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Uitspraak van de Hoge raad d.d. 25 november 2016 
(ECLI:NL:HR:2016:2704)  
 
De Hoge Raad heeft op 25 november jl. de aan hem gestelde prejudiciële vragen over 
incassokosten en  dan met name over de veertiendagen termijn beantwoord. 
 
In vogelvlucht wordt hierna de essentie van het arrest behandeld. 
 
Wanneer vangt de termijn aan? 
Volgens de Hoge Raad  begint de termijn te lopen de dag na die waarop de aanmaning 
door de schuldenaar is ontvangen. Dat strookt volgens de Hoge raad met de bedoeling 
van de wetgever dat de schuldenaar in ieder geval (de volle) veertien dagen de 
gelegenheid heeft het verschuldigde bedrag te betalen zonder dat incassokosten 
verschuldigd worden. 
 
Wat is een juiste omschrijving? 
De Hoge Raad geeft een tweetal omschrijvingen die volgens hem voldoen aan de 
wettelijke eisen, te weten dat de kosten verschuldigd worden indien niet betaald is 
“binnen veertien dagen vanaf de dag nadat deze brief bij u is bezorgd” of “binnen vijftien 
dagen nadat deze brief bij u is bezorgd”. Deze laatste in naar onze mening het meest 
duidelijk. 
 
Stelplicht en bewijslast 
Indien u  als schuldeiser aanspraak wilt maken op incassokosten zult u, aldus de Hoge 
Raad, moeten stellen en zo nodig bewijzen dat aan de eisen van artikel 6:96 is voldaan. 
Dit betekent dat indien de ontvangst van de veertiendagenbrief door de schuldenaar 
wordt betwist, u in beginsel feiten en omstandigheden moet stellen en zo nodig bewijzen 
waaruit volgt dat de brief door u is verzonden naar een adres waarvan u redelijkerwijs 
mocht aannemen dat de schuldenaar aldaar door u kon worden bereikt, en dat en op 
welke dag de brief aldaar (op zijn laatst) is aangekomen.  
Indien de schuldenaar slechts de door u gestelde datum van ontvangst van de 
veertiendagenbrief betwist, dient u in beginsel feiten en omstandigheden te stellen en zo 
nodig te bewijzen waaruit volgt op welke dag de schuldenaar de veertiendagenbrief (op 
zijn laatst) heeft ontvangen. 
 
In verstekzaken zult u voldoende concrete feiten en omstandigheden moeten stellen 
waaruit de rechter kan afleiden dat de veertiendagenbrief (uiterlijk) op de door u 
gestelde datum door de schuldenaar is ontvangen. Daartoe kunt u in beginsel (ook) de 
dag van verzending stellen en aannemelijk maken. Volgens de Hoge Raad zal het in de 
regel niet onbegrijpelijk zijn wanneer in verstekzaken tot uitgangspunt wordt genomen 
dat de brief op de tweede dag na verzending is bezorgd, waarbij een zondag, maandag of 
officiële feestdag niet meetellen als tussenliggende dag of dag van bezorging. 
 
Gevolgen van onjuiste vermelding van de termijn 
Indien wel de betalingstermijn van veertien dagen is vermeld, maar een te vroege dag 
van aanvang of van einde van die termijn is aangewezen, dan wel daaromtrent 
verwarrende of misleidende informatie wordt gegeven voldoet de brief volgens de Hoge 
Raad niet aan de eisen van artikel 6:96 BW, zodat niet het daaraan door de wet 
verbonden rechtsgevolg intreedt dat de consument-schuldenaar bij uitblijven van tijdige 
betaling incassokosten verschuldigd wordt. 
 



De rol van de rechter 
Volgens de Hoge Raad dient de rechter, zowel in verstekzaken als in zaken op 
tegenspraak, ambtshalve te beoordelen of aan de wettelijke eisen wordt voldaan. Dus 
ook al heeft de schuldenaar verweer gevoerd in de procedure maar niet over de 
incassokosten dan toch dient de rechter geen incassokosten toe te wijzen. 
 
Gevolgen van een deelbetaling 
Indien de consument-schuldenaar voor het verstrijken van die termijn niet volledig heeft 
betaald is hij een forfaitaire vergoeding voor incassokosten verschuldigd. Het strookt 
volgens de Hoge Raad echter met het consumentenbeschermende karakter van de 
wettelijke regeling om in dat geval de hoogte van de verschuldigde incassovergoeding, 
met inachtneming van de regels van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke 
incassokosten, te bepalen op basis van de hoogte van het niet (tijdig) betaalde gedeelte 
van het in hoofdsom verschuldigde.  
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