de interactietermen droeg bij aan het verbeteren van de eerste 

modellen. Tabel 3 toont om die reden van beide regressieanalyses alleen het eerste model. 

De resultaten in Tabel 3 suggereren dat bedrijfskenmerken, vooral het ethische klimaat van organisaties, 

een sterke invloed uitoefenen op zowel de mate waarin de bedrijven faciliterend als de mate waarin zij 

agressief incasseren. De opgenomen bedrijfskenmerken verklaren gezamenlijk bijna 30% van het 

faciliterend incasseren en meer dan 10% van het agressief incasseren. Een egoïstisch klimaat is 

gerelateerd aan minder faciliterend en meer agressief incasseren. In lijn met de verwachtingen, blijkt 

een principieel klimaat gerelateerd aan meer faciliterend en minder agressief incasseren. Dit suggereert 

dat vooral incassobedrijven die zich kenmerken door een sterk egoïstisch klimaat en door een zwak 

principieel klimaat debiteuren weinig vriendelijk, transparant en hulpvaardig tegemoet treden, maar in 

plaats daarvan agressief incasseren. De mate waarin men binnen incassobedrijven het 

crediteurenbelang centraal stelt hangt daarbij negatief samen met het faciliterend incasseren. Deze 

variabele is niet gerelateerd aan agressief incasseren.  

Tabel 3. Faciliterend en agressief incasseren verklaard door bedrijfskenmerken (egoïstisch en principieel 

klimaat en crediteurenbelang) 

 Faciliterend incasseren Agressief incasseren 

 r  Beta t  r  Beta t  

Egoïstisch klimaat -.27 *** -.20 -3.32 ** .26 *** .25 3.72 *** 

Principieel klimaat .45 *** .44 7.90 *** -.23 *** -.22 -3.46 ** 

Crediteurenbelang -.21 ** -.16 -2.71 ** .09  .02 .34  

  F(3,227)=30.47*** R2
adj.=29%  F(3,227)= 9.98* R2

adj.=11% 

. * p < .05; ** p < .01; *** p < .001 

 

Samenvattend: het incassobedrijf 

Kenmerken van het incassobedrijf blijken sterk bij te dragen aan het verklaren van de wijze van 

incasseren. De onderzochte kenmerken verklaren gezamenlijk bijna 30% van de variantie van 

faciliterend incasseren en meer dan 10% van de variantie van agressief incasseren.  
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Vooral het egoïstisch en principieel klimaat blijken sterk gerelateerd aan de wijze van incasseren; 

naarmate participanten het klimaat binnen het bedrijf als meer egoïstisch en minder principieel 

bestempelen, rapporteert men minder faciliterend en meer agressief te incasseren. De mate waarin 

men crediteuren centraal stelt draagt daarboven bij aan het verklaren van faciliterend incasseren. 

Individuele motieven 

De wijze van incasseren kan naast door omgevingsinvloeden (zowel vanuit de markt of de organisatie), 

ook worden bepaald door individuele motieven. Dit geldt vooral voor de motieven van de 

leidinggevenden. Daarbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen normatieve motieven, te weten 

de persoonlijke en sociale norm, motieven die gerelateerd zijn aan mogelijkheden, te weten percepties 

over hoe makkelijk het is om de regels te overtreden en over hoe moeilijk het is om ze na te leven, en 

inschattingen over de incentives, te weten percepties over de opbrengsten en kosten die verbonden zijn 

aan norm-overschrijdend gedrag.  

Normatieve motieven 

De mate waarin de leidinggevenden van incassobedrijven beschikken over sterke persoonlijke en sociale 

normen kan bijdragen aan het verklaren voor de mate waarin het bedrijf faciliterend of agressief 

incasseert. Figuur 6 toont de percentages participanten die negatieve (<=3) en die positieve (>=5) 

persoonlijke en sociale normen rapporteerden.  
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Figuur 6. Normen: percentages participanten die negatievee (<=3) en  
                   positieve (>=5) persoonlijke en sociale normen rapporteren 

n = 230 
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Figuur 6 toont dat vrijwel alle participanten positieve persoonlijke normen rapporteren. Over de normen 

bij anderen rapporteert men beduidend minder eensgezind: meer dan een kwart geeft aan dat de 

sociale normen negatief zijn en eveneens meer dan een kwart dat de sociale normen positief zijn.  Iets 

minder dan de helft geeft aan dat de sociale normen negatief noch positief zijn (gemiddeld hoger dan 3 

en lager dan 5). Dit suggereert dat de participanten vooral ambivalent zijn over de heersende sociale 

normen. 

Aan de hand van twee regressieanalyses is nagegaan in hoeverre persoonlijke en sociale normen een 

verklaring bieden voor het faciliterend en agressief incasseren. In het eerste model van deze analyses 

zijn deze normen gezamenlijk opgenomen. In het tweede model is nagegaan of de interacties tussen 

deze variabelen een bijdrage levert aan het nader verklaren van beide wijzen van incasseren. De 

interactie bleek niet bij te dragen aan het verder verklaren van faciliterend of agressief incasseren. Tabel 

4 toont de resultaten van deze analyses (model 1). 

De resultaten zoals weergegeven in Tabel 4 tonen dat persoonlijke normen op de verwachte wijze 

gerelateerd zijn aan faciliterend en agressief incasseren. Sterkere persoonlijke normen zijn gerelateerd 

aan meer faciliterend en minder agressief incasseren. Voor het verklaren van faciliterend incasseren 

dragen daarboven ook de sociale norm bij. Sterkere sociale normen zijn gerelateerd aan meer 

faciliterend incasseren. Sociale normen dragen niet bij aan het verklaren van agressief incasseren. 

Daarmee lijken de leidinggevenden voor wat betreft het agressief incasseren vooral te varen op hun 

eigen morele kompas en zich nauwelijks te laten beïnvloeden door het gedrag en de houding van 

anderen uit de omgeving. 

 

Tabel 4. Faciliterend en agressief incasseren verklaard door Persoonlijke en sociale normen 

 Faciliterend incasseren Agressief incasseren 

 r  Beta t  r  Beta t  

Persoonlijke normen .32 *** .32 5.17 *** -.26 *** -.26 -4.01 *** 

Sociale normen .20 ** .19 3.08 ** -.09  -.08 -1.23  

  F(2,227)=18.62*** R2
adj.=13%  F(2,227)= 8.96* R2

adj.=7% 

. * p < .05; ** p < .01; *** p < .001 
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Mogelijkheden 

De mate waarin de leidinggevenden van incassobedrijven het mogelijk achten om de regels na te leven 

of te overtreden zou van invloed kunnen zijn op de wijze van incasseren. Figuur 7 toont de percentages 

participanten die rapporteren dat deze mogelijkheden klein (<=3) en groot (>=5) zijn. 

 

Figuur 7 toont dat een groot gedeelte van de participanten rapporteert dat het makkelijk is om de regels 

met betrekking tot incassowerkzaamheden na te leven. Slechts 7% rapporteert het niet makkelijk te 

vinden om deze regels na te leven. Over de inschattingen over hoe makkelijk het is om de regels rond 

incassowerkzaamheden te overtreden zijn de meningen meer verdeeld. Ongeveer een derde van de 

participanten rapporteert dat het makkelijk is om de regels te overtreden. Iets meer participanten, 39%, 

meldt dat het moeilijk is om deze regels te overtreden  

Aan de hand van twee regressieanalyses is nagegaan in hoeverre de ervaren mogelijkheden tot naleving 

en overtreding een verklaring bieden voor faciliterend en agressief incasseren. In het eerste model van 

deze analyses zijn deze mogelijkheden gezamenlijk opgenomen. In het tweede model is nagegaan of de 

interactie tussen mogelijkheden een bijdrage levert aan het verder verklaren van beide wijzen van 

incasseren. Dit bleek niet het geval. Tabel 5 toont de resultaten van deze analyses (model 1). 
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Figuur 7.   Mogelijkheden: percentages participanten die kleine (<=3) en  
                   grote (>=5) mogelijkheden rapporteren om de regels te overtreden 
                   en om de regels na te leven 

n = 231 
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De resultaten zoals weergegeven in Tabel 5 suggereren dat de ervaren mogelijkheid tot naleving een 

verklaring biedt voor zowel het faciliterend als het agressief incasseren. Naarmate participanten het 

makkelijker vinden om de regels na te leven, rapporteert men sterker geneigd te zijn tot faciliterend 

incasseren en minder geneigd te zijn tot agressief incasseren. De mogelijkheid tot overtreden blijkt 

daarboven niet bij te dragen aan het verklaren van faciliterend of agressief incasseren.  

Tabel 5. Faciliterend en agressief incasseren verklaard door mogelijkheden tot naleven en tot 

overtreden 

 Faciliterend incasseren Agressief incasseren 

Mogelijkheden om… r  Beta t  r  Beta t  

… na te leven .18 ** .17 2.61 * -.17 ** -.19 -2.93 ** 

… te overtreden .09  .07 .98  .07  .10 1.59  

  F(2,227)=4.42*** R2
adj.=3%  F(2,227)= 4.95* R2

adj.=3% 

. * p < .05; ** p < .01; *** p < .001 

 

Incentives 

In lijn met de rationele keuze theorie zouden de inschattingen over de kosten en de baten die gepaard 

gaan met regelovertreding bepalend moeten zijn voor de wijze van incasseren. Dit geldt vooral voor 

agressief incasseren.  De inschattingen van de leidinggevenden over de kosten en baten zijn 

weergegeven in Figuur 8. Daarin zijn de percentages weergegeven van de participanten die deze kansen 

als laag (<=3) en als hoog (>=5) inschatte. 
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Figuur 9 toont dat een ruime meerderheid van de participanten de kosten die verbonden zijn aan 

regelovertredingen hoog inschat. Eén op de vijf participanten schat deze kosten in als hoog. De 

opbrengsten van regelovertreding schat een kleiner percentage hoog in: iets meer dan een derde. Iets 

meer dan één vijfde van de respondenten schat de opbrengsten laag in. Daarmee lijken de inschattingen 

over de kosten van regelovertreding die van de opbrengsten gemiddeld te overstijgen.  

