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Enkele recente ontwikkelingen inzake (automatische) incasso

fnleiding

Een debiteur is zelf verantwoordelijk voor voldoende saldo bij een automatische incasso. Dit
volgt uit een vonnis van de Rechtbank Amsterdam. Ook volg[ uit het vonnis dat bedrijven
een redelijke mate van vrijheid hebben bij de wijze waarop ze hun (automatische) inðasso
inrichten. Wel dient dit vooraf duidelijk te zijn overeengekomen mei de debiteur.

In dit artikel zal nader worden ingegaan op enkele recente ontwikkelingen inzake
(automatische) incasso. Er zal worden ingegaan op de reeds genoemdõ uitspraak van de
Rechtbank Amsterdam van 31 mei 2OL7 inzake automatische incasso. Tevens zal kort de
aanpak van Autoriteit Consument & Markt (ACM) met betrekking tot incassopraktijken
worden beschreven.

Rechtba n k Amsterda m : vera ntwoordel ij kheid debiteu r
Het overeenkomen van een automatische incasso betekent niet het einde van de
verantwoordelijkheid van de debiteur. Eind mei oordeelde de Rechtbank Amsterdam
(ECLI:NL:RBAMS:2017:3737) dat een debiteur zelf verantwoordelijk is voor het hebben van
voldoende saldo op zijn bankrekening (r.o. 4.10). Het ging in deze zaak over de deelnemer
aan de Nationale Postcode Loterij die begin 2017 het nieuws haalde doordat hij een grote
geldprijs misliep vanwege onvoldoende saldo op zijn bankrekening. Volgens de Rechtbank
Amsterdam is het allereerst de verplichting van de deelnemer om ervoor te zorgen dat er
voldoende saldo op zijn bankrekening staat voor een succesvolle incasso (r.o, 4-.10). Het is
vervolgens de verplichting van de incassant om de incasso te (doen) uerricht"n, aláus de
Rechtbank Amsterdam (r.o. 4.10).

Uit de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam volgt verder dat ondernemingen redelijk wat
vrijheid hebben bij de wijze waaropze (automatisch) incasseren. Zo kan eeñ onderneming
in beginsel zelf bepalen of er één totaalbedrag wordt afgeschreven voor alle goederen of
diensten die door de geïncasseerde zijn afgenomen of Oãt a¡le afgenomen goederen of
diensten per stuk worden afgeschreven (r.o. 4.4). Verder kan de ondernerier in beginsel
zelf bepalen hoeveel incassopogingen er zullen worden verricht indien de afschrijving Oe
eerste keer niet lukt. Volgens de Rechtbank Amsterdam volgde duidelijk uit het
deelnemersreglement dat de Nationale Postcode Loterij nieiverplicht was om na de
mislukte eerste poging nog een tweede incassopoging te doen (r.o. 4.6).

Hieruit volgt dat het noodzakelijk is om de wijze van (automatisch) incasseren vooraf met
de geïncasseerde overeen te komen. Dit kan bijvoorbeeld door m¡á¿el van een reglement
dat van toepassing is verklaard op de overeenkomst die wordt gesloten tussen incassant en
debiteur. Hierop zijn de bepalingen inzake de toepasselijkheid üan algemene voorwaarden
van toepassing.

Dit geldt uiteraard naast de normale regels die gelden voor automatische incasso. Zo geldt
op grond van de regels van de Europese incasso (SEPA) dat een incassant in beginsel
verplicht is om voor iedere incasso die gaat plaatsvinden een vooraankondiging ñaar de



debiteur te sturen. In geval van een doorlopende incasso, zoals het geval was in deuitspraak van de Rechtbank Amsterdam, is het ook mogelijk om e"n-uooraankondiging testuren met daarin een incassoschema voor een bepaakie periode.

Toezicht door ACM: oneerlijke incassopraktijken

Hoewel bedrijven redelijk wat vrijheid hebben.bij de wijze waarop ze (automatisch)incasseren, is het belangrijk om voor ogen te houden oãt ncy kritisch kijkt naarincassopraktijken. Dit geldt met name in net licht van de wet oneerlijke handelspraktijken(artikel 6: 193a-193j BW).

In 2015 hebben ACM en Autoriteit Financiële Markten (AFM) hun krachten gebundeld bij deaanpak van oneerlijke (handels)praktijken in de incassàbranche en daarbuiten . Zeerrecentelijk, in oktober 2o!7, heeft ACM haar aanpak van de problem.n ñog*uuls herhaald.volgens ACM zijn er in de incassobranche probl"r"n iÀ o" uorr van onterechtevorderingen, onduidelijke rekeningen en ontoelaatbare druk. Zo kan U¡vóoiOeeld hetconfronteren van consumenten met verjaarde vorderingen worden gezien als een oneerlijkehandelspraktiik. AcM heeft recentelijk aangegeven z¡ch in haar aanpak van deincassobranche onder andere te richlen op rrðt aanspreken van opdrachtgevers op hunverantwoordelijkheid bij het uit handen geven van incasso's. Het'is bij hei inrichten van dewijze waarop (automgtisch) wordt geÏncásseerd van belang om acht te slaan op de wetoneerlijke handelspraktijken en de ãanpak van ACM.

Conclusie

Kortom, bedrijven hebben een redelijke.mate van vrijheid bij de wijze waarop ze(automatisch) incasseren. Belangri¡k is hierbij wet oa"t då wijze van (automatisch)
incasseren vooraf met de debiteur wordt ouei""ng"[oÃãn, bijvoorbeeld in algemenevoorwaarden' verder is het voor de incassobrancñe in het algómeen oetangiijk om voorogen te houden dat ACM kritisch kijkt naar incassopraktijken.
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