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Waarom dit whitepaper? 

De doelstelling van creditmanagement is drieledig: enerzijds 
wil je de voorspelbaarheid van de inkomende geldstromen 
vergroten, anderzijds wil je de risico’s die je loopt verkleinen. 
Daarbij wil je verantwoord omgaan met klantgegevens en de 
klanttevredenheid verbeteren. 

Creditmanagement1 is een onderdeel van een financiële administratie en is in 
veel gevallen bekend als de afdeling debiteurenadministratie van een bedrijf of 
(semi-)overheidsinstelling. Creditmanagement heeft als doel het beperken 
en beheren van kredietrisico’s en het optimaliseren van werkkapitaal terwijl 
verantwoord wordt omgegaan met klantgegevens en de klanttevredenheid wordt 
behouden of verbeterd. Voor creditmanagers zijn er diverse manieren om op een 
zo nauwkeurig mogelijk manier de continuïteit van de cashflow te waarborgen. 
Van belang is welke betalingstermijn wordt gehanteerd en in samenhang 
hiermee, wanneer een aanmaning wordt gestuurd – dit is vaak afhankelijk van de 
marktomstandigheden –, en wanneer een vordering uit handen wordt gegeven aan 
een incassobureau. Bij de uitvoering van het creditmanagement kunnen diverse 
instrumenten gebruikt worden om zo efficiënt mogelijk de doelstellingen te halen. 
Door over te stappen van papier naar digitale middelen worden je processen 
sneller, inzichtelijker en klantvriendelijker. 

1  https://nl.wikipedia.org/wiki/Creditmanagement 
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De waardeketen van de 
creditmanagementsector

Waardeketen van de creditmanagement sector 
Kredietverlening is niet zonder risico’s. De creditmanagementsector probeert deze risico’s 

in kaart te brengen en te beheersen. Handelsinformatiebureaus verzamelen en leveren 

kredietwaardigheidsinformatie aan hun klanten. Kredietverzekeraars verzekeren een deel van het 

risico op niet betaalde rekeningen. Factoraars bieden voorfinanciering van verzonden facturen 

en/of het geheel overnemen van het wanbetalersrisico. Incassoburau’s en gerechtsdeurwaarders 

specialiseren zich in het alsnog incasseren van niet-betaalde facturen. Desgewenst kan ook 

het reguliere debiteurenbeheer worden uibesteed aan een specialist. Creditmanagement 

softwareontwikkelaas ontwikkelen softwareplatforms die de gehele waardeketen ondersteunen 

en integreren. Tot slot kan de creditmanagementsector net als andere disciplines beschikken over 

opleiders, detacheerders, adviseurs en consultants.
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Debiteuren-
beheer

B2B factuur 
gemiddeld na 38 
dagen betaald. 
23,6% te laat 
betaald, 1,3% 
oninbaar.

Fasen:
Kredietaanvraag
Risicobeheersing
Beheer & Incasso

Activiteiten:
Kredietverlening
Kredietverzekering
Factoring

Markt en handelsinformatie
Debiteurenbeheer
Incassobureaus en advocaten
Gerechtsdeurwaarder

Creditmanagementsoftware
Opleding, detachering, advies, consultancy en 
overige creditmanagement dienstverlening

Beheer en incasso’s

Incassobureaus / 
advocaten

Afgehandeld in 
2018 4 miljoen 
dossiers 4,2 
miljard euro

Gerechtsdeur-
waarder

Afgehandeld in 
2018: 2,8 miljoen 
dossiers, 5,3 
miljoen euro

Opleiding, detachering, advies, consultancy en overige creditmanagement dienstverlening, creditmanagement software.
Integratie van processen, minimaliseren van fouten en verhogen van efficiency.
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Attentiewaarde verhogen tijdens de 
factuurreis
Als je een factuur verstuurd, hoop je natuurlijk dat deze netjes 
op tijd betaald wordt. Maar het komt nogal eens voor dat 
een debiteur niet binnen de betalingstermijn betaald. Sinds 
het begin van de coronapandemie is zo’n 56 procent van de 
facturen in Nederland achterstallig, voor de crisis was dat 32 
procent, blijkt uit onderzoek van kredietverzekeraar Atradius2. 
Het aantal dagen dat een vordering openstaat is in Nederland 
het sterkst gestegen, als we dat vergelijken met andere 
landen. 