Aan de hand van twee regressieanalyses is nagegaan in hoeverre de inschattingen over de kosten en 

baten bijdragen aan het verklaren van faciliterend en agressief incasseren. In het eerste model van deze 

analyses zijn deze incentives gezamenlijk opgenomen. In het tweede model is nagegaan of de interacties 

tussen de kosten en baten een bijdrage levert aan het verder verklaren van beide wijzen van incasseren. 

Dit bleek het geval voor faciliterend incasseren. Tabel 6 toont de resultaten van deze analyses. 

De resultaten zoals weergegeven in Tabel 6 laten zien dat de inschattingen over de kosten en baten van 

regelovertreding geen verklaring bieden voor agressief incasseren. Inschattingen over de baten van 

regelovertreding lijken wel bij te dragen het verklaren van faciliterend incasseren; naarmate 

participanten deze baten hoger inschatten rapporteert men meer faciliterend te incasseren.  

 

 

 

22% 

21% 

35% 

60% 

(0,40) (0,20) 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80

Baten

Kosten

Laag Hoog

Figuur 8.   Incentives: percentages participanten die de kosten en baten van 
                   regelovertreding laag (<=3) en hoog (>=5) inschatten 
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Tabel 6. Faciliterend en agressief incasseren verklaard aan de hand van incentives: Kosten en baten 

Faciliterend incasseren  Model 1 Model 2 

 r  Beta t  Beta t  

Kosten .01  .04 .53  .02 .22  

Baten .16 ** .16 2.42 * .15 2.27 * 

Kosten X Baten      -.21 -3.25 ** 

   F(2,225)=2,93 R2
adj.=2% F(3,224)=5,56** R2

adj.=6% 

       

Agressief incasseren      

 r  Beta t  Beta t  

Kosten .07  .07 1.08     

Baten .04  .05 .72     

Kosten X Baten         

   F(2,225)=.74 R2
adj.=0%   

. ^ p <.1; * p < .05; ** p < .01; *** p < .001 

 

Figuur 9 geeft de gevonden interactie tussen kosten en baten bij het verklaren van faciliterend 

incasseren grafisch weer. Daartoe zijn de participanten onderverdeeld in diegenen die de opbrengsten 

en de kosten van regelovertreding relatief laag en relatief hoog inschatten. De figuur toont dat bij 

participanten die de kosten van regelovertreding hoog inschatten, de inschatting van de opbrengsten 

van regelovertreding er niet toe doen. Bij participanten die de kosten laag inschatten, hangt de hoogte 

van de ingeschatte baten positief samen met meer faciliterend incasseren. Dat wil zeggen, bij lage 

kosten van regelovertredingen zijn de opbrengsten ervan gerelateerd aan meer faciliterend incasseren. 

Dit is in tegenspraak met de verwachtingen op basis van de rationele keuze theorie. Juist als men de 

kosten die verbonden zijn aan regelovertreding laag inschat en de baten hoog, zou men op basis van 

deze theorie moeten kiezen voor agressief incasseren en daarom niet voor faciliterend incasseren.  
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Individuele motieven gezamenlijk 

Om na te gaan in hoeverre de individuele motieven gezamenlijk bijdragen aan het verklaren van de 

wijze van incasseren, zijn in twee regressieanalyses uitgevoerd. Eén ter verklaring van faciliterend en 

één ter verklaring van agressief incasseren. In deze analyses zijn de normen, mogelijkheden en 

incentives als verklarende variabelen opgenomen. De resultaten van deze analyses zijn weergegeven in 

Tabel 7. 

Tabel 7. Faciliterend en agressief incasseren verklaard door normen, mogelijkheden en incentives  

 Faciliterend incasseren Agressief incasseren 

 r  Beta t  r  Beta t  

Persoonlijke normen .33 *** .33 5.28 *** -.27 *** -.30 -4.78 *** 

Sociale normen .20 ** .20 2.49 * -.09  -.17 -2.09 * 

Mogelijk naleven .20 ** .18 2.92 ** -.19 ** -.19 -3.04 ** 

Mogelijk overtreden -.12 * -.02 -.31  .05  .14 1.78  

Kosten .01  .06 .89  .07  .07 1.07  

Baten .16 ** .01 .11  .05  .12 1.51  

  F(6,221)=8.33*** R2
adj.=16%  F(6,221)= 6.50*** R2

adj.=13% 

. * p < .05; ** p < .01; *** p < .001 
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Figuur 9.   Faciliterend incasseren bij participanten die de kosten en 
                   opbrengsten van regelovertreding laag en hoog inschatten 
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Tabel 7 toont dat van de individuele motieven, persoonlijke en sociale normen en de mogelijkheden tot 

naleving uniek bijdragen aan het verklaren van zowel faciliterend als agressief incasseren. De individuele 

motieven gezamenlijk verklaren 16% van de variantie van faciliterend incasseren en 13% van de 

variantie van agressief incasseren. 

Samenvattend: individuele motieven 

Individuele motieven van de leidinggevenden blijken bij te dragen aan het verklaren van de wijze 

waarop incassobedrijven incasseren. De onderzochte individuele motieven verklaren gezamenlijk 16% 

van de variantie van faciliterend incasseren en 13% van de variantie van agressief incasseren.  

Vooral persoonlijke normen en de waargenomen mogelijkheden om de regels na te leven blijken sterk 

en consistent gerelateerd aan de wijze van incasseren; naarmate participanten zich kenmerken door 

sterkere persoonlijke normen en het makkelijker vinden om de regels na te leven, rapporteren zij meer 

faciliterend en minder agressief te incasseren.  

Efficiënt verklaren van faciliterend en agressief incasseren 

Om na te gaan welke van de concepten op marktniveau, op organisatieniveau en op individueel niveau 

de wijze van incasseren het meest efficiënt verklaren, zijn twee regressieanalyses uitgevoerd; één voor 

faciliterend incasseren en één voor agressief incasseren. In de analyses is telkens stapsgewijs de 

variabele toegevoegd die de meeste variantie verklaart van de betreffende wijze van incasseren, tot er 

geen variabele overblijft die nog een significante bijdrage levert. De lijst van in de stapsgewijze analyses 

opgenomen verklarende variabelen zijn weergegeven in Tabel 8 en Tabel 99. 

Tabel 8 toont dat faciliterend incasseren zich het meest efficiënt laat verklaren aan de hand van zes 

variabelen. Deze variabelen zien op kenmerken van de incassomarkt - binding en criminogene mores -, 

kenmerken van het incassobedrijf – egoïstisch en principieel klimaat – en individuele motieven – 

persoonlijke norm en mogelijkheden tot naleven. Hiermee lijken variabelen op alle drie de 

analyseniveaus bij te dragen aan het verklaren van de mate waarin incassobedrijven faciliterend 

incasseren. Deze variabelen verklaren gezamenlijk een derde van de variantie in faciliterend incasseren. 

Tabel 8. Beste voorspellers van faciliterend incasseren 

 Beta t  

                                                           
9
 Voor de volledigheid zijn de statistieken van de analyse, waarbij alle variabelen in de regressies zijn opgenomen 

weergegeven in de bijlagen. 
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Binding incassomarkt .12 2.06 * 

Criminogene mores .15 2.70 ** 

Egoïstisch klimaat -.21 -3.66 *** 

Principieel klimaat .35 5.89 *** 

Persoonlijke norm .16 2.71 ** 

Mogelijkheden naleven .16 2.83 ** 

 F(6,214)=19.27*** Radj.
2 = 33%  

. * p < .05; ** p < .01; *** p < .001 

 

Tabel 9 toont dat agressief incasseren het meest efficiënt wordt verklaard door het egoïstische en 

principiële klimaat, de persoonlijke normen en de waargenomen mogelijkheden om de regels na te 

leven. Daarmee blijken de variabelen op het niveau van de markt (binding, concurrentie, criminogene 

mores en stereotype beelden) niet bij te dragen aan het efficiënt verklaren van agressief incasseren. De 

mate waarin incassobedrijven zich inlaten met agressief incasseren blijkt zich het meest efficiënt te laten 

verklaren aan de hand van kenmerken van het bedrijf en de individuele motieven van leidinggevenden. 

De in de analyse opgenomen variabelen verklaren gezamenlijk 15% van de variantie van agressief 

incasseren. 

Tabel 9. Beste voorspellers van agressief incasseren 

 Beta t  

Egoïstisch klimaat .21 3.27 ** 

Principieel klimaat -.15 -2.24 * 

Persoonlijke norm -.20 -3.03 ** 

Mogelijkheden naleven -.14 -2.24 * 

 F(4,217)=10.60*** Radj.
2 = 15%  

. * p < .05; ** p < .01; *** p < .001 

 

Samenvattend: beste voorspellers 

Vier variabelen blijken bij te dragen aan het zo efficiënt mogelijk verklaren van zowel faciliterend als 

agressief incasseren: het egoïstisch en principieel klimaat, de persoonlijke normen en de mogelijkheden 

om de regels na te leven. Van deze variabelen zijn het principiële klimaat, de persoonlijke normen en de 
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mogelijkheden tot naleving gerelateerd aan meer faciliterend en minder agressief incasseren. Een 

egoïstisch klimaat is gerelateerd aan minder faciliterend en meer agressief incasseren.  

Voor het efficiënt verklaren van faciliterend incasseren dragen daarboven ook twee kenmerken van de 

incassomarkt bij: binding met de markt en het idee dat er criminogene mores heersen. Zowel een 

sterkere binding aan de markt als meer criminogene mores zijn gerelateerd aan meer faciliterend 

incasseren. 

