vakinhoudelijk

De WIK: een kwestie van
wikken en wegen?
Merkwaardig genoeg lijkt door de rechtspraak slechts schoorvoetend uitvoering
gegeven te worden aan de ‘Wet normering buitengerechtelijke incassokosten’
(WIK) en het bijbehorende ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke
incassokosten’ (Besluit BIK).
Door mr. E.N.A. van Kuijeren
Een veelheid aan signalen waren reden voor de KBvG om een
oproep te doen aan de gerechtsdeurwaarders om die uitspraken
naar de KBvG te sturen, waarin door de rechter een onverwachte
of zelfs een onjuiste toepassing is gegeven aan de WIK. Die oproep
leverde een flinke hoeveelheid uitspraken en brieven op. In de
praktijk worden eisen gesteld die per rechtbank uiteenlopen en
gebaseerd lijken te zijn op persoonlijke interpretaties van de wet. In
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dit artikel wordt nader ingegaan op de eisen die de WIK stelt en de
eisen die de lagere rechtspraak lijkt te stellen.
Incassokosten: een bron van ergernis
De minister van Justitie wilde aanvankelijk geen wettelijke regeling
van de buitengerechtelijke incassokosten omdat het rapport Voorwerk II in zijn ogen volstond. De Landelijke Organisatie Sociaal
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Raadslieden wist echter met het rapport Incassokosten, een bron van
ergernis! een discussie uit te lokken over de hoge incassokosten die
incassobureaus in rekening brachten en het feit dat deze kosten
slechts sporadisch aan een rechterlijke toets werden onderworpen. Nadat de Tweede Kamer het rapport had behandeld ging de
minister van Justitie overstag en werd er een wettelijke regulering
toegezegd.1 Die wettelijke regulering werd de WIK en de open
norm in artikel 6:96 lid 2 sub c BW van de ‘redelijke kosten’ werd
door het Besluit BIK ingevuld. Uit het feit dat zowel artikel 241 Rv
(de bevoegdheid van de rechter om de buitengerechtelijke incassokosten inbegrepen te achten in de proceskosten) als artikel 242
Rv (de bevoegdheid van de rechter tot matiging van de buitengerechtelijke incassokosten) buiten werking werden gesteld, blijkt dat
de wetgever niet wenste dat de rechter nog overwegende invloed
zou hebben op de wettelijke normering van de buitengerechtelijke
incassokosten.
Na enige tijd met de WIK en het Besluit BIK gewerkt te hebben
blijkt er bij de rechtspraak kennelijk toch een grote behoefte te
bestaan om wel die invloed uit te oefenen. Zo werd in de lagere
jurisprudentie vaak de eis gesteld dat ná verzending en ontvangst
van de ‘veertiendagenbrief ’ uit artikel 6:96 lid 6 BW, waarin een
consument-schuldenaar nog een laatste termijn van veertien dagen
wordt geboden om zijn schuld zónder bijkomende buitengerechtelijke incassokosten te voldoen, er ook nog concrete incassohandelingen moesten zijn verricht. In een principieel appel werd deze
praktijk ter discussie gesteld en het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden gaf in een gedetailleerd gemotiveerde uitspraak aan dat dit een
onterechte eis was. Het gerechtshof overwoog dat diverse omstandigheden vóór de opvatting pleiten dat nadere incassohandelingen
nodig zijn maar dat uiteindelijk de overwegingen die tégen nadere
incassohandelingen pleiten zwaarder wegen.2 Het pleit was daarmee merkwaardig genoeg niet beslecht. Een werkgroep van enkele
leden van de rechterlijke macht bracht nadien het rapport BGKIntegraal 2013 uit, met daarin een aanbeveling die liet blijken dat
men zich niet wenste neer te leggen bij het arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.3
De Hoge Raad schept duidelijkheid ... of toch
niet?
Uiteindelijk was het een kantonrechter in Arnhem die over het
spanningsveld tussen de uitspraak van het Gerechtshof ArnhemLeeuwarden en het rapport BGK-Integraal 2013 een prejudiciële
vraag aan de Hoge Raad heeft gesteld. Overigens heeft deze
kantonrechter in 2012 in het vaktijdschrift Trema nog bepleit dat
meer werkzaamheden verricht moeten worden dan (enkel) een
herhaalde aanmaning.4 Uit het antwoord van de Hoge Raad op de
prejudiciële vraag lijkt te volgen dat de Hoge Raad niet inziet, nu
op basis van de inhoud van de parlementaire stukken een dergelijk
vereiste kennelijk niet bedoeld is, waarom de eis van de nadere
incassohandeling in de lagere rechtspraak een zo grote en hardnekkige rol is gaan spelen.5 De Hoge Raad benadrukt in zijn arrest dat
de bedoeling van de wetgever vooral is gelegen in het scheppen
van duidelijkheid en rechtszekerheid voor beide partijen over de
hoogte van de verschuldigde kosten. Daardoor worden conflicten
en een eventuele gang naar de rechter voorkomen.6
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Gezien de uitspraak van de Hoge Raad en de parlementaire
geschiedenis, is het feitelijk sowieso de vraag of er (nog) ruimte is
voor een rechtersregeling als rapport Voorwerk II of -meer recenthet rapport BGK-Integraal 2013. Dergelijke regelingen zijn immers
bedoeld om de rechtseenheid te bevorderen bij het invullen door
de rechter van open normen, terwijl de open normen in dit geval
juist door de wetgever zijn ingevuld door de WIK en vooral ook
het Besluit BIK.7