Wat de reden ook is dat een betaling – nog – niet heeft plaatsgevonden, na het 
verstrijken van de betalingstermijn is het tijd voor de eerste herinnering. Volgt 
dan nog geen betaling, moet je een tweede betalingsherinnering sturen, gevolgd 
door een aanmaning. Heb je dan nog geen succes, moet je een incassobureau 
inschakelen, alvorens naar de rechter te stappen.

Aan de debiteurbeheerder of creditmanager de schone taak om zoveel mogelijk 
facturen op tijd betaald te krijgen. In alle facetten van de ‘factuurreis’ wil je de 
attentiewaarde verhogen zonder te hoeven inboeten op de juridische waarde. 
Waarbij argumenten als: ‘Ik heb niets ontvangen’ alleen maar vertragend werken. 
Toon maar eens aan dat dat niet klopt. Bovendien wil je de klantrelatie niet 
verliezen. Voorheen had je als creditmanager weinig middelen om het proces 
goed op te volgen en werden er veel kosten gemaakt, niet alleen voor extra 
medewerkers, maar ook voor porti en drukwerk. Vandaag de dag zijn er mooie 
softwareoplossingen op de markt. Aangetekend Mailen is zo’n oplossing.

2  https://www.accountant.nl/nieuws/2020/12/helft-facturen-niet-op-tijd-betaald-sinds-uitbraak-corona/ 
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Veel vookomend proces waar 
een Aangetekende Mail op 
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plaatsvindt bij factoring (een 
partij neemt de vordering over) 
dan moet er een 'welkomstbrief' 
worden gestuurd, dit gaat veelal 
per Aangetekend Mailen

Veel voorkomend proces 
voor een Aangetekende 
Mail. DeWIK brief moet 
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Incasso: van post naar digitaal
Van origine verliep het incassotraject per post. Het poststuk 
ging in een envelop, daarop ging een postzegel en zes 
dagen in de week liep de postbode zijn ronde. Een bewijs 
dat het poststuk ook daadwerkelijk bij de debiteur aan zou 
komen, was er niet. In de jaren 00 van de 21e eeuw zochten 
vooruitstrevende cashmanagers naar een manier om bewijs 
toe te voegen aan het incassotraject. E-mail was daarop het 
antwoord. 

Zo startte Fred Louwerens, in die tijd Managing Director bij het Zweedse Alektum 
Incasso en vandaag de dag eigenaar van Cash & Credit Collectors, in 2006 een 
samenwerking met een e-mailprovider, om poststukken digitaal af te laten leveren. 
Niet veel later zocht hij naar aangetekende oplossingen. 

Fred: ‘Als je iets digitaal laat afleveren, geeft dat je al veel meer informatie dan 
wanneer je een postbode op pad stuurt met een al dan niet aangetekend papieren 
poststuk. Ik zocht een mogelijkheid om zo’n poststuk digitaal aan te leveren, bij een 
onafhankelijke partij die dat versleuteld bij een ontvanger kon afleveren. Daarbij 
moest de ontvangende partij ook nog eens de keuze hebben het poststuk te 
weigeren als hij of zij het niet met de incasso eens zou zijn. Dat deed ik niet om de 
debiteur onder druk te zetten. Ik deed het vooral omdat ik in contact wilde komen 
met die persoon, om ook uit te vinden of er niet misschien problemen waren 
waardoor er niet geïncasseerd kon worden. Als iemand een zending makkelijk kan 
weigeren, heb ik daar sneller informatie over dan wanneer ik een poststuk drie 
dagen later terugkrijg.’

