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Regeling achterstallige betalingen 
Aanleiding: 
Studenten aan Breda University of Applied Sciences dienen collegegeld te betalen om ingeschreven te zijn en onderwijs 
te kunnen volgen. Via een machtiging tot incasso geeft u toestemming aan Breda University of Applied Sciences om 
eenmalig of periodiek een bepaald geldbedrag van uw rekening af te schrijven. Daarnaast betalen studenten bedragen 
voor deelname aan onderwijsactiviteiten zoals studiereizen en practicum bijdragen. De regeling achterstallige betalingen 
is van toepassing op achterstallige vorderingen uit hoofde van collegegeld en/of onderwijsactiviteiten. Er is sprake van 
een achterstallige betaling indien vorderingen niet tijdig worden betaald of indien bedragen, waarvoor een machtiging is 
afgegeven, niet kunnen worden afgeschreven van de bankrekening. 

 
Relevante regelgeving: 

1. Een Digitale machtiging of een handtekening onder een incassoformulier mag en moet beschouwd worden 
als een verplichting tot betaling. Op basis van de machtiging voor collegegeld mag een student worden 
ingeschreven als student bij Breda University of Applied Sciences. 

2. Het achterblijven van (delen van) betaling van collegegeld is conform de WHW een wettelijke reden tot 
uitschrijving. 

3. Besluit vergoeding voor buitengerechtelijk incassokosten. 
 

Procedure bij achterblijven inning (delen van) incassobedrag: 
1. Als een incasso niet kan worden geïnd of de opdracht wordt door de bank gestorneerd (meestal vanwege 

onvoldoende saldo), wordt de student binnen twee weken na de incasso opdracht herinnert om het 
verschuldigde bedrag alsnog te voldoen. De student ontvangt een herinnering per e-mail op het opgegeven e-
mailadres in Studielink. Bij handmatige stornering achteraf door de rekeninghouder zelf, zal direct al de 
toegang tot de onder punt 3 benoemde ICT faciliteiten worden ontzegd. 

 
2. Naar aanleiding van de herinnering krijgt de student de gelegenheid om binnen 14 dagen de 

openstaande vordering, zonder bijkomende kosten, te voldoen. Tevens wordt de student op de hoogte 
gesteld van de sancties indien niet wordt voldaan aan deze betaling. 

 
3. Indien een student in gebreke blijft en het verschuldigde bedrag binnen twee weken nog niet betaald is, wordt 

een aanmaning verstuurd, waarin de student ook formeel in gebreke wordt gesteld. Indien het verschuldigde 
bedrag betrekking heeft op collegegeld, zal hem/haar de toegang tot het onderwijs (inclusief tentamens en 
examens) en tot overige Breda University of Applied Sciences faciliteiten (waaronder toegang tot ICT 
faciliteiten) worden ontzegd. Na aanleiding van deze aanmaning wordt de student nog maximaal één week vanaf 
dagtekening de tijd gegeven om alsnog het verschuldigde bedrag te voldoen. Bij deze aanmaning wordt € 24 
aan administratiekosten in rekening gebracht. 

 
4. Indien de betrokken student één week na deze aanmaning nog steeds in gebreke is, wordt de vordering 

doorgestuurd naar een incasso bureau. Dit heeft tot gevolg dat de vordering wordt verhoogd met de wettelijk 
voorgeschreven buitengerechtelijke incassokosten. De hoogte van deze bijkomende kosten is wettelijk 
bepaald en afhankelijk van de hoogte van de vordering. In de bijlage is een overzicht opgenomen van de 
hoogte van de wettelijke buitengerechtelijke incassokosten. 

 
5. Na het uit handen geven van de vordering aan een deurwaarder, dient de openstaande vordering 

uitsluitend daar betaalt te worden. Indien niet binnen één week na ontvangst van het bericht over het uit 
handen geven alsnog voldaan is aan de financiële verplichting, dan wel dat er inmiddels een 
betalingsregeling is getroffen, wordt de inschrijving aan het einde van de lopende maand beëindigd indien 
het verschuldigde bedrag betrekking heeft op collegegeld. Een bevestiging hiervan zal middels een brief 
per post aan het correspondentie adres, bekend via Studielink, worden verstuurd. De vordering die Breda 
University of Applied Sciences op dat moment heeft, blijft onverminderd bestaan en blijft opeisbaar. Bij 
uitschrijving per 30-6 blijven ook de incassotermijnen van juli en augustus verschuldigd i.v.m. geen 
restitutierecht. 

 
6. Een student die wegens deze regeling gedurende het collegejaar is uitgeschreven, kan pas voor het eerst in 

het daaropvolgende collegejaar worden heringeschreven. Voorwaarde voor deze herinschrijving, naast de 
inschrijvingseisen, is dat eerst alle nog openstaande schulden, eventueel vermeerderd met gemaakte kosten, 
worden voldaan. 

 
7. Indien er toch redenen zijn om de onder punt 6 bedoelde student her in te schrijven tijdens het lopende 

collegejaar, dan is hiervoor toestemming nodig van de betrokken academiedirecteur. Voor het collegegeld dat 
verschuldigd is voor deze herinschrijving is het niet mogelijk om gebruik te maken van een machtiging; het 
volledig bedrag moet voldaan worden voordat de inschrijving een ft wordt. 
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Hoofdsom percentage ten hoogste vergoeding incassokosten 

Over de eerste € 2.500 15% Minimum € 40 
Over de volgende € 2.500 10% 
Over de volgende € 5.000 5% 
Over de volgende € 190.000 1% 
Over het meerdere   0,5% Maximum € 6.775 

 
 
 

 
Hoofdsom (in €) Vergoeding incassokosten (in €) 

100 15 - > 40 

150 22,50 - > 40 

200 30 - > 40 

250 37,50 - > 40 

266,67 40 

300 45 

500 75 

750 112,5 

1,000 150 

1,250 187,5 

1,500 225 

2,000 300 

2,500 375 

3,000 425 

4,000 525 

5,000 625 

5,500 650 

6,000 675 

7,000 725 

8,000 775 

9,000 825 

10,000 875 

11,000 885 

12,000 895 

13,000 905 

14,000 915 

15,000 925 

16,000 935 

17,000 945 

18,000 955 

19,000 965 

20,000 975 
 

 
Hoofdsom (in €) Vergoeding incassokosten (in €) 

21,000 985 

22,000 995 

23,000 1005 

24,000 1015 

25,000 1025 

30,000 1075 

40,000 1175 

50,000 1275 

60,000 1375 

70,000 1475 

80,000 1575 

90,000 1675 

100,000 1775 

150,000 2275 

200,000 2775 

250,000 3025 

300,000 3275 

350,000 3525 

400,000 3775 

450,000 4025 

500,000 4275 

550,000 4525 

600,000 4775 

650,000 5025 

700,000 5275 

750,000 5525 

800,000 5775 

850,000 6025 

900,000 6275 

950,000 6525 

1.000,000 en meer 6775 
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