“De Hoge Raad benadrukt in zijn arrest
dat de bedoeling van de wetgever
vooral is gelegen in het scheppen van
duidelijkheid en rechtszekerheid voor
beide partijen over de hoogte van de
verschuldigde kosten”
De rechtspraak stelt alsnog nadere eisen
Gerechtsdeurwaarders ondervinden dagelijks het verschil in het
WIK-beleid bij de verschillende rechtbanken. In Nederland is het
zo dat een rechtbank zelfstandig nieuw beleid kan inzetten ten
aanzien van de WIK. En het is zelfs zo dat nieuw beleid met terugwerkende kracht wordt toegepast op zaken, die nog niet waren
afgedaan tijdens het bekendmaken van het nieuwe beleid.
Het is aan de ene kant lovenswaardig dat rechterlijke organisaties
beleid formuleren en een toelichting geven op een gewenste handelswijze ten aanzien van de WIK en het Rapport BGK-Integraal
2013. Aan de andere kant is het beter dat dit op landelijk niveau
gebeurt en dat het resultaat op een transparante manier kenbaar
wordt gemaakt, ook aan de professionals (zoals de gerechtsdeurwaarders) die ermee moeten werken.
Diversiteit aan uitspraken
Om de onoverzichtelijkheid van de lagere rechtspraak te duiden
volgt een korte toelichting op een aantal door de KBvG ontvangen
uitspraken.
Rapport Voorwerk II, rapport BGK-Integraal 2013 of WIK?
In een vonnis hanteert de kantonrechter het uitgangspunt, conform aanbeveling 8.3 van het Rapport Voorwerk II, dat voor de
toewijzing van de buitengerechtelijke incassokosten meer moet
worden verricht dan slechts een eventueel herhaalde aanmaning.
In het vonnis is expliciet verwezen naar het Rapport Voorwerk II,
terwijl in ieder geval op een deel van de vordering al het Rapport
BGK-Integraal 2013 van toepassing is.8 Desondanks is de regulering door de WIK gelijk gebleven en de uitleg van de WIK is dan
ook onjuist.9
Veertiendagenbrief of vijftiendagenbrief?
Een schuldenaar krijgt overeenkomstig artikel 6:96 lid 6 BW een
termijn van veertien dagen om alsnog de vordering te voldoen
zonder dat buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd zijn.
Volgens de wet vangt deze termijn aan op de dag na de aanmaning. Een rechtbank bleek in de beoordeling van verstekzaken een
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termijn van vijftien dagen te hanteren in plaats van de termijn van
veertien dagen uit artikel 6:96 BW. In een verstekzaak zou niet
zijn vast te stellen wanneer de schuldenaar de aanmaning heeft
ontvangen. Daarom wordt van de veronderstelling uitgegaan dat de
schuldenaar de aanmaning ontvangt één dag na de dagtekening van
de aanmaning. Waarna volgens de wetsgeschiedenis de termijn van
veertien dagen aanvangt op de dag nadat de schuldenaar de aanmaning heeft ontvangen.10 Hierdoor vangt dus de termijn aan van
veertien dagen, twee dagen na de dagtekening van de aanmaning.
Daarentegen betekent het voorgaande niet dat deze interpretatie
van de ontvangsttheorie ook expliciet tot uitdrukking moet komen
in de tekst van de aanmaning en al helemaal niet als de wet al in
artikel 6:96 lid 6 BW een uitdrukkelijk dwingendrechtelijk wettelijk voorschrift geeft. Het genoemde beleid wordt ook toegepast
in verstekzaken waarin ten tijde van de dagvaarding nog steeds niet
is betaald. De praktijk leert dat het nauwelijks voorkomt dat er kort
na het verstrijken van de termijn van veertien dagen alsnog wordt
betaald. Als de rechtbank daarover twijfelt, zou de eiser gevraagd
kunnen worden naar de datum van ontvangst van de (deel)betaling.
Kosteloos aanmanen
In de lagere rechtspraak is soms alsnog een kosteloze aanmaning
vereist indien de schuldenaar een vennootschap onder firma is of
handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Het niet versturen van een kosteloze aanmaning kan dan een reden zijn om de
vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten af te wijzen.
Maar juist dan handelt de schuldenaar als natuurlijk persoon in de
uitoefening van een beroep of bedrijf. Op grond van artikel 6:96 lid
6 BW is het niet vereist om een kosteloze aanmaning te versturen.
Meerdere opeisbare vorderingen
Indien het mogelijk is één keer aan te manen voor meer dan één
vordering, dan dient dit op grond van artikel 6:96 lid 7 BW ook in
één aanmaning te worden gedaan. Daarbij geldt dat de minister van
Veiligheid en Justitie de grens uitdrukkelijk trekt bij het opeisbaar
zijn van de vorderingen. In de parlementaire geschiedenis is expliciet het voorbeeld gegeven van een huurovereenkomst waarbij per
maand incassokosten in rekening kunnen worden gebracht voor
het niet betalen van de maandelijkse huur.11 Volgens een aantal
ingezonden vonnissen kent dit voorbeeld uit de parlementaire
geschiedenis in ieder geval twee uitzonderingen.
Ten eerste dient een schuldeiser de afweging te maken of het nog
redelijk is om kosten voor buitengerechtelijke handelingen te
(blijven) maken. Indien door het verrichten van buitengerechtelijke handelingen slechts hogere buitengerechtelijke incassokosten
kunnen worden geclaimd dient de schuldeiser volgens de rechter
schadebeperkend op te treden. De uitzondering is voornamelijk
gericht op duurovereenkomsten zoals een huurovereenkomst.
Van belang hierbij is bijvoorbeeld de mate van achterstand in de
maandelijkse huurbetalingen. Deze vorm van schadebeperking
volgt uit artikel 6:96 lid 7 BW. Ten tweede wordt bij een huurovereenkomst, waarbij voor iedere maand aan verschuldigde huur een
aanmaning is verzonden, wederom door een rechter uitleg gegeven
aan artikel 6:96 lid 7 BW. Indien de buitengerechtelijke incassokosten voor een huurschuld het minimale bedrag van € 40 per
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huurtermijn bedraagt, dan moet een nieuwe aanmaning worden
verzonden waarbij de bedragen worden opgeteld als zijnde het een
nieuwe vordering die ineens moet worden voldaan overeenkomstig
artikel 6:96 lid 7 BW. Maar deze uitzondering geldt niet indien de
buitengerechtelijke incassokosten voor een huurschuld hoger zijn
dan het minimumbedrag van € 40.
Voor het verschuldigd zijn van buitengerechtelijke incassokosten
in het algemeen, is door een rechter de redelijkheid van artikel
6:96 lid 2 sub c BW nader ingevuld. De rechter stelt als grens voor
het maken van redelijke buitengerechtelijke incassokosten, dat het
voor de schuldeiser duidelijk moest zijn dat de schuldenaar ook in
gebreke zou blijven met de betaling van de overige maandelijkse
termijnen. Dat laatste is het geval indien na drie maandelijkse
termijnen de betaling door de schuldenaar uitblijft.
Matigen van kosten
Op grond van artikel 2 lid 3 Besluit BIK kan er een verhoging
plaatsvinden van de kosten als bedoeld in artikel 6:96 lid 2 c BW
met een percentage overeenkomstig artikel 9 lid 1 Wet op de
omzetbelasting 1968. Een rechter kan blijkbaar ook oordelen dat
een verlaging met dat percentage kan plaatsvinden. Curieus is dat
deze rechter artikel 242 Rv deels heeft overgenomen in het vonnis. Wel heeft de rechter naar artikel 242 lid 1 Rv gekeken maar
niet naar artikel 242 lid 2 Rv. Juist in artikel 242 lid 2 Rv staat dat
matiging niet mogelijk is van kosten als bedoeld in artikel 6:96 lid
5 BW. De rechter rond het bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten vervolgens af, wat in feite wederom een matiging is van de
vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten.