Klantcontact voorop
Fred: ‘In de jaren 00 van de 21e eeuw stond e-mail en digitalisering nog in de 
kinderschoenen. Je kreeg een bevestiging als je e-mail afgeleverd was. Veel verder 
ging het niet. Vandaag de dag zijn de technologieën zodanig vooruitgegaan, dat er 
veel meer mogelijk is. Je kunt niet alleen zien dat een bericht is afgeleverd, je kunt 
ook zien wanneer iemand het geopend heeft, je kunt een link meegeven om te 
betalen. Het is allemaal veel interactiever dan zo’n twintig jaar geleden. Zo kun je 
een incassotraject steeds beter laten aansluiten bij de wensen van de ontvanger.’
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‘Zelfs in deze moderne maatschappij is het nog steeds algemeen geaccepteerd dat 
een deurwaarder langs de deur gaat. Maar waarom eigenlijk? Als een deurwaarder 
in de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens mag verifiëren waar 
iemand woont, waarom dan niet het e-mailadres gebruiken? Ik begrijp dat het voor 
iedere doelgroep anders werkt. Iemand van 70 hecht misschien nog wel waarde 
aan een brief, op officieel briefpapier. Maar de groep mensen die niets voelt voor 
digitale communicatie wordt steeds kleiner. 

Een belangrijke doelstelling van een debiteurenbeheerder is het in contact komen 
met de klant. Daar doe je zoveel mogelijk moeite voor, maar je wil wel zeker weten 
dat iemand iets ontvangt. De waarde van het ontvangen van een fysiek stuk was in 
het verleden veel groter. Iedereen wist wie de postbode was en wanneer die kwam. 
Nu is dat veel minder. 

Doelstelling zoveel mogelijk geld incasseren voor je opdrachtgever of het bedrijf 
waarvoor je werkt. Werkt dat door dwingend iets te doen, of door in contact te 
treden met de klant om samen een oplossing te bedenken? Want iemand die 
geen geld heeft, kun je wel dwingen, maar dan heeft die persoon nog steeds 
geen geld. Een goede debiteurbeheerder zoekt naar oplossingen en kijkt wat de 
mogelijkheden voor iemand zijn om aan de vorderingen te voldoen. Aan het eind 
van de rit willen we allemaal ons geld incasseren, maar je moet een debiteur wel 
een optie en een keus geven. Als je iemand met de rug tegen de muur zet, geef je 
die persoon geen keus. Dikke kans dat je dan helemaal nooit je geld krijgt. 

De voordelen van digitaal versus papier 
Voordeel 1: Doorlooptijd verkorten
Omdat er veel minder tijd zit tussen actie en reactie, verloopt het proces veel sneller. 
Daardoor kun je voor je opdrachtgever het tijdspad drastisch inkorten. Als je iets fysiek 
verstuurt via de post, moet je minimaal vijf, maar soms wel veertien dagen wachten tot 
je weet of het is teruggekomen of niet. In het slechtste geval weet je pas op de dag dat 
er uiterlijk betaald had moeten worden, wat de stand van zaken is. Door te digitaliseren, 
heb je binnen één of twee uur al resultaat, wat je automatisch kunt opvolgen met een 
vervolgactie. Een e-mailadres dat niet werkt? Dan moet er toch een poststuk uit. Iemand is 
het niet eens met de incasso? Dat is een klacht, waar je direct de klachtenprocedure op los 
kunt laten. 
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Voordeel 2: Klantreis verbeteren
Veel partijen sturen een factuur uit, of een brief, en wachten tot de vervaldatum 
verstreken is. Door te digitaliseren kun je de klantreis verbeteren. Een kwestie van 
anders kijken naar het incassoproces. Op het moment dat je digitaal iets uitstuurt, 
kun je dat op vrijwel hetzelfde moment opvolgen met een telefoontje: heeft u de 
e-mail goed ontvangen, begrijpt u wat we zeggen, heeft u problemen, kunt u ons 
vertellen of u gaat voldoen aan onze vraag om te betalen voor de aangegeven 
datum? Op die manier ben je niet meer bezig met een incasso, maar ben je bezig 
de klantreis beter te maken. Alle discussies die achteraf kunnen ontstaan waarom 
iemand niet wil of kan betalen, elimineer je door in een vroeg stadium in contact 
te treden met de debiteur. Dat is niet alleen goede PR voor je opdrachtgever, het is 
ook een extreem goede basis om samen met een klant een oplossing te verzinnen 
in plaats van maar papierwerk te blijven versturen waarin je vertelt wat hij of zij 
moet doen.