Mediatie 

Faciliterend en agressief incasseren zijn redelijk sterk negatief gerelateerd. Faciliterend en agressief 

incasseren zouden derhalve opgevat kunnen worden als sterke voorspellers van elkaar. Naarmate de 

ene wijze van incasseren meer prominent is binnen een incassobedrijf, legt men zich doorgaans minder 

toe op de andere wijze van incasseren. Daarmee is het mogelijk dat de verklarende variabelen in dit 

onderzoek niet rechtstreeks van invloed zijn op één van beide manieren van incasseren, maar dat deze 

invloed via de andere manier van incasseren verloopt. In een dergelijk geval is er sprake van mediatie. Er 

is sprake van volledige mediatie indien het effect van een variabele op één van beide manieren van 

incasseren volledig via de andere manier van incasseren verloopt. Indien dit onvolledig het geval is, 

spreekt men van gedeeltelijke of onvolledige mediatie. Onvolledige mediatie is vooral vanuit een 

wetenschappelijk oogpunt interessant. Dat suggereert immers dat andere variabelen een verklaring 

kunnen bieden voor een gevonden relatie, waarmee de zoektocht naar deze andere verklarende 

variabele kan worden ingezet.  

Volledige mediatie heeft belangrijke praktische implicaties voor de wijze van handhaven. Indien 

bijvoorbeeld de effecten van sociale normen op agressief incasseren volledig via faciliterend incasseren 

verlopen, lijkt het verstandig om de handhavingscommunicatie met behulp van sociale normen te 

richten op het stimuleren van faciliterend incasseren, om via deze route op een effectieve manier een 

halt toe te roepen aan het ongewenste en norm-overschrijdende agressieve incasseren.  

Om na te gaan of er sprake is van mediatie bij de opgenomen verklarende variabelen zijn telkens twee 

analyses uitgevoerd: in de eerste daarvan is nagegaan of het waarschijnlijk is dat faciliterend incasseren 

de invloed op agressief incasseren medieert en in de tweede is nagegaan of agressief incasseren de 

invloed op faciliterend incasseren medieert. De resultaten van deze analyses zijn weergegeven in 

respectievelijk Tabel 10 en Tabel 11. 
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Schema 1. Mediatie 
     

  M 
Mediator 
 

  

     

X 
Verklarende 
variabele 

 

 

 Y 
Te verklaren 
variabele 

 

Schema 1 geeft de relaties tussen de variabelen bij mediatie weer. Een gedetailleerde statistische uitleg 

van de hier gebruikte methode10 voert te ver voor deze rapportage. Kortgezegd komt het erop neer dat 

er volgens deze methode sprake is van volledige mediatie, als de route via de mediator (aangeduid als: a 

ₓ b) significant is en daarboven de directe invloed van de verklarende variabele, wanneer deze 

gecontroleerd is voor de route via de mediator (in de tabellen aangeduid als c’), juist niet. In de Tabellen 

10 en 11 staat bij de verklarende variabelen waar sprake is van volledige mediatie vm (voor: volledige 

mediatie).  

  

                                                           
10

 Bij de mediatie analyses is gebruik gemaakt van bootstrap (5000; en P < .01) met behulp van de scripts van 
Preacher & Hayes (2004), model 4. Zie voor een uitleg van de methode Zao, Lynch & Chen (2010). 

a b

 

c’  

a x b 
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Tabel 10. Resultaten mediatie analyses (n=231);  
                 Agressief incasseren (Y) verklaard met faciliterend incasseren (M) als mediator 

X a ₓ b 99% CI of  a ₓ b a b c’ 99% CI of  c’ 

Binding met de markt vm -.009 [-.019, -.002]* .031 -.279 -.004 [-.021, .014] 

Concurrentie in de markt -.008 [-.018, .001] .026 -.298  .008 [-.012, .027] 

Criminogene mores markt -.008 [-.020, .000] .029 -.286 .008 [-.012, .027] 

Koud – warm vm -.012 [-.025, -.004]* .044 -.274 -.006 [-.029, .017] 

Ondeskundig – deskundig -.004 [-.016, .005] .014 -.274 -.010 [-.034, .015] 

Egoïstisch klimaat .014 [.004, .029]* -.056 -.250 -.025 [.001, .049]* 

Principieel klimaat vm -.026 [-.047, -.011]* .100 -.262 -.010 [-.038, .018] 

Crediteuren belang vm .013 [.003, .028]* -.046 -.281 .002 [-.024, .027] 

Persoonlijke norm vm -.028 [-.059, -.010]* .111 -.249 -.036 [-.076, .004] 

Sociale norm vm -.009 [-.020, -.001]* .033 -.277 -.001 [-.021, .018] 

Mogelijkheden naleven vm -.009 [-.023, -.001]* .033 -.269 -.014 [-.034, .007] 

Mogelijkheden overtreden -.004 [-.013, .004] .013 -.290 .012 [-.005, .028] 

Baten -.008 [-.020, .001] .027 -.286 .012 [-.008, .032] 

Kosten -.000 [-.009, .008] .002 -.275 .008 [-.011, .027] 

vm duidt op volledige mediatie bij de betreffende verklarende variabele (X); * p < 0.01;  
a ₓ b is de route van de verklarende variabele (X) via de mediator naar Y; c’ is de invloed van X op Y, na 
correctie voor a ₓ b  
 

De resultaten in Tabel 10 tonen dat faciliterend incasseren de invloed van zeven van de veertien 

opgenomen verklarende variabelen op agressief incasseren volledig medieert. Dit geldt voor binding 

met de markt, de warmte van het stereotype beeld van debiteuren, het principiële klimaat, het 

crediteurenbelang, de persoonlijke en de sociale normen en de mogelijkheden om de regels na te leven. 

Deze resultaten suggereren dat interventies gericht op het beïnvloeden van deze variabelen zouden 

kunnen bijdragen aan het ontmoedigen van agressief incasseren, omdat deze van invloed zijn op 

faciliterend incasseren. 
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Tabel 11. Resultaten mediatie analyses (n=231);  
                 Faciliterend incasseren (Y) verklaard met agressief incasseren (M) als mediator 

X a ₓ b 95% CI of  a ₓ b a b c’ 95% CI of  c’ 

Binding met de markt .006 [-.003, .020] -.012 -.527 .025 [.001, .049]* 

Concurrentie in de markt .000 [-.011, .013] .000 -.553  .026 [-.000, .053] 

Criminogene markt .000 [-.011, .012] -.001 -.542 .029 [ .002, .055]* 

Koud – warm .009 [-.002, .025] -.018 -.515 .034 [.003, .065]* 

Ondeskundig – deskundig .007 [-.006, .020] -.013 -.537 .007 [-.027, .041] 

Egoïstisch klimaat -.019 [-.039, -.006]* .039 -.486 -.037 [-.070, -.004]* 

Principieel klimaat .016 [.004, .033]* -.037 -.430 .084 [.051, .117]* 

Crediteuren belang -.008 [-.025, .006] .015 -.529 -.038 [-.072, -.004]* 

Persoonlijke norm .030 [.009, .078]* -.064 -.465 .081 [.027, .135]* 

Sociale norm .005 [-.005, .017] -.010 -.523 .028 [.002, .054]* 

Mogelijkheden naleven vm .012 [.000, .028]* -.023 -.523 .021 [-.008, .050] 

Mogelijkheden overtreden -.004 [-.015, .005] .008 -.565 .018 [-.005, .040] 

Baten -.002 [-.014, .010] .004 -.546 .030 [.002, .057]* 

Kosten -.004 [-.016, .007] .008 -.541 .006 [-.021, .032] 

vm duidt op volledige mediatie bij de betreffende verklarende variabele (X); * p < 0.01;  
a ₓ b is de route van de verklarende variabele (X) via de mediator naar Y; c’ is de invloed van X op Y, na 
correctie voor a ₓ b 
 

De resultaten in Tabel 11 tonen dat agressief incasseren nauwelijks de invloed van de verklarende 

variabelen op faciliterend incasseren (volledig) medieert. De enige uitzondering daarop is gevonden bij 

de mogelijkheden tot naleving. Dit resultaat suggereert dat naarmate de participanten melden meer 

mogelijkheden te zien tot naleving, zij zich minder inlaten met agressief incasseren en zich daardoor 

meer toeleggen op faciliterend incasseren. Overigens bleek uit de resultaten in tabel 10, dat er ook 

grond is voor de omgekeerde redenering. Daarmee zouden de ervaren mogelijkheden tot naleving zowel 

faciliterend als agressief incasseren kunnen beïnvloeden via de andere wijze van incasseren.  
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Samenvattend: Mediatie 

De resultaten van de mediatie-analyses suggereren dat de invloed van de in dit onderzoek opgenomen 

verklarende variabelen vooral verloopt via faciliterend incasseren naar agressief incasseren. Naarmate 

incassobedrijven zich kenmerken door een sterkere binding met de markt, een warmer stereotype beeld 

over debiteuren, een meer principieel klimaat, een geringer crediteurenbelang, sterkere persoonlijke en 

sociale normen en het zien van meer mogelijkheden om de regels na te leven, lijken zij meer faciliterend 

te incasseren en dáárdoor mogelijk minder agressief. Deze bevindingen wijzen op het grote belang van 

het stimuleren van faciliterend incasseren bij pogingen incassobedrijven te bewegen zich niet in te laten 

met agressief incasseren. 

Succesvol incasseren 

Het doel van incassobedrijven is om de debiteuren aan hun betalingsverplichtingen te laten voldoen. 

Daarmee ontvangen de crediteuren de vergoeding voor de door hen geleverde diensten of producten, 

hebben de debiteuren aan hun verplichtingen voldaan en ontvangt het incassobedrijf de vergoeding 

voor de rol die zij speelde in het bewerkstelligen ervan. Een incassobedrijf is daarom succesvol wanneer 

een hoog percentage van de trajecten leidt tot volledige betaling. Dat geldt vooral wanneer daarvoor 

weinig inspanningen hoeven te worden verricht. Indicaties voor inspanningen die een incassobedrijf 

moet verrichten zijn het percentage gerechtelijke trajecten en het aantal klachten dat het bedrijf 

ontvangt van debiteuren. Een gerechtelijk traject is duur en tijdrovend en het afhandelen van klachten 

neemt, naast de mogelijke slechte publiciteit, tijd van de medewerkers in beslag die niet kan worden 

besteed aan het doel van de organisatie, het afhandelen van incassotrajecten. 

