
Het tijdperk van 
incassokosten is voorbij.

Bevindingen na 20 jaar werken in Credit Management.



- Waarom zou je naar mij luisteren?
- Hoe ziet de wereld er nu uit?
- Legacy Incasso
- Wet en regelgeving.
- Progressieve Incasso
- Wat kan jij doen?



Waarom zou je naar mij luisteren?

Rody Heijstek - Founder Mail to Pay

Callcenter medewerker - Incassobureau 2 jaar

Dossierbehandelaar - Incassobureau 2 jaar

Dossierbehandelaar - Deurwaarder 1/2 jaar

Baliemedewerker - Deurwaarder 1/2 jaar

Incassomedewerker - Telecombedrijf 1 jaar

Data specialist - Incassobureau 3 jaar

Leverancier 200 klanten Schulden industrie 11 jaar

-------------------------------------------------------------------------------

Totaal 20 jaar



Hoe ziet de wereld er nu uit?

Schuldeiser
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Hoe ziet de wereld er nu uit?

Afgelopen 20 jaar.

- WIK regelgeving.
- Duurder worden van rechtsgang.
- Privatisering zorgverzekeringen, OV, energie.
- Toeslagen systeem.
- Sociale zekerheden zijn gekort.





Met schuldeisers gaat het goed, met schuldenaren slecht.
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Met schuldeisers gaat het goed, met schuldenaren slecht.

Initiatieven

Schuldgevoel





Koningin Maxima spreekt met provincies over aanpak Schuldenproblematiek.



Koningin Máxima aanwezig bij lancering SchuldenlabNL



Koningin Máxima aanwezig bij de lancering van de Nederlandse Schuldhulproute



Koningin Máxima op bezoek bij SchuldHulpMaatje Parkstad



Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid: “Verhalen van de schuldenambassadeurs.”



Koningin Máxima brengt werkbezoek aan Schuldenlab070





De initiatieven (ook al werken ze goed), gaan 
schuldenproblematiek niet oplossen of verkleinen.

Zolang er sprake is van:

Legacy Incasso



Legacy incasso
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Behoeftepiramide van maandelijks terugkerende rekeningen.
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Kenmerken van Legacy Incasso

- Klachten blijven weerleggen.
- Incasso partijen met performance afspraken.
- Aanbestedingen met KPI’s op performance.
- Kickbacks.
- Beslag voor zaken hoog in de behoefte piramide.
- Meerdere incasso partners die strijden voor 1 portfolio.
- Schuldbewaking.
- Second/Third placement.
- Verkoop van schulden.
- Niet akkoord gaan met SHV voorstellen.



Sociale schade
Reputatieschade

Administratieve lasten
Belasting rechtssysteem

Leunen op sociale vangnet



“In Nederland maken we jaarlijks tot 17 miljard aan kosten in 
een poging ruim 3 miljard aan problematische schulden te 

innen.”

“We innen maar enkele honderden miljoenen van de 3 miljard, 
verspreid over 6 jaar.”



Vragen om jezelf te stellen:

Gebruikt het bedrijf waarvoor ik werk kostenverhoging als “dreiging” in mijn incassostrategie?

Verdient het bedrijf waarvoor ik werk, of de onderaannemers aan de wettelijke incasso- en 
gerechtelijke kosten?

Ga ik er wel eens van uit dat mijn debiteur slechte intenties heeft?

Werk ik mee aan een Legacy Incasso systeem?







“Niet willers” bestaan niet.



Hypothese



Hypothese

Een incassostrategie zonder escalatie van kosten, 

en zonder gerechtelijke incasso, 

levert meer op.



Sustainable Collection Rate

Sociale schade
Reputatieschade

Administratieve lasten
Belasting rechtssysteem

Leunen op sociale vangnet



Wet en regelgeving



EU - Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

Environmental, Social and Governance Report (ESG)

Wet en regelgeving



Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)
Environmental, Social and Governance Report (ESG)

Companies that must comply
● 500 employees
● listed companies
● banks
● insurance companies
● other companies designated by national authorities as public-interest entities

Information to be disclosed
● environmental matters
● social matters and treatment of employees
● respect for human rights
● anti-corruption and bribery
● diversity on company boards



Dit kan (op termijn) resulteren in:

Klanten kunnen kiezen om zaken te doen met bedrijven die beter omgaan met mensen 
in financieel zwakkere posities. (keurmerk)

Striktere wetgeving om bedrijven te verplichten bepaalde standaarden en of ratio’s te 
hanteren.



Bereid je voor op zo’n toekomst met:

Progressieve Incasso



Ik vraag aan je om te geloven:

- Met schuldeisers gaat goed.
- Met schuldenaren gaat het slecht.
- Er zijn veel goedbedoelde initiatieven, maar probleem van “Legacy Incasso” 

wordt niet opgelost.
- Enorme kosten worden gemaakt, die groter zijn dan de baten.
- De meeste mensen deugen.



Ik vraag aan je om te geloven:

Als iemand iets niet kan betalen, is het jouw schuld.
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Progressieve incasso

Wat zijn progressieve instrumenten, die werken?

- Credit Check (PSD2)
- TOS
- Regelingen
- Borg
- (Gedeeltelijke) Kwijtschelding
- Uitstel / Pauze
- Rente 8%
- Niet de volledige WIK.



Churn
T.O.S.

Debt 
forgiveness

Invoice
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Debt forgiveness

Offer new service

Progressieve incasso



Progressieve  - Praktijk voorbeelden

PWN: Sluit geen debiteuren meer af van drinkwater. Gaat niet meer gerechtelijk, 
alleen bij grootverbruik of zakelijk.

Woningcorporaties: Proberen huisuitzetting te voorkomen, door kwijtschelding.

KPN: Switcht mensen met problematische schulden van abonnement naar pre-paid 
of SIM-only.

Nationale Nederlanden: Zet job coaches in die mensen helpen met hun CV, 
belastingen en toeslagen op de afdeling hypotheek incasso.



Progressieve incasso

Klant als vriend.



Progressieve incasso

Draaideur debiteur = Blacklist



Progressieve incasso

- Geen incassokosten.
- Niet gerechtelijk.



Progressieve incasso

Incassobureaus kunnen een belangrijke rol blijven spelen:

- Prijs per handeling.
- Effectiviteit per handeling.

- Administratieve automatisering.
- Medewerker senioriteit.

- Branche expertise.
- Uitvoering van progressieve instrumenten.

Diensten in rekening brengen bij de originele schuldeiser.

(Maak een speciaal prijspakket.)





Take away
Met schuldeisers gaat het goed, met schuldenaren slecht.

Schuldenproblematiek kan alleen worden verkleind als er een alternatief komt voor “Legacy Incasso”.

Verwerkt ESG KPI’s in inkoop trajecten en aanbestedingen. (Schuldeisers)

Biedt een Sustainable Collection dienstenpakket. (Incassobureaus)

Werk mee aan het inzetten van progressieve incasso instrumenten binnen jouw bedrijf.

Bedenk voor jouw bedrijf de Sustainable Collection Rate, zorg dat het in de jaarplannen en op de 
MVO agenda komt.

Toets alle credit management beslissingen aan jouw kompas, zodat je langzaam dichterbij het 
einddoel komt.

Geen incassokosten en geen gerechtelijke incasso.



Rody Heijstek

rody@mailtopay.nl

linkedin.com/rodyheijstek

mailto:rody@mailtopay.nl