Voordeel 3: Verhogen betaalgedrag 
Door het incassotraject te digitaliseren, verhoog je ook het betaalgedrag. Als je 
een brief stuurt, moet iemand zelf actie ondernemen om het geld over te maken. 
In deze digitale maatschappij zien wij dat post steeds vaker en langer blijft liggen 
voordat iemand er iets mee doet, terwijl e-mail centraal staat in je leven. Vandaag 
de dag is het fysiek verhuizen eenvoudiger dan het verhuizen van e-mailadres, 
dankzij de talloze koppelingen met bijvoorbeeld je bank, social media, werkgever, 
verzekering.

“Als iemand een zending makkelijk kan weigeren, heb ik daar sneller informatie 

over dan wanneer ik een poststuk drie dagen later terugkrijg.” 
— Fred Louwerens, Eigenaar Cash & Credit

Bovendien, als je een betaalverzoek digitaal verstuurt, stuur je een betaallink 
mee. Dat is makkelijker en leidt tot sneller resultaat. Daar kun je natuurlijk heel 
ver in gaan. Je kunt niet alleen een betaallink meesturen, maar ook een link naar 
de klachtenprocedure. Alles wat je per traditionele post verstuurt, vereist meer 
handmatige acties van de ontvanger. Als je iets digitaal verstuurt, heb je instant 
resultaat.

Voordeel 4: Kostenreductie
Als we postzegels vergelijken met de digitale snelweg, reduceer je niet alleen 
de handmatige acties van de ontvanger, maar ook van de debiteurenbeheerder. 

9 Creditmanagement: de 11 voordelen van digitaal versus papier bij het incassotraject



Als een brief terugkomt, moet je dat resultaat verwerken en handmatig nieuwe 
transacties in gang zetten. Door te digitaliseren, heb je niet alleen direct resultaat, 
maar kun je dat resultaat ook automatisch laten opvolgen. Je kunt heel veel 
transacties automatiseren. En dan hebben we het nog niet gehad over het feit3 
dat van alle te laat betaalde vorderingen € 9,5 miljard (6,3% van € 151 miljard) bij 
incassobureaus en gerechtsdeurwaarders belandt. Gerechtsdeurwaarders nemen 
hiervan meer dan de helft voor hun rekening (€ 5,3 miljard).

Voordeel 5: De veertiendagenbrief 
Ook als we kijken naar de Wet incassokosten (WIK) en buitengerechtelijke 
incassokosten (afgekort BIK) brengt een digitale procedure een groot voordeel 
met zich mee. Om als incassant de kosten van incasso te kunnen opvoeren, 
moet je aantoonbaar maken dat je de debiteur een mogelijkheid hebt geboden 
de betaling te doen zonder extra kosten. Bij consumenten spreken we dan 
over de veertiendagenbrief – ook wel bekend als de incasso-waarschuwing, de 
ingebrekestelling, de slotsommatie of de laatste aanmaning. Met deze brief vertel 
je de debiteur dat hij of zij de factuur binnen twee weken na ontvangst moet 
betalen, en dat er anders incassokosten en (wettelijke) rente in rekening gebracht 
gaat worden. Maar als je een brief dichtplakt, er een postzegel opdoet en de brief 
in de brievenbus doet, kun je dan aantonen of en wanneer deze ontvangen is? Als 
je een poststuk op zondag verstuurt, dan gaan we er gemakshalve maar van uit dat 
de bezorging de dinsdag erna plaatsvindt. Je verliest daarmee al twee dagen, maar 
bovendien kun je niet aantonen dat de brief niet is zoekgeraakt of verscheurd, of 
dat iemand iets aan de inhoud van de brief heeft veranderd. 

