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Gerechtsdeurwaarders hebben een wettelijke status om bij juridische 

conflicten de gerechtelijke stukken (dagvaarding of vonnis) uit te reiken 

en vonnissen (ontruiming of beslaglegging) uit te voeren. Incasso-

bureaus hebben deze status niet. Zij voeren alleen niet-ambtelijke 

opdrachten uit, en zijn aan minder strenge regelgeving gebonden. De 

Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) en 

de Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen (NVI) werken 

beide met een gedragscode. Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) 

houdt toezicht bij gerechtsdeurwaarders.

Door de crisis neemt het risico op wanbetaling toe, zowel bij bedrijven 

als bij particulieren. Het aantal particulieren met betalingsproblemen is 

opgelopen; de financiële weerbaarheid van bedrijven is lager. Door het 

verslechteren van de betalingsmoraal voeren veel bedrijven een ver-

scherpt debiteurenbeleid. Zij schakelen in een vroeg stadium een  

incassobureau of deurwaarder in. Gevolg hiervan is dat het aantal  

opdrachten voor deurwaarders en incassobureaus toeneemt. In 2012 

nam het aantal ambtshandelingen van gerechtsdeurwaarders  

(exploten) en opdrachten voor incassobureaus toe. Dit lijkt een  

gunstige uitgangspositie voor de branche, maar ondertussen nam ook 

de oninbaarheid van vorderingen sterk toe. Bedrijven in de branche 

moeten aanzienlijk meer werk verrichten om vorderingen te incasse-

ren. Het slagingspercentage op deze vorderingen neemt af; dit drukt 

de omzet. Ook is het voor deurwaarders en incassobureaus relevant 

om op individueel dossierniveau een accuraat beeld te hebben van de 

marktwaarde van een uitstaande vordering. Het wordt nog erger op 

het moment dat bedrijven een business model hanteren op basis van 

‘no-cure-no-pay’. Het risico op omzetderving neemt hierdoor toe. Om 

de kans op wanbetaling kleiner te maken, worden bedrijven in deze 

branche steeds vaker door opdrachtgevers gevraagd de kredietwaar-

digheid van (potentiële) klanten en zakenrelaties te toetsen. Door de 

lage financiële weerbaarheid willen bedrijven op korte termijn beschik-

ken over de vorderingen. Zij zijn bereid hiervoor een ‘fee’ te betalen. 

Om betalingsachterstanden tegen te gaan krijgt het MKB - als gevolg 

van nieuwe wetgeving - meer mogelijkheden. Begin 2013 werd de wet 

‘Bestrijding betalingsachterstanden’ van kracht. Deze wet legt het 

maximum aantal betalingstermijnen bij transacties tussen onder-

nemingen vast, en beperkt de contractuele betalingstermijn. Ook de 

overheid wordt nu gedwongen binnen 30 dagen hun openstaande 

facturen te voldoen. De wet zal ongetwijfeld enig dempend effect op 

het aantal betalingsachterstanden van bedrijven hebben, maar groot zal 

de impact niet zijn. De bedrijfseconomische situatie en de markt-

omstandigheden spelen een veel grotere rol bij het toe- of afnemen van 

het debiteurenrisico. De verwachting is dat het debiteurenrisico ook in 

2013 relatief hoog blijft, vooral als gevolg van de magere economische 

groei. Een strak debiteuren- en werkkapitaalbeleid blijven dus van groot 

belang; het uitbesteden van het debiteurenbeheer door bedrijven zal 

toenemen. Daarnaast krijgt ook ‘factoring’ een flinke impuls. Hierbij 

worden complete debiteurenportefeuilles door bedrijven opgekocht 

(‘purchasing debt’). ABN AMRO Economisch Bureau verwacht verder 

dat de totale particuliere schuldenmarkt blijft groeien. Die groei zal 

echter in snelheid afnemen, omdat consumenten een stuk voorzichtiger 

zijn geworden. De oplopende werkloosheid gaat wel voor een toename 

van het aantal betalingsproblemen van particulieren zorgen. 

Totaal aantal bedrijven: 825

 ▶ waarvan deurwaarderskantoren: 245

Groei aantal bedrijven sinds 2007: 26,9%

Aandeel bedrijven met ≤5 personen: 79,3%

Groei aantal deurwaarderskantoren: -9,2%

Groei aantal incassobureaus: 11,5%

Actuele sectorprognoses vindt u in onze publicatie ’Prognoses economie en sectoren’
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Uitstaand debiteurensaldo particulieren ('rood staan') 
Zakelijk kredietverlening 
Aantal particuliere kredietnemers met betalingsproblemen (r.as) 

val Lehman Brothers 
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Aantal faillissementen blijft op hoog niveau

Aantal particulieren met betalingsproblemen neemt toe 

Branche versnippert verder

GGN blijft de grootste speler    
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 ▶ Het aantal faillissementen neemt toe. Bedrijven die de eerste 

klappen van de crisis wisten te doorstaan krijgen het nu ook 

moeilijk; zij zien hun financiële reserves slinken. ABN AMRO 

Economisch Bureau verwacht dat als de economie aantrekt, het 

aantal faillissementen weer afneemt. 

 ▶ Voor bedrijven is inzicht in het werkkapitaal van belang; openstaande 

debiteurenposten moeten binnen de gestelde termijn worden geïnd. 

Maar door de crisis raken ook voorheen gezonde bedrijven 

langzamerhand financieel verzwakt. De oninbaarheid van facturen 

neemt flink toe.

 ▶ Het aantal particuliere kredietnemers met betalingsproblemen nam 

in 2012 verder toe. De werkloosheid is toegenomen, waardoor het 

besteedbare inkomen afnam. Steeds meer particulieren hebben 

moeite om aan hun financiële verplichtingen te voldoen.  

ABN AMRO Economisch Bureau verwacht dat het aantal betalings-

achterstanden in 2013 verder toeneemt.

 ▶ De zakelijke kredietverlening groeide in 2012 verder door, maar het 

tempo van de groei ligt lager dan voor de crisis. Door de crisis is de 

financiële weerbaarheid van bedrijven afgenomen.

 ▶ De afgelopen 5 jaar is het aantal deurwaarderskantoren met 8% 

gedaald, terwijl het aantal incassobureaus met 51% toenam. In 

beide segmenten is het aandeel van bedrijven met 1 werkzame 

persoon het sterkst toegenomen. 

 ▶ De branche is dus verder versnipperd; er zijn relatief veel kleine  

bedrijven actief. Vooral bij incassobureaus gaat de concurrentie - 

doordat er meer kleine bureaus bij komen - toenemen. Het gevolg 

hiervan is meer margedruk, waardoor bureaus efficiënter moeten 

gaan werken. En op zoek moeten gaan naar diensten die meer-

waarde bieden.

 ▶ Al enkele jaren is de samenstelling van de top 5 van deurwaarders-

kantoren ongewijzigd. In 2010 veranderde de top-5 door de 

oprichting van het fusiekantoor GGN. Op basis van het aantal 

(kandidaat-)deurwaarders was GGN in 2012 veruit het grootste 

kantoor in Nederland, gevolgd door Flanderijn.

 ▶ Bedrijven in de branche werken steeds vaker op basis van resultaat- 

verplichting (‘no-cure-no-pay’). Dit is een manier om de dienst-

verlening van incassobureaus voor potentiële opdrachtgevers 

laagdrempelig te houden.