Om na te gaan in hoeverre faciliterend en agressief incasseren bijdragen aan het verklaren van het 

succes van incassobedrijven, zijn drie regressieanalyses uitgevoerd. De eerste regressieanalyse op het 

gerapporteerde percentage trajecten dat leidde tot volledige betaling, de tweede op het percentage van 

de trajecten dat uitmondt in een gerechtelijk traject en de derde op het aantal klachten van debiteuren. 

De resultaten van deze analyses zijn weergegeven in respectievelijk Tabel 12, 13 en 14. In deze analyses 

zijn enkele achtergrondvariabelen opgenomen die samen kunnen hangen met de te verklaren 

variabelen (aantal trajecten per jaar, aantal werknemers werkzaam op incassotrajecten, en het 

beschreven zijn als een juridisch bureau of als een gerechtsdeurwaarder in de kamer van koophandel). 

Als verklarende variabelen zijn faciliterend en agressief incasseren in de analyse opgenomen. 
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Tabel 12. Verklaringen voor het percentage trajecten dat leidde tot volledige betaling  

 r  Beta t  

N trajecten -.10  -.03 -.25  

N medewerkers -.14 * -.13 -1.34  

Juridisch kantoor -.08  -.07 -.95  

Deurwaarder -.04  -.03 -.39  

Faciliterend incasseren .29 ** .20 2.58 * 

Agressief incasseren -.12 * -.02 -.22  

 F(6 ,195)=2.36* Radj.
2=4%  

.* p < .05; ** p < .01; *** p < .001  

 

De correlaties in Tabel 12 (tweede kolom), tonen dat het percentage trajecten dat leidt tot volledige 

betalingen negatief gecorreleerd is met het aantal medewerkers in de vestiging dat zich bezighoudt met 

minnelijke trajecten en met de mate van agressief incasseren. Dit suggereert dat meer medewerkers en 

meer agressief incasseren samenhangt met een lager percentage succesvol afgeronde trajecten. 

Gecorrigeerd voor de invloed van de overige variabelen (kolommen 3 en 4), blijken deze twee variabelen 

geen invloed uit te oefenen in de regressieanalyse. Faciliterend incasseren blijkt positief gerelateerd aan 

het percentage trajecten dat leidt tot volledige betalingen. Faciliterend incasseren blijkt ook de enige 

variabele die in de regressieanalyse uniek bijdraagt aan het verklaren van een hoog percentage 

succesvolle inningen. Incassobedrijven die meer faciliterend incasseren lijken daarmee hun 

incassotrajecten relatief vaker succesvol af te ronden. 

Tabel 13 toont dat gerechtelijke incassotrajecten vooral voorkomen bij juridische kantoren en 

deurwaarders. Dit is niet verwonderlijk, omdat deze kantoren zich daar voor een belangrijk deel in 

specialiseren. Daarbij is het niet ondenkbaar dat crediteuren met ingewikkelde vorderingen, waarbij de 

kans dat die uitmonden in een gerechtelijk traject, zich vooral wenden tot deze kantoren. Bovendien 

kunnen deze kantoren door het uitvoeren van gerechtelijke procedures geld verdienen. 

De resultaten in Tabel 13 tonen voorts dat de mate waarin het incassobedrijf faciliterend incasseert de 

kans dat een incassotraject uitloopt op juridische procedures reduceert. Agressief incasseren is niet 

gerelateerd aan het percentage incassotrajecten dat uitloopt op gerechtelijke procedures. 
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Tabel 13. Verklaringen voor het percentage trajecten die leidden tot een gerechtelijk traject 

 r  Beta t  

N trajecten .04  .07 .72  

N medewerkers .05  -.01 -.07  

Juridisch kantoor .24 *** .27 4.13 *** 

Deurwaarder .28 *** .28 4.25 *** 

Faciliterend incasseren -.18 ** -.19 -2.58 * 

Agressief incasseren .03  -.06 -.86  

 F(6,198)=7.15*** Radj.
2=15%  

.* p < .05; ** p < .01; *** p < .001  

 

De correlaties in Tabel 14 tonen dat grote incassobedrijven (het aantal trajecten en het aantal 

medewerkers) meer klachten ontvangen dan kleine incassobedrijven. Ook zijn juridische kantoren en 

agressief incasseren positief gecorreleerd met het aantal klachten. In de regressieanalyse, gecorrigeerd 

voor de invloed van de andere variabelen, blijken het aantal medewerkers en de mate van agressief 

incasseren uniek bij te dragen aan het verklaren van het aantal klachten. Hiermee lijken, zoals verwacht, 

incassobedrijven die agressief incasseren meer klachten te ontvangen dan incassobedrijven die zich niet 

inlaten met deze manier van incasseren. 

Tabel 14. Verklaringen voor het aantal klachten van debiteuren  

 r  Beta t  

N trajecten .45 *** .13 1.63  

N medewerkers .55 *** .44 5.42 *** 

Juridisch kantoor .21 ** .10 1.76  

Deurwaarder -.11  -.06 -1.10  

Faciliterend incasseren -.04  -.07 -1.06  

Agressief incasseren .20 ** .13 2.00 * 

 F(6,202)=18.76* Radj.
2=34%  

.* p < .05; ** p < .01; *** p < .001  
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Samenvattend: Succesvol incasseren 

Het succes van incassobedrijven lijkt gerelateerd aan de wijze waarop deze bedrijven incasseren. 

Participanten die rapporteren meer faciliterend te incasseren, rapporteren ook een hoger percentage 

minnelijke incassotrajecten dat leidt tot volledige betaling en een lager percentage dat uitmondt in een 

gerechtelijk traject. Naarmate participanten rapporteren meer agressief te incasseren, melden zij meer 

klachten over hun incassowerkzaamheden te ontvangen. Daarmee lijkt faciliterend incasseren positief 

en agressief incasseren negatief gerelateerd aan het bedrijfseconomische succes van incassobedrijven. 

Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 

Resultaten op hoofdlijnen 

De resultaten van dit onderzoek tonen dat de meeste participerende incassobedrijven faciliterend 

incasseren als werkwijze hanteren en zich niet of nauwelijks inlaten met agressief incasseren. Dit 

betekent dat de meerderheid van de incassobedrijven meldt debiteuren vriendelijk te woord te staan, te 

verwijzen naar hulpinstanties, te helpen aan een goede betalingsregeling, te steunen in een 

schuldhulpverleningstraject en te beschermen tegen opdrachtgevers. Dit neemt niet weg dat 15% van 

de participanten rapporteert gedurende het voorgaande jaar één of meerdere regels te hebben 

overtreden. Deze participanten melden dat hun incassobedrijf debiteuren meer dan de toegestane 

kosten in rekening bracht, vorderingen inde die niet rechtmatig tot stand zijn gekomen of al zijn 

voldaan, te zware druk op debiteuren uitoefende of/en debiteuren onvolledig of verkeerd informeerde. 

Deze 15% van de bedrijven startte in het afgelopen jaar gezamenlijk, naar eigen zeggen, meer dan een 

half miljoen incassotrajecten. Hiermee zijn mogelijk vele duizenden debiteuren onder oneigenlijke druk 

gezet en financieel benadeeld. Dit betekent dat, hoewel de overgrote meerderheid van de participanten 

meldt de debiteuren uitsluitend faciliterend te benaderen, de minderheid die zich inlaat met agressief 

incasseren verantwoordelijk kan zijn voor een groot aantal slachtoffers.  

Opvallend genoeg blijken het faciliterend en agressief incasseren in dit onderzoek niet of nauwelijks 

gerelateerd aan geregistreerde achtergrondkenmerken van de bedrijven, zoals aan de omvang, 

lidmaatschap van een branchevereniging, of bestaansduur11. De resultaten van dit onderzoek bieden 

                                                           
11

 Uitzondering daarop vormt de rechtsvorm van het bedrijf. Bedrijven die zijn opgericht als een VOF blijken 
minder geneigd tot faciliterend incasseren dan andere bedrijven. 
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daarmee nauwelijks aanknopingspunten voor segmentering op basis van de in officiële bestanden 

geregistreerde achtergrondkenmerken van incassobedrijven.  

Kenmerken van de markt lijken enigszins bij te dragen aan de wijze van incasseren. De incassomarkt 

kenmerkt zich, volgens de participanten, door een redelijk sterke binding, stevige concurrentie en 

behoorlijk criminogene mores. Op de incassomarkt als geheel lijkt er geen sprake van uitgesproken 

stereotype beelden over debiteuren. Deze beelden verschillen wel sterk tussen de bedrijven onderling.  

Faciliterend incasseren is positief gerelateerd aan de mate waarin men zich bindt aan de incassomarkt, 

de mate waarin men criminogene mores ervaart en de mate waarin stereotype beeld van debiteuren als 

warm ervaart. Deze drie variabelen verklaren gezamenlijk overigens slechts een klein deel van de 

variantie van faciliterend incasseren. De onderzochte kenmerken van de markt lijken niet direct 

gerelateerd aan de mate waarin bedrijven agressief incasseren. Daarmee bieden de resultaten van dit 

onderzoek weinig aanleiding tot het ingrijpen op kenmerken van de markt om daarmee direct het 

agressief incasseren door incassobedrijven tegen te gaan.  

