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Incassotraject
Hoe ziet een juridisch  
incasso traject eruit?
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AIs het na de ‘6 stappen naar een actief 

incassobeleid’ niet gelukt om betaling 

van een debiteur te krijgen? Schakel dan een 

advocaat in. Hoe ziet zo’n juridisch incasso

traject eruit? Welke mogelijkheden zijn er? Wat 

past het beste bij jou als ondernemer? Welke 

kosten zijn daaraan verbonden?

Als je het juridisch incassotraject in gaat, 
stuurt de advocaat altijd nog een keer 
een sommatie. Leidt dat nóg steeds niet 
tot betaling (of een betalingsregeling), 
dan start de juridische procedure. Samen 
kijken we welke juridische mogelijkheden 
er zijn en welke het beste past bij jou(w 
onderneming) en de situatie. Uiteraard 
geven wij je passend advies. 

A. Bodemprocedure (dagvaarding)
B. Incasso kort geding
C. Faillissementsaanvraag
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A
 Een bodemprocedure start met een dagvaarding die door de deurwaarder 
wordt uitgebracht. In die dagvaarding staat wat jouw onderneming vordert van 
de debiteur. De debiteur kan in de procedure verweer voeren. Als geen verweer 
wordt gevoerd, dan worden de vorderingen meestal direct toegewezen. Voert 
je debiteur wel verweer, dan mag je daar nog op reageren. Vaak vindt dan een 
mondelinge behandeling plaats waar wij (advocaat) uiteraard mee naar toe gaan 
om je bij te staan. Uiteindelijk doet de rechter uitspraak en die wordt vastgelegd 
in een vonnis. Als de vorderingen in het vonnis zijn toegewezen, kan de 
deurwaarder met dat vonnis beslag leggen bij de debiteur. Ook voorafgaand aan 
een procedure kun je aan de rechter toestemming vragen om beslag te leggen. 
Dit doe je als je bang bent dat de debiteur verhaalsmogelijkheden wegsluist 
in afwachting van de uitkomst van de procedure. Of het verstandig is om zo’n 
conservatoir beslag te leggen, bespreken we samen.

Bodemprocedure 
(dagvaarding)

Voordelen Nadelen

• Een vonnis blijft 20 jaar geldig
• Met een vonnis kan de deur    

waarder beslag leggen 

• Een procedure kan lang duren
• Een procedure kan veel kosten 

(afhankelijk van het verloop 
van de procedure) 
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B
Soms is incasso in kort geding mogelijk. Voordeel daarvan is dat de procedure 
van relatief korte duur is waardoor de vordering sneller geïncasseerd kan 
worden. Een kort geding is echter niet altijd geschikt. Het kort geding is vooral 
bedoeld voor het incasseren van eenvoudige vorderingen zonder verweer van de 
debiteur. Zodra de debiteur met serieuze betwistingen komt, is een kort geding 
minder voor de hand liggend. Verder vereist een kort geding dat sprake is van 
een spoedeisend belang, bijvoorbeeld financiële problemen die kunnen ontstaan 
wanneer de openstaande vordering niet wordt betaald.

Incasso 
kort geding

Voordelen Nadelen

• Relatief snelle procedure • Alleen effectief bij eenvoudige 
vorderingen 
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C
 Een faillissementsaanvraag is vaak een effectief pressiemiddel, omdat de 
debiteur (meestal) niet (persoonlijk) failliet verklaard wil worden. Komt het wel 
zo ver en wordt het faillissement uitgesproken, dan kunnen wij de vordering van 
jouw onderneming indienen bij de curator. Verder is het goed om na te gaan 
of geleverde zaken op grond van een eigendomsvoorbehoud kunnen worden 
teruggehaald. Dit moet dan wel goed zijn geregeld in de overeenkomst of in 
algemene voorwaarden die van toepassing zijn. Als dat niet zo is, dan is het soms 
wel mogelijk om een recht van reclame in te roepen en op grond daarvan zaken 
terug te halen.