“In het kader van transparantie en
rechtszekerheid zijn uitgebreide
rechterlijke aanvullingen op de
wettelijke eisen van de WIK ongewenst
en in strijd met hetgeen de wetgever
met de WIK heeft beoogd”

Gemachtigdensalaris
Het gemachtigdensalaris ziet op de vergoeding van de kosten van
de gemachtigde, deze kosten worden gemaakt in het gerechtelijk
traject. De motivering van een rechter om het gemachtigdensalaris
af te wijzen omdat de schuldeiser al een vergoeding voor deze kosten ontvangt via de buitengerechtelijke incassokosten, is dan ook
niet goed te volgen. Voornamelijk omdat artikel 241 Rv jo. artikel
6:96 lid 5 BW deze matiging niet mogelijk zou moeten maken. Een
matiging ‘via deze band’ is feitelijk in strijd met de bedoeling van
de wetgever waarbij ondanks het matigingsverbod er toch wordt
gematigd, maar dan op een ander – tamelijk willekeurig – element
van de proceskostenveroordeling.

de Gerechtsdeurwaarder 2014, nr. 4  | 37

wik

Minimale of maximale incassokosten?
Ook het in rekening brengen van te lage buitengerechtelijke incassokosten bleek een reden te kunnen zijn om de vergoeding voor de
buitengerechtelijke incassokosten niet toe te wijzen. Dit is bijzonder omdat de WIK juist een wettelijke normering aanbrengt van de
maximale incassokosten.12
Concluderend
De gerechtsdeurwaarder heeft een belangrijke taak bij de inleiding
van een gerechtelijke procedure maar net zo belangrijk is zijn rol
bij het voorkomen ervan. Maar al te vaak treft hij een minnelijke
regeling waardoor verdere kosten kunnen worden voorkomen. De
gerechtsdeurwaarder moet er voor zorgen dat de juiste buitengerechtelijke incassokosten in rekening worden gebracht. De
gerechtsdeurwaarder kijkt daarbij naar de WIK en het Besluit BIK
maar wordt vervolgens op het verkeerde been gezet door het rapport BGK-Integraal 2013, de jurisprudentie en het diverse beleid
van de rechtbanken. In het kader van transparantie en rechtszekerheid zijn uitgebreide rechterlijke aanvullingen op de wettelijke
eisen van de WIK ongewenst en in strijd met hetgeen de wetgever
met de WIK heeft beoogd.
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