De onderzochte karakteristieken van de incassobedrijven lijken redelijk sterk gerelateerd aan de wijze 

van incasseren. De participanten beschrijven het klimaat van hun bedrijf doorgaans als niet egoïstisch en 

wel principieel. Daarbij hechten zij doorgaans een gemiddeld belang aan opdrachtgevers, ofwel de 

crediteuren. Het klimaat van het bedrijf is sterk gerelateerd aan de wijze van incasseren. Een meer 

egoïstisch klimaat is gerelateerd aan minder faciliterend en meer agressief incasseren. Een principieel 

klimaat is daarentegen gerelateerd aan meer faciliterend en minder agressief incasseren. Meer 

crediteurenbelang is gerelateerd aan minder faciliterend incasseren. Deze resultaten suggereren dat 

karakteristieken van incassobedrijven, vooral het ethisch klimaat, aanknopingspunten bieden voor zowel 

het detecteren als het ontwikkelen van interventies gericht op het reduceren van agressief incasseren 

en norm-overschrijdingen. 

Individuele motieven van leidinggevenden blijken bij te dragen aan het verklaren van de wijze van 

incasseren. Vrijwel alle participanten rapporteren sterke persoonlijke normen. Over de sociale normen, 

ofwel de mate waarin anderen in de omgeving de normen onderschrijven en naleven, zijn de 

participanten beduidend genuanceerder. De meeste participanten vinden het eenvoudig om de regels 

rond incassowerkzaamheden na te leven. De mate waarin het makkelijk is om de regels te overtreden 

levert een meer verdeeld beeld op. Een meerderheid van de participanten schat de kosten van 

regelovertreding hoog in; de baten daarvan schat men gemiddeld gematigd positief in.  
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Vooral persoonlijke normen en de waargenomen mogelijkheden om de regels na te leven blijken sterk 

gerelateerd aan zowel faciliterend en agressief incasseren. Naarmate participanten rapporteren over 

sterkere persoonlijke normen te beschikken en naleving makkelijker achten, melden zij meer faciliterend 

en minder agressief te incasseren. Daarboven blijken sociale normen en de inschatting over de baten 

van overtredingen het faciliterend incasseren door incassobedrijven positief te verklaren. De 

bevindingen met betrekking tot de individuele motieven suggereren dat vooral interventies gericht op 

persoonlijke normen en op het makkelijk maken om de regels na te kunnen leven bij kunnen dragen aan 

het direct reduceren van agressief incasseren. De resultaten van het onderzoek geven geen aanleiding 

voor de notie dat het ingrijpen op de kosten en baten van regelovertredingen bij kan dragen aan het 

reduceren van agressief incasseren. 

Agressief incasseren en faciliterend incasseren blijken uit het onderzoek sterk negatief gerelateerd. Dat 

wil zeggen, naarmate het incasseren meer faciliterend geschiedt, houdt men zich minder bezig met 

agressief incasseren, en andersom. De mediatie-analyses tonen dat zeven variabelen het agressief 

incasseren beïnvloeden via faciliterend incasseren. Dat wil zeggen, de resultaten wijzen erop dat 

naarmate incassobedrijven zich kenmerken door een sterkere binding met de markt, een warmer 

stereotype beeld over debiteuren, een meer principieel klimaat, een geringer crediteurenbelang, 

sterkere persoonlijke en de sociale normen en het zien van meer mogelijkheden om de regels na te 

leven, zij meer faciliterend incasseren en dáárdoor minder agressief. Deze bevindingen wijzen op het 

grote belang van het stimuleren van faciliterend incasseren voor het bewegen van incassobedrijven zich 

niet in te laten met agressief incasseren. 

Vanuit een bedrijfseconomisch perspectief suggereren de resultaten dat incassobedrijven er goed aan 

doen zich toe te leggen op het faciliterend en niet op het agressief incasseren. Naarmate participanten 

rapporteren meer faciliterend te incasseren, melden zij een hoger percentage incassotrajecten dat leidt 

tot volledige betaling en een lager percentage dat uitmondt in een gerechtelijk vervolgtraject. Daarbij 

suggereren de resultaten dat meer agressief incasseren is gerelateerd aan meer klachten. Voor het 

reduceren van de mate van agressief incasseren lijkt het van belang dat de partijen in de incassomarkt, 

vooral de opdrachtgevers en de incassobureaus, kennisnemen van deze bevindingen. Deze resultaten 

suggereren immers dat crediteuren meer kans hebben om hun vorderingen volledig te innen wanneer 

zij gebruik maken van een incassobedrijf dat zich uitsluitend richt op faciliterend incasseren. Daarbij 

lopen deze crediteuren minder kans op een tijdrovend en duur gerechtelijk incassotraject. Wanneer 

crediteuren hun opdrachten uitzetten bij incassobureaus die zich inlaten met agressief incasseren lopen 



68 
 

zij een grotere kans op klachten, waarmee zij hun goede naam te grabbel kunnen gooien.  Los van 

ethische overwegingen, lijken deze resultaten voor incassobedrijven, vanuit een bedrijfseconomisch 

perspectief, te wijzen op grote voordelen van faciliterend incasseren ten opzichte van agressief 

incasseren. Deze resultaten ondersteunen de suggestie, zoals geuit door Faircasso en Intrum Justia in de 

media, dat faciliterend incasseren een verstandige keuze is vanuit een economisch perspectief. 

Over het onderzoek 

Het onderhavige onderzoek is op twee manieren nadrukkelijk uniek te noemen. Ten eerste is dit het 

eerste onderzoek dat zich expliciet richt op de drijfveren voor de wijze van incasseren bij 

incassobedrijven. Tot dusverre richtten onderzoeken zich vooral op de consequenties voor debiteuren 

van de verschillende wijzen van incasseren. Dergelijk onderzoek levert belangrijke informatie over de 

gevolgen van de wijze van incasseren, maar biedt weinig kennis die bruikbaar kan zijn voor het 

ontwikkelen van effectieve strategieën waarmee de incassobedrijven kunnen worden bewogen hun 

werkwijze aan te passen. Het onderhavige onderzoek richt zich nadrukkelijk op het vinden van deze 

drijfveren in kenmerken van de markt, karakteristieken van het incassobedrijf en de motieven van de 

leidinggevenden. Ten tweede levert dit onderzoek voor het eerst empirisch ondersteuning voor de notie 

dat het gewenst gedrag, in dit onderzoek is dat faciliterend incasseren, belangrijk is voor het verklaren 

van ongewenst of norm-overschrijdend gedrag, hier agressief incasseren.  

Bij het interpreteren van de resultaten van het onderzoek is het van belang in ogenschouw te nemen dat 

dit een correlationeel onderzoek betreft. Daardoor is het niet mogelijk om uitspraken te doen over de 

causaliteit van de relaties. Dat wil zeggen, wat de oorzaak en wat het gevolg is blijft onduidelijk op basis 

van dit onderzoek. Zo lijkt het waarschijnlijk dat de gevonden relatie tussen persoonlijke normen en de 

wijze van incasseren erop duidt dat de wijze waarop incassobedrijven incasseren (mede) bepaald wordt 

door de persoonlijke normen van de leidinggevenden. Dit neemt niet weg dat op basis van de resultaten 

van dit onderzoek niet uitgesloten kan worden dat het agressief incasseren de persoonlijke normen van 

leidinggevenden van incassobedrijven aantast en dat het faciliterend incasseren deze normen juist 

verstevigt. Voor de leesbaarheid zijn de resultaten in dit rapport doorgaans beschreven vanuit het 

perspectief van de meest plausibele richting van de relatie tussen variabelen, zonder daar telkens ook 

de mogelijkheid van de omgekeerde relatie bij te benoemen.  

In het onderhavige onderzoek zijn redelijk veel verklarende concepten opgenomen. Hiervoor is gekozen 

omdat er nog weinig bekend is over de beweegredenen van leidinggevenden van incassobedrijven voor 
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de keuze tussen faciliterend en agressief incasseren. Het op gefundeerde wijze toespitsen van het 

onderzoek op enkele verklarende concepten is pas mogelijk als er meer kennis is over de concepten die 

van belang zijn voor het verklaren van de wijze waarop incassobedrijven incasseren. De resultaten van 

het onderhavige onderzoek vormen het eerste empirische materiaal dat inzicht geeft in het relatieve 

belang van verschillende verklarende concepten. De resultaten van het onderhavige onderzoek 

suggereren bijvoorbeeld dat de ervaren concurrentie in de incassomarkt en de incentives 

(waargenomen kosten en baten van regelovertreding), weinig toevoegen aan het verklaren van 

faciliterend en agressief incasseren. In vervolgonderzoek naar de drijfveren van incassobedrijven voor 

de wijze van incasseren lijkt op basis van de bevindingen het opnemen van deze concepten weinig 

zinvol. Een consequentie van het opnemen van een relatief groot aantal concepten in het huidige 

onderzoek is dat, vanwege de beperking aan het aantal vragen dat participanten kan worden voorgelegd 

in een telefonisch interview, de concepten doorgaans zijn gemeten met een minimaal aantal items. Dit 

geldt met name voor de metingen van het concept ‘bedrijfseconomisch succes’, hetgeen aan de hand 

van drie losse items is gemeten. Dit neemt niet weg dat binnen de concepten de items telkens onderling 

betrouwbaar samenhangen, evenals dat de concepten onderling op een voorspelbare wijze zijn 

gerelateerd, hetgeen een hoge interne validiteit suggereert. 

Bij het uitvoeren van onderzoek naar norm-overschrijdend gedrag blijkt het doorgaans problematisch 

om de grootste overtreders in het onderzoek te betrekken. Om de één of andere reden lijken 

overtreders minder enthousiast te raken van een uitnodiging om deel te nemen aan een onderzoek, als 

deze al bereikbaar zijn. Hoewel de respons van het onderzoek redelijk goed is te noemen en de 

geregistreerde kenmerken van de participanten representatief blijken voor de totale populatie, lijkt het 

waarschijnlijk dat in dit onderzoek malafide incassobedrijven zijn ondervertegenwoordigd. Als gevolg 

hiervan is het mogelijk dat de gepresenteerde resultaten een te positief beeld schetsen van de 

incassomarkt. Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat de ondervertegenwoordiging van malafide 

incassobedrijven in het onderzoek een al te grote invloed heeft op de gevonden relaties tussen de 

concepten. Het is immers niet te verwachten dat malafide incassobedrijven zich kenmerken door een 

sterk principieel bedrijfsklimaat, of dat de leidinggevenden van die bedrijven worden gekarakteriseerd 

door zeer sterke persoonlijke normen. 