Als je de veertiendagenbrief digitaal verstuurt, zodanig dat er aan de eisen van de 
eIDAS-verordening wordt voldaan, brengt dat verschillende voordelen met zich 
mee. Je weet zeker dat de brief op vrijwel hetzelfde moment bij de klant aankomt 
en je weet zeker dat de inhoud van de brief niet is veranderd. Als de ontvanger de 
zending niet accepteert, heeft hij of zij daar dus bewust voor gekozen. Dat geeft 
ook een juridische status, net als wanneer de postbode met een aangetekende 
brief voor de deur staat en de klant accepteert ‘m niet. Of de klant is tijdens het 
moment van aanbieden niet thuis en gaat vervolgens ook niet naar een Postnl-
punt om de brief op te halen. Zijn de veertien dagen verstreken, dan kun je 
automatisch vervolgacties nemen.

3  https://www.kbvg.nl/nieuws-en-opinie/kbvg-nieuws/de-waarde-van-creditmanagement-voor-de-economie 
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De voordelen van Aangetekend Mailen 
versus e-mail
Digitalisering van het incassotraject brengt dus sowieso veel voordelen met 
zich mee. Maar als je kiest voor Aangetekend Mailen, kies je ervoor juridisch 
zwaarwegende berichten AVG-proof en met een hoge mate van zekerheid te 
versturen. Dat brengt extra voordelen met zich mee.

‘Wat er ook gebeurt, het argument ‘ik wist er niet van’ is bij 

ons géén argument, dankzij Aangetekend Mailen.’ 
— Sander Kamstra, directeur Payt

Voordeel 6: Hashcode versus tracking pixel
Veel partijen gebruiken een tracking pixel4. Net als cookies worden trackingpixels 
vaak ingezet om mensen online te volgen. Als je het ene moment op bijvoorbeeld 
klm.nl naar een vlucht zoekt, en je daarna naar nu.nl gaat, zie je daar ‘ineens’ 
advertenties van KLM. De meeste mensen zijn niet gediend van dergelijke 
volgtechnieken. Daarom is zo’n acht jaar geleden de ‘cookiewet’ ingericht. Dit 
deel van de Telecommunicatiewet bepaalt dat toestemming nodig is van de 
eindgebruiker voordat gegevens mogen worden uitgelezen van of geplaatst op 
computer, laptop, tablet of telefoon. Het gevolg van deze wet kennen we allemaal: 
we worden te pas en te onpas lastiggevallen met vervelende pop-ups.

Om Aangetekend Mailen mogelijk te maken, is het nodig te bewijzen dat een 
ontvanger een aangetekende mail heeft ontvangen en wanneer. Net als de analoge 
postbode dat doet met een aangetekende brief. Zonder zo’n bewijs is de dienst 
simpelweg niet mogelijk. Daarvoor wordt echter géén trackingpixel gebruikt. Om 
te beginnen kunnen alleen geautoriseerde verzenders via Aangetekend Mailen 
e-mails versturen. Dit kunnen ze bijvoorbeeld doen via de Aangetekend Mail-
button in Outlook of via een geautomatiseerd mailproces voor batchverwerking. De 
mail wordt vervolgens – versleuteld – via de servers van Aangetekend Mailen aan 
de ontvanger aangeboden. De ontvangers krijgen een e-mail met daarin een link 
om het e-mailbericht van de server op te halen. De server registreert dat de mail 
wordt gedownload en wanneer. Ter verificatie van de volledigheid en de juistheid 

4  https://blog.iusmentis.com/2019/09/04/wat-mag-je-nog-met-tracking-pixels-tegenwoordig/ 
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van de inhoud van de e-mail wordt een soort vingerafdruk – een zogenaamde 
hashCode – aan de e-mail gehecht. Zo kan, als dat ooit nodig is, de inhoud van een 
e-mail worden geverifieerd, zonder dat de feitelijke inhoud van de mail daarvoor 
opgeslagen hoeft te worden door Aangetekend Mailen.