Faillissements-
aanvraag

Voordelen Nadelen

• Snelle procedure
• Vaak effectief pressiemiddel
• Vaak goedkoper dan 

dagvaardingsprocedure 

• Jouw onderneming heeft niets 
aan het faillissement van de 
debiteur; in een faillissement 
worden bijna nooit uitkeringen 
aan de gewone schuldeisers 
gedaan 



Vaak is het grootste probleem de zogenaamde “kale kip”. Die kale kip kunnen ook wij helaas niet plukken. Soms 
zijn er geen zaken waarop beslag gelegd kan worden, zoals een huis of een auto, en is er ook onvoldoende 
inkomen om beslag op te leggen. Jouw debiteur biedt dan geen verhaal zodat invordering helaas niet mogelijk 
is. Hooguit kan dan het faillissement van je debiteur worden aangevraagd, maar daarmee ontvang je geen 
betaling. Als er wel al een vonnis is, kan dat vonnis gedurende 20 jaar alsnog gebruikt worden. Je debiteur moet 
dan wel blijven bestaan. Een besloten vennootschap (B.V.) kan worden ontbonden of kan door een faillissement 
ophouden te bestaan. Bij een natuurlijk persoon (dus ook bij een natuurlijk persoon met een eenmanszaak 
of vennootschap onder firma) ligt dat anders. Die kan later alsnog worden aangesproken, tenzij zijn schulden 
in een wettelijke schuldsaneringsregeling of in een verbindend onderhands akkoord worden gesaneerd. Als 
er geen vonnis is gewezen, is het wel van belang om ervoor te zorgen dat je vorderingen niet verjaren. De 
meeste vorderingen verjaren na vijf jaar. Dit kan worden voorkomen door binnen die vijf jaar een zogenaamde 
stuitingshandeling te verrichten. Dit doe je door een brief te sturen waarin uitdrukkelijk aanspraak wordt 
gemaakt op betaling. Je moet dan wel kunnen aantonen dat de stuitingsbrief de debiteur heeft bereikt. Dit 
kan door middel van aangetekende verzending (mits het adres zeker goed is) of door het uitbrengen van een 
deurwaardersexploot. Door de stuiting begint een nieuwe verjaringstermijn te lopen.

Als wij vaker vorderingen voor jouw onderneming gaan incasseren, dan spreken we een vaste werkwijze af. In dat 
geval gaan we in overleg over jouw bestaande incassobeleid en kijken we of daarin verbeteringen mogelijk zijn. 
We scannen bijvoorbeeld de teksten van opdrachtbevestigingen, overeenkomsten, facturen, aanmaningen en 
eventuele algemene voorwaarden.
Bij betwiste vorderingen brengen wij samen met jou in kaart of dat verweer (gedeeltelijk) terecht is en of er 
voldoende kans van slagen is in een procedure. Er zijn allerlei soorten betwistingen:

• dat er niet of te laat geleverd is;
• dat de klant schade heeft geleden die hij wil verrekenen;
• dat er verkeerde zaken zijn geleverd;
• dat de dienstverlening niet goed was;
• dat de kwaliteit van het geleverde niet voldoet;
• et cetera.

Een effectief debiteurenbeleid loont dus. Maar stiekem komt er  best veel bij kijken. Als je dat goed regelt, heb je 
daar steeds profijt van. Wij kijken graag met je mee en staan je bij als een juridisch incassotraject noodzakelijk is. 
Neem vrijblijvend contact op. Mail advocaten@boskampwillems.nl of bel  040 250 14 14.

Structureel actief incassobeleid voeren?

Een effectief debiteurenbeleid loont. 

Van een kale kip...
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Heeft u een juridisch 
vraagstuk? Neem dan 
contact met ons op. 

Bezoekadres
Dr. Holtroplaan 42
5652 XR Eindhoven

Telefoon 
040 250 14 14

E-mailadres
advocaten@boskampwillems.nl

www.boskampwillems.nl