Zoals bij al het onderzoek naar norm-gerelateerd gedrag, is het van belang rekening te houden met de 

mogelijkheid van vertekening van de resultaten als gevolg van de sociaal wenselijk antwoordtendentie. 

In het onderhavige onderzoek is om die reden een schaal opgenomen voor het meten van deze 
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tendentie. Verschillende schalen blijken gerelateerd aan de sociaal wenselijke antwoordtendentie. Dit 

geldt bijvoorbeeld voor de mate waarin men rapporteert agressief te incasseren. De hoogte van de 

scores op dergelijke schalen dient om die reden met enige voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd. 

Correctie voor de invloed van de sociaal wenselijke antwoordtendentie blijkt overigens geen verschillen 

in het patroon van resultaten op te leveren. Dit suggereert dat het patroon van de gerapporteerde 

resultaten niet al te zeer is beïnvloed als gevolg van deze tendentie.  

Conclusies 

Het gitzwarte beeld dat de media schetsen van de incassomarkt lijkt slechts ten dele te worden 

onderschreven door de resultaten van dit onderzoek. Het overgrote deel van de bedrijven lijkt zich 

uitsluitend toe te leggen op faciliterend incasseren. Dat neemt niet weg dat de resultaten ook uitwijzen 

dat een deel van de incassobedrijven agressief incasseert en de regels te overtreden. Het lijkt 

waarschijnlijk dat vooral deze bedrijven verantwoordelijk zijn voor het grote aantal klachten van 

debiteuren en voor de negatieve pers.  

De resultaten van het onderzoek bieden aanknopingspunten voor het reduceren van het agressief 

incasseren door incassobedrijven. Het belangrijkste aanknopingspunt vormt de bevinding dat de mate 

waarin de bedrijven faciliterend incasseren sterk negatief gerelateerd is aan agressief incasseren. 

Daarbij blijken veel van de opgenomen verklarende variabelen via faciliterend incasseren van invloed op 

de mate van agressief incasseren. Dit suggereert dat interventies, bijvoorbeeld met behulp van 

handhavingscommunicatie, gericht op het verstevigen van de sociale norm of het (principieel) klimaat 

bij kunnen dragen aan het minimaliseren van agressief incasseren, omdat deze interventies het 

faciliterend incasseren stimuleren.   

Het onderzoek toont dat vier concepten direct gerelateerd zijn het agressief incasseren: Het egoïstische 

en principiële klimaat, de persoonlijke norm van leidinggevenden en de mate waarin men het makkelijk 

vindt om de regels rond incassowerkzaamheden na te leven. Agressief incasseren komt vooral voor in 

bedrijven die zich kenmerken door een sterk egoïstisch en zwak principieel klimaat, waarbinnen de 

leidinggevenden over zwakke persoonlijke normen beschikken en die het lastig vinden om hun 

werkzaamheden uit te voeren zonder daarbij de regels te overtreden. Dit suggereert dat het stimuleren 

van een minder egoïstisch en meer principieel klimaat, het verstevigen van de persoonlijke normen en 

het makkelijker maken de regels na te leven, direct zou kunnen bijdragen aan het reduceren van 

agressief incasseren. 
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De resultaten tonen echter ook dat de concepten die theoretisch verbonden zijn aan het traditionele 

instrumentarium van toezichthouders direct noch indirect gerelateerd zijn aan de mate van agressief 

incasseren. Er zijn geen relaties gevonden tussen enerzijds agressief incasseren en anderzijds incentives, 

ofwel kosten en baten van overtreden, en de waargenomen mogelijkheden om te overtreden. Deze 

resultaten wijzen erop dat het verhogen van pakkans of de boetes of het opwerpen van drempels 

waardoor het ingewikkelder wordt om de regels te overtreden, waarschijnlijk weinig effectief zullen zijn 

bij het tegengaan van agressief incasseren.  

Voor de toezichthouders met incassobedrijven in hun portefeuille, zoals de ACM en de AFM, suggereren 

de resultaten van dit onderzoek dat zij zich voor het effectief minimaliseren van agressief incasseren 

waarschijnlijk niet uitsluitend kunnen verlaten op het gebruik van traditionele 

handhavingsinstrumenten. Met de inzet van dergelijke instrumenten, waarin afschrikking en het 

opwerpen van barrières centraal staan, lijkt een substantiële verschuiving van de wijze waarop de 

meerderheid van de incassobedrijven debiteuren benaderen onwaarschijnlijk. In plaats daarvan zouden 

interventies die zich richten op het stimuleren van een meer ethisch klimaat, sterkere persoonlijke 

normen, het vergemakkelijken van de naleving en vooral op het stimuleren van faciliterend incasseren, 

mogelijk effectiever blijken.  

Het implementeren van de resultaten van dit onderzoek vergen mogelijk een aanpassing van het 

handhavingsparadigma van toezichthouders. Het traditionele handhavingsparadigma richt zich 

uitsluitend op het aanpakken van personen die zich inlaten met regelovertredingen en het afschrikken 

van hen die dat overwegen. Met de introductie van de compliance-filosofie, verschoof het 

handhavingsparadigma naar het stimuleren van naleving, ofwel van het proberen te bewerkstelligen dat 

de normadressanten de regels uit zichzelf niet willen overtreden. De resultaten van dit onderzoek 

suggereren de wenselijkheid van een verdere verschuiving van het handhavingsparadigma, naar het 

stimuleren dat normadressanten zich richten op het uitvoeren van gewenst gedrag. Daarmee zouden 

norm-adressanten niet toekomen aan het overwegen van regelovertredingen. Dit ‘nieuwe paradigma’ 

zou omschreven kunnen worden als faciliterend handhaven. De mogelijkheid voor toezichthouders om 

naast het traditionele instrumentarium en interventies gericht op compliance, ook, indien opportuun, 

gebruik te kunnen maken van faciliterende handhavingsinstrumenten, zou bij kunnen dragen aan de 

effectiviteit van de handhaving bij het tegengaan van regelovertredingen. 

Overigens staan toezichthouders en beleidsmakers er niet alleen voor bij het tegengaan van agressief 

incasseren. Ook andere partijen lijken belangen te hebben bij het tegengaan van agressief incasseren en 
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het bevorderen van faciliterend incasseren. Dat betreffen niet in de laatste plaats de incassobedrijven 

zelf. De resultaten van dit onderzoek tonen immers dat het faciliterend en niet agressief incasseren 

verstandig is vanuit een bedrijfseconomisch perspectief. Daarmee lijken ook de crediteuren, als 

opdrachtgevers, gebaat bij het gunnen van hun vorderingen aan incassobedrijven die faciliterend en 

niet-agressief incasseren. De brancheorganisaties benadrukken op hun websites en in de media dat zij 

agressief en norm-overschrijdend incasseren ten strengste afkeuren. Ook zij kunnen een actieve rol 

spelen bij het tegengaan van agressief incasseren. 

Aanbevelingen 

Een klein deel van de incassomarkt lijkt, op basis van de resultaten van dit onderzoek, te bestaan uit 

malafide bedrijven die alle normen overschrijden. De leidinggevenden van ongeveer 1% van de 

bedrijven in dit onderzoek melden debiteuren meer dan de toegestane kosten in rekening te brengen, 

vorderingen te innen die niet rechtmatig tot stand zijn gekomen of al zijn voldaan, te zware druk op 

debiteuren uit te oefenen en daarbij ook debiteuren onvolledig of verkeerd te informeren. Een groter 

deel, ongeveer 15%, meldt tenminste één van deze regels te hebben overtreden. Het lijkt van groot 

belang om bedrijven die zich stelselmatig inlaten met het overschrijden van de normen te uit de markt 

te halen. Dit ter bescherming van het grote aantal debiteuren dat met de ontoelaatbare handelswijze 

van deze bedrijven te maken krijgt. Het lijkt op voorhand overigens geen eenvoudige klus om zulke 

bedrijven voor langere tijd van de incassomarkt te halen. Er zijn immers geen vergunningen of andere 

papieren nodig om een incassobedrijf te runnen. Eenmaal van de markt gehaald is er niets dat de 

eigenaren let een nieuw incassobedrijf te starten en op de oude voet voort te gaan. Voor de 

behandeling van deze groep lijkt, waarschijnlijk in samenwerking met verschillende handhavende 

instanties, een aanpak gericht op de eigenaren van deze incassobedrijven, waarbij de activiteiten van 

deze personen ook na het uit de markt halen van het bedrijf worden gemonitord, het meest effectief. 

Overigens wijzen de resultaten van het onderhavige onderzoek uit dat deze repressieve aanpak weinig 

effect zal sorteren op het gedrag van de overige incassobedrijven.  

De resultaten van dit onderzoek geven geen indicaties dat toezichthouders met behulp van 

geregistreerde gegevens (bijvoorbeeld uit de Kamer van Koophandel) de markt zouden kunnen 

segmenteren in delen waar zich meer of minder agressief incasserende bedrijven ophouden. De 

agressief incasserende bedrijven zijn evenzeer als faciliterend incasserende bedrijven groot of klein, 

vennootschap of eenmanszaak, oud of net opgericht, en zo meer. Wel blijken bedrijven die agressief 

incasseren meer klachten te ontvangen dan andere bedrijven. Daarmee vormt een analyse van 
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klachtensites, zoals in de praktijk bij de toezichthouders gebeurt, een goed startpunt voor het 

identificeren van de ‘agressieve' incassobedrijven. Daarbij zou het actief bekendmaken dat een 

toezichthouder gebruikmaakt van de klachtensites voor het selecteren incassobedrijven de benadeelde 

debiteuren kunnen bewegen hun klachten te melden, hetgeen het onderscheid tussen bonafide en 

malafide incassobedrijven op dergelijke sites zou verscherpen.  