De rechtsgeldigheid en bewijs van aflevering van een aangetekende mail wordt op 
deze manier afgedwongen conform de wettelijke eisen. Aangetekend Mailen kan 
waarborgen Wie, Wat, Wanneer en met Wie heeft gecorrespondeerd, zonder enige 
kennis over de inhoud van het bericht, dat immers is versleuteld. Op deze manier 
heeft de verzending via Aangetekend Mailen wel de juiste bewijswaarde.

Het maakt slechts mogelijk dat de digitale postbodes van Aangetekend 
Mailen precies dát doen wat de analoge postbode ook doet: aantonen dat 
de geadresseerde jouw bericht daadwerkelijk aangeboden heeft gekregen 
en ook heeft ontvangen. De inhoud van het bericht is digitaal verzegeld met 
de fingerprintingtechniek om discussie achteraf te voorkomen, maar wát 
daadwerkelijk de inhoud van het bericht is, daar heeft de digitale postbode – net 
als de analoge man met de postzak – geen weet van. Dát je het originele bericht 
hebt ontvangen en hoe laat, dat staat vast.

Voordeel 7: Dossieropbouw
Als je een factuur of een aanmaning stuurt per post of gewone e-mail, heb je geen 
data. Je weet helemaal niets. Tenzij je werkt met een trackingpixel, maar dat is 
niet rechtsgeldig. Met Aangetekend Mailen heb je wel beschikking over data. De 
aangetekende mail geeft de beschikking over een biljet, dat real-time weergeeft 
wat de status is van een zending is en wanneer het proces is afgerond. Je weet dus 
altijd precies wie, wat, wanneer heeft gecommuniceerd, wanneer berichten zijn 
gezien en door wie. Tot zeven jaar na zending kun je die gegevens terughalen. Dat 
biljet is ook tevens het juridisch bewijs. Omdat je direct inzicht hebt in gegevens 
zoals de termijn van openen, het verschil van portefeuilles, kun je daar je eigen 
bedrijfsprocessen weer op aanpassen. Je wordt als het ware je eigen digitale 
postbode die precies weet wat op welk moment werkt.

Voordeel 8: Bouw aan je eigen geloofwaardigheid
Het feit dat Aangetekend Mailen EU qualified Trust Service Provider is en wordt 
gezien als de digitale variant van de PostNL- of Bpost-medewerker, draagt bij aan 
de geloofwaardigheid van je eigen dienstverlening.

Voordeel 9: ‘Ik wist er niet van’ is geen argument meer
Als je gebruik maakt van een beveiligde en rechtsgeldige manier van versturen 
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zoals die van Aangetekend Mailen, kan een debiteur nooit beweren dat hij een 
factuur, een aanmaning of een ander bericht niet heeft gezien. Wat er ook gebeurt, 
het argument ‘ik wist er niet van’ kan in een rechtszaak nooit een argument zijn. 
De rechter behandelt een Aangetekende Mail precies zoals hij of zij dat zou doen 
met een aangetekend poststuk. Immers: dát een debiteur een bepaald bericht heeft 
ontvangen en hoe laat, staat onomstotelijk vast. Inmiddels is er jurisprudentie5: 
ook rechters accepteren Aangetekend Mailen als rechtsgeldige manier van post 
versturen.

Voordeel 10: Meer dan Aangetekend Mailen

Fallback to paper
Het kan gebeuren dat het niet lukt om digitaal iets af te leveren. Met Aangetekend 
Mailen heb je de optie voor een fallback to paper. In dat geval wordt de bijlage 
geprint en door PostNL of Bpost bezorgd. Wij realiseren eenvoudig een koppeling 
met de printstraten van onze partners zodat bij bepaalde aflever statussen van 
de Aangetekende Mail het document alsnog per (aangetekende) post kan worden 
afgeleverd bij de ontvanger.