Voor het tegengaan van agressief incasseren en regelovertredingen bij de overige incassobedrijven, die 

het overgrote deel van incassomarkt vormen, lijkt het van belang om vooral gebruik te maken van 

faciliterende handhavende interventies. Dat wil zeggen, van interventies die gericht zijn op het 

stimuleren van het gewenste gedrag. Dat betreft gedrag dat voorbij gaat aan compliance of het direct 

tegengaan of aanpakken van regelovertredingen. Het gaat daarbij om het stimuleren van gedrag dat zich 

niet in regels en wetten laat vastleggen, zoals vriendelijk zijn en helpen van debiteuren bij een 

schuldhulpverleningstraject. Anders gezegd, door faciliterende interventies, gericht op het stimuleren 

van faciliterend incasseren, zouden incassobedrijven zich, volgens de resultaten van dit onderzoek, 

minder inlaten met agressief incasseren.  

De resultaten van dit onderzoek suggereren verschillende mogelijke faciliterende interventies. Vier van 

deze worden onderstaand kort besproken. Bij het uitvoeren van deze interventies hoeft het primaat 

overigens niet persé bij de toezichthouder te liggen. Ook andere belanghebbenden die zich afkeren van 

agressieve en norm-overschrijdende manieren van incasseren, zoals bijvoorbeeld branche- of 

beroepsverenigingen, kunnen zich vanuit hun eigen perspectief richten op het uitvoeren ervan.  

 Het stimuleren van een ethisch, niet egoïstisch en wel principieel, bedrijfsklimaat. Het 

stimuleren van faciliterend incasseren en daarmee van normconform gedrag via het 

bedrijfsklimaat of de bedrijfscultuur, lijkt een redelijk exotische vorm van handhaving of 

bemoeienis van een beroepsvereniging. Toch kent deze werkwijze wel een precedent. Het 

Cultuur & Gedrag team van de Nederlandse Bank voert momenteel bij banken soortgelijke 

interventies uit. Zij proberen daar doormiddel van het stimuleren van een gezondere 

bedrijfscultuur integer gedrag in de financiële sector te bewerkstelligen (zie bijvoorbeeld DNB, 

2015). De Nederlandse Vereniging van Banken lijkt op haar site deze aandacht voor de bancaire 

cultuur nadrukkelijk te onderschrijven (zie: NVB.nl). Over de resultaten van deze aanpak is 

vooralsnog niets bekend. Overigens kan de werkwijze van De Nederlandse Bank op dit terrein 

niet zomaar worden overgenomen in de incassomarkt. Een zeer groot gedeelte van de 
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incassomarkt bestaat immers uit hele kleine bedrijven, waarvoor de werkwijze van de 

Nederlandse Bank te arbeidsintensief zou zijn. Voor de grotere bedrijven zou een vergelijkbare 

aanpak mogelijk wel soelaas kunnen bieden. Daarbij is het wel van belang te voorkomen dat 

deze interventie uitsluitend leidt tot schone schijn. 

 Het makkelijk maken om faciliterend te incasseren. De resultaten van het onderzoek tonen dat 

de mate waarin participanten het makkelijk achten om de regels na te leven gerelateerd is aan 

meer faciliterend en minder agressief incasseren. Uiteraard is het verstandig om na te gaan in 

hoeverre het mogelijk is om de drempels die naleving in de weg staan verder weg te nemen. De 

check op de site van de ACM voor de maximaal toelaatbare incassokosten vormen daar een 

goed voorbeeld van. Mogelijk is het nog effectiever om te pogen drempels te slechten die in de 

weg staan van faciliterend incasseren. In het onderhavige onderzoek is niet gevraagd naar de 

blokkades die participanten ervaren bij faciliterend incasseren. In lijn met de overige resultaten 

uit dit onderzoek is de verwachting dat naarmate men het makkelijker vindt om faciliterend te 

incasseren, de kans toeneemt dat bedrijven zich op deze werkwijze zullen storten en zich 

minder inlaten met een meer agressieve werkwijze.  

 Communiceer de sociale norm dat de meeste bedrijven faciliterend incasseren. Het 

communiceren van sociale normen blijkt over het algemeen een effectieve en weinig 

ingrijpende manier om regelnaleving te stimuleren. Traditioneel zijn handhavende diensten 

geneigd te communiceren over de (grote aantallen) personen die zich inlaten met 

regelovertreding. Vanuit het perspectief van de werking van sociale normen is dat 

contraproductief. De diensten communiceren dan immers negatieve normen, bijvoorbeeld 

“Velen overtreden de regels”. Dergelijke communicatie zou volgens de theorie 

regelovertredingen stimuleren, omdat men geneigd is de norm te volgen. In de afgelopen 

decennia breekt bij handhavers de realisatie door dat het wellicht effectiever is om compliante 

sociale normen te communiceren, zoals “de meerderheid vindt naleving belangrijk en leeft de 

regels na”. De resultaten van het onderhavige onderzoek suggereren dat, in het kader van het 

reduceren van agressief incasseren, het wellicht nog effectiever is om faciliterende sociale 

normen te communiceren, zoals “De meerderheid vindt het belangrijk om faciliterend te 

incasseren en doet dit door debiteuren vriendelijk, transparant en hulpvaardig te benaderen”. 

De navolging van deze norm zou, in lijn met de resultaten van het onderhavige onderzoek, 

effectief kunnen zijn bij het stimuleren van faciliterend incasseren en daarmee met het 

tegengaan van agressief incasseren. 
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 Communiceer het succes van faciliterend incasseren. De resultaten van het onderhavige 

onderzoek tonen dat faciliterend incasseren lucratief kan zijn voor incassobedrijven: de kans op 

volledige betaling in het minnelijke traject neemt toe en de kans op een gerechtelijk traject 

neemt af, naarmate men meer faciliterend incasseert. Bovendien hangt het aantal klachten 

samen met agressief incasseren. Het communiceren van deze bevinding kan incassobedrijven 

over de streep trekken hun trajecten voortaan op een faciliterende en niet op een agressieve 

wijze vorm te geven. Bovendien kan deze kennis de opdrachtgevers bewegen hun vorderingen 

voortaan aan incassobedrijven te gunnen die zich profileren met hun faciliterende wijze van 

incasseren.  

Naast de antwoorden op de gestelde vragen, roepen de bevindingen uit dit onderzoek ook nieuwe 

vragen op die op hun beurt antwoord behoeven. Dit betreft ten eerste de vraag in hoeverre en welk 

type klachten op klachtensites een goede indicatie vormen voor een ontoelaatbare werkwijze van 

incassobedrijven. Het antwoord op deze vraag kan bijdragen aan het beter en sneller detecteren van 

bedrijven die agressief incasseren en de normen overschrijden, waardoor aan deze handelswijze in een 

vroegtijdiger stadium een halt kan worden toegeroepen. Een tweede vraag gaat over de effectiviteit van 

de voorgestelde interventies. Hoewel het onderhavige onderzoek enkele duidelijke verbanden blootlegt, 

is daarmee niet gezegd dat het interveniëren via de betreffende concepten ook daadwerkelijk leidt tot 

de gewenste gedragsveranderingen. Ten eerste kan dit komen doordat de interventie geen verandering 

teweegbrengt bij de betreffende concepten. Bijvoorbeeld, de sociale norm verandert niet, of niet in de 

gewenste richting, als gevolg van de daartoe bedoelde interventie. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat 

de boodschap door leden van de doelgroep anders wordt opgevat dan was bedoeld. Ten tweede kan dit 

komen doordat het betreffende concept wel in de gewenste richting verandert vanwege de interventie, 

maar dat gelijktijdig onbedoeld andere concepten in een tegengestelde richting veranderen, waardoor 

er geen of zelfs een negatief netto gedragseffect wordt bewerkstelligd. Om die reden lijkt het belangrijk 

om voorafgaand aan de implementatie van interventies veldexperimenten uit te voeren, die de kans op 

een ineffectieve of contraproductieve interventie reduceren. Een derde vraag betreft de rol van de 

opdrachtgever, of de crediteur. De resultaten van het onderhavige onderzoek tonen dat het belang dat 

incassobedrijven hechten aan crediteuren negatief is gerelateerd aan faciliterend incasseren. Dit 

suggereert dat veel crediteuren het faciliterend uitvoeren van incassotrajecten niet als prioriteit zien. 

Tot dusverre zijn de crediteuren binnen de discussie over de (ontoelaatbare) handelswijze van sommige 

incassobedrijven volledig buiten schot gebleven. Ook is er tot dusverre nog geen onderzoek uitgevoerd 



76 
 

naar de rol van deze partij op de incassomarkt. Gedegen kennis over de rol die de crediteuren vervullen, 

zou een bijdrage kunnen leveren aan het ontwikkelen van maatregelen die leiden tot andere keuzes 

door crediteuren bij het uitbesteden van hun vorderingen en daardoor leiden tot meer faciliterend en 

minder agressief incasseren.  
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Bijlage 1: Items, schalen en betrouwbaarheden 
                 Geconstrueerde schalen met betrouwbaarheden (vet) en items met item-restcorrelaties,  
                  gemiddelden en standaard deviaties  

 

 r M SD 

Marktbinding ,82   

Ik voel mij sterk verbonden met de incassomarkt ,71 5,29 1,91 

Ik wil graag binnen de incassomarkt blijven werken. ,61 5,70 1,73 

Ik heb het gevoel dat ik echt tot mijn recht kom in de incassomarkt. ,71 5,53 1,86 

    

Marktconcurrentie ,75   

Binnen de incassomarkt zijn bedrijven sterk met elkaar in competitie. ,59 5,50 1,50 

De concurrentie tussen bedrijven is moordend in deze markt. ,64 4,75 1,78 

Bedrijven binnen de incassomarkt gunnen elkaar vaak het licht in de ogen niet. ,50 4,49 1,85 

    

Mores op de markt ,70   

Binnen de incassomarkt opereren er boeven. ,45 5,58 1,86 

Veel bedrijven in incassomarkt overschrijden de grenzen van het toelaatbare. ,60 4,22 1,82 

Bedrijven in de incassomarkt houden zich doorgaans nauwgezet aan alle wetten 
en voorschriften*. 

,50 4,17 1,66 

    

Stereotype koud-warm ,85   

Hartelijk ,71 3,83 1,41 

Sympathiek ,75 4,01 1,41 

Aardig ,72 4,14 1,36 

    

Stereotype ondeskundig-deskundig ,82   

Competent ,69 3,95 1,48 

Intelligent ,62 4,05 1,30 

Zelfstandig ,64 4,04 1,45 

Krachtig ,61 3,87 1,43 

    

Egoïstisch klimaat ,82   

In mijn vestiging doen mensen vooral de dingen waar ze zelf beter van worden. ,64 2,01 1,43 

Mensen in mijn vestiging houden zich voornamelijk bezig met wat het beste is 
voor henzelf. 

,66 2,00 1,29 

In mijn vestiging beschermen mensen hun eigen belangen voor al het andere. ,64 2,43 1,64 

Mensen in mijn vestiging zijn vooral geïnteresseerd in hun persoonlijk voordeel. ,63 2,07 1,48 

    

Principieel klimaat ,66   

De wijze waarop onze beslissingen de samenleving beïnvloeden is in onze 
vestiging het belangrijkste. 

,43 4,47 1,69 

in deze vestiging wordt van je verwacht dat je altijd oog houdt voor het 
maatschappelijk belang. 

,48 5,96 1,34 
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Mensen in deze vestiging hebben een sterk verantwoordelijkheidsgevoel ten 
opzichte van de maatschappij en de mensheid. 

,56 6,03 1,12 

    

Crediteuren belang ,60   

Iedereen in dit kantoor is vooral gedreven om mensen te laten betalen voor hun 
aankopen 

,39 5,38 1,65 

In deze vestiging is iedereen ervan overtuigd dat bedrijven altijd beschermd 
moeten worden tegen wanbetalers 

,30 5,50 1,57 

Mijn vestiging voert alles uit wat de opdrachtgever vraagt ,39 2,58 1,77 

Mijn vestiging accepteert alle incasso-opdrachten die bij ons binnenkomen ,29 2,56 1,89 

De opdrachtgever bepaalt in grote mate de wijze waarop mijn vestiging 
debiteuren benadert 

,43 3,25 1,93 

    

Persoonlijke norm ,68   

Ik voel mij moreel verplicht om mij op mijn werk aan alle regels te houden. ,46 6,56 1,03 

Ik voel mij er verantwoordelijk voor dat beslissingen op mijn werk zo eerlijk 
mogelijk genomen worden, zelfs als dit nadelig voor mij uitpakt. 

,47 6,54 ,85 

Als ik merk dat een collega de regels ernstig overtreedt, dan voel ik mij 
verantwoordelijk daar iets aan te doen. 

,56 6,72 ,83 

    

Sociale norm ,87   

... zich doorgaans aan alle wetten en voorschriften houden*. ,46 3,87 1,65 

... meer dan de wettelijk toegestane incassokosten in rekening brengen. ,77 4,21 1,88 

... debiteuren rekeningen voorhouden die niet rechtmatig tot stand zijn gekomen 
of al zijn voldaan. 

,73 3,55 1,83 

... Debiteuren zwaar onder druk zetten. ,73 4,57 1,71 

… Debiteuren onvolledig of verkeerd informeren ,79 4,12 1,73 

    

Mogelijkheden    

Mogelijkheden overtreden ,68   

De regels rond incassotrajecten zijn gemakkelijk te omzeilen. ,56 3,69 2,09 

Het is in een incassotraject eenvoudig om debiteuren meer kosten in rekening te 
brengen dan wettelijk is toegestaan. 

,57 4,26 2,24 

Het is heel makkelijk om pressiemiddelen in te zetten tijdens een incassotraject ,38 3,90 2,07 

Mogelijkheden na te leven ,66   

Het nauwgezet volgen van de regels rond incassowerkzaamheden is makkelijk ,49 5,64 1,54 

De regels voor het berekenen van de kosten voor debiteuren in een incassoproject 
zijn eenvoudig 

,49 6,02 1,49 

    

Incentives    

Opbrengsten ,82   

Hoe schat u de kans dat het een bedrijf lukt om bij debiteuren meer kosten te 
verhalen dan wettelijk is toegestaan? 

,66 4,30 1,80 

Hoe schat u de kans dat het een bedrijf lukt om meer druk te zetten op debiteuren 
dan wettelijk is toegestaan? 

,65 4,51 1,70 
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Hoe schat u de opbrengsten in als een bedrijf debiteuren meer kosten berekent 
dan wettelijk is? 

,60 4,02 1,75 

Hoe schat u de opbrengsten in als een bedrijf meer druk uitoefent op debiteuren 
dan wettelijk is toegestaan? 

,66 4,10 1,59 

Afschrikking ,82   

Hoe schat u de kans dat een toezichthouder het ontdekt wanneer een bedrijf 
meer kosten verhaalt op debiteuren dan wettelijk is toegestaan? 

,64 3,88 1,80 

Hoe schat u de kans dat een toezichthouder het ontdekt wanneer een bedrijf 
meer druk zet op debiteuren dan wettelijk is toegestaan? 

,64 3,51 1,74 

Hoe schat u de negatieve gevolgen in als een toezichthouder het ontdekt dat dat 
bedrijf meer kosten berekent dan wettelijk is toegestaan? 

,66 5,13 1,80 

Hoe schat u de negatieve gevolgen in als een toezichthouder het ontdekt dat een 
bedrijf meer druk zet op debiteuren dan wettelijk is toegestaan? 

,63 4,99 1,84 

    

Faciliterend incasseren (intentie) ,76   

Debiteuren wijst op de mogelijkheid een klacht in te dienen ,45 ,54 ,34 

Debiteuren vriendelijk te woord staat ,42 ,82 ,25 

Debiteuren verwijst naar hulpinstanties ,65 ,64 ,33 

Debiteuren helpt aan een goede betalingsregeling ,49 ,84 ,24 

Debiteuren beschermt tegen opdrachtgevers ,49 ,38 ,31 

Debiteuren steunt in een schuldhulpverleningstraject ,55 ,56 ,35 

    

Agressieve incasseren (intentie en gedrag g) ,72   

Debiteuren in korte tijd veel berichten stuurt ,36 ,65 ,31 

Debiteuren geen antwoord geeft als zij aangeven dat de rekening niet klopt ,37 ,16 ,28 

Debiteuren strategisch in spanning laat afwachten ,39 ,42 ,35 

Debiteuren benadert met agressief taalgebruik ,37 ,09 ,20 

Debiteuren te hoge incassokosten berekent ,41 ,07 ,18 

Debiteuren een zeer korte betalingstermijn voorhoudt ,35 ,54 ,34 

Het in rekening brengen van meer dan de toegestane kosten g ,37 ,12 ,24 

Het innen van vorderingen die niet rechtmatig tot stand waren gekomen of al 
waren voldaan g 

,36 ,22 ,29 

Het te zwaar onder druk zetten van debiteuren g ,40 ,18 ,27 

Het onvolledig of verkeerd informeren van debiteuren g ,47 ,25 ,31 

    

Sociale wenselijkheid .77   

Iemand ergens de schuld van gegeven, terwijl dit eigenlijk mijn fout was. ,56 2,44 1,87 

Iets weggenomen (al is het een pen of een speld), dat niet van mij was. ,54 2,97 2,32 

Geprofiteerd van een ander. ,59 2,80 2,07 

Mijzelf meer toegeëigend dan mij toekwam. ,54 1,61 1,13 

Iets beloofd dat ik niet nakwam. ,57 3,65 2,04 

Items met een * zijn andersom gecodeerd; Allen gescoord op een zevenpuntsschaal (m.u.v. de kennisvragen). 
Naast de gerapporteerde items zijn er 5 items opgenomen voor het meten van integriteit en twee voor het meten 
van persoonlijke norm tv het overtreden van de Mededingingswet. Deze items zijn niet in de analyses betrokken. 
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Bijlage 2: Tabel 8 en 9, alle variabelen opgenomen  
 

Tabel 8a. Faciliterend incasseren verklaard (alle variabelen) 

 Beta T  

Binding markt .10  1.70   

Concurrentie markt .06 .94  
Mores markt .09 1.09  

Egoïstisch klimaat -.17 -2.79 ** 
Principieel klimaat .32 5.12 *** 
Crediteuren belang -.13 -2.07 * 
Koud – warm .06 .87  
Ondeskundig - deskundig -.02 -.31  
Persoonlijke norm .15 2.52 * 
Sociale norm .10 1.14  
Mogelijkheid naleven  .15 2.59 ** 

Mogelijkheid overtreden .01 .24  
Baten -.07 -.92  
Kosten .04 .74  

^ p < .1 * p < .05; ** p < .01; *** p < .001 
 

Tabel 9a. Agressief incasseren verklaard (alle variabelen) 

 Beta t  

Binding markt -.02  -.27   

Concurrentie markt .05 .69  
Mores markt .04 .44  
Egoïstisch klimaat .21 3.14 ** 
Principieel klimaat -.13 -1.77  
Crediteuren belang .01 .12  
Koud – warm -.05 -.69  
Ondeskundig - deskundig -.02 -.32  
Persoonlijke norm -.24 -3.52 ** 
Sociale norm -.20 -2.03 * 
Mogelijkheid naleven  -.12 -1.84  
Mogelijkheid overtreden .10 1.30  
Baten .15 1.76  
Kosten .10 1.49  

^ p < .1 * p < .05; ** p < .01; *** p < .001 
 

 