Digitale handtekening 
Naast het beveiligd en rechtsgeldig versturen van documenten, bieden wij ook de 
Digitale Handtekening als optie. Zijn we daarmee uniek? Nee. Zijn we daarmee 
onderscheidend? Jazeker. Veel oplossingen laten een ontvanger met de muis een 
handtekening zetten in het beroemde vakje. Onze digitale handtekening komt 
‘over’ het document, wat betekent dat het echtheidskenmerk (de hashcode) wordt 
getekend zodat er achteraf geen discussie kan ontstaan over de inhoud van het 
getekende document. Met onze digitale handtekening voldoen wij aan het tweede 
niveau van betrouwbaarheid: de geavanceerde elektronische handtekening. Dit 
is te vergelijken met de zogenaamde ‘natte krabbel’ en voldoet in 99 procent 
van de gevallen, zoals bijvoorbeeld bij arbeidsovereenkomsten, lease- en 
huurovereenkomsten. 

Koppeling met automatische Incasso via Twikey 
Aangetekend Mailen wordt veel gebruikt bij het ondertekenen van contracten. Dan 
is het heel logisch om direct na het ondertekenen het proces van de automatische 
incasso in gang te zetten. Om dat rechtsgeldig te laten verlopen hebben wij 

5  https://support.aangetekendmailen.nl/nl/kb/juridisch 
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voor de techniek van Twikey gekozen. Door de ondertekenaar of de persoon die 
binnen een organisatie verantwoordelijk is te vragen een automatische incasso 
af te geven, wordt het onboardingproces én het hele order-to-cashproces 
geautomatiseerd.

Twikey is als het meest complete betaalplatform van Nederland dé fintech-
oplossing voor betaallinken en het afsluiten van SEPA-machtigingen. Het afsluiten 
van automatische incasso’s is op papier niet alleen een draak van een proces, maar 
ook nog eens heel foutgevoelig. Twikey heeft dit proces geautomatiseerd en zo 
een manier ontwikkeld om automatische incasso’s eenvoudig, efficiënt, veilig en 
rechtsgeldig op te zetten en te beheren in een interface die compatibel is met de 
meeste grootbanken en softwareleveranciers. 

Verschillende softwareintegraties
Iedere organisatie heeft zijn eigen specifieke systemen en processen waar de 
dienst Aangetekend Mailen een uitkomst voor kan zijn. Vandaar dat de dienst 
eenvoudig is te koppelen aan bedrijfsspecifieke systemen, zoals bijvoorbeeld:

 � ERP-systemen, als vast onderdeel van het bestelproces;
 � CRM-systemen, voor de juiste logging van klantinformatie;
 � Creditmanagementsoftware, een vast onderdeel in het debiteuren- of 
incassobeheer;
 � Facturatiesystemen, het digitaal versturen van de factuur voorzien van 
betaallink;
 � Overige organisatiespecifieke systemen.

 

“85% van de Aangetekende Mails waren  

voorheen geen aangetekende poststukken.” 
— Philip Voogt, Commercieel Directeur Aangetekend B.V.

Voldoe eenvoudig aan wetgeving
Aangetekend Mailen is een dienst voor elektronische aangetekende 
bezorging en voldoet aan zowel de ontvangsttheorie als de zogenaamde 
schriftelijkheidsvereiste. De ontvangsttheorie is opgenomen in het Burgerlijk 
Wetboek artikel 3:37, lid 3 en bepaalt dat een belangrijke juridische mededeling, 
zoals de opzegging van een contract, alleen geldig is als de betreffende 
mededeling aantoonbaar verzonden is, dan wel als de mededeling aantoonbaar 
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is aangekomen bij de ontvanger. De schriftelijkheidsvereiste uit het Burgerlijk 
Wetboek Boek 6, art 227a bestaat uit verschillende elementen en kan kort worden 
omschreven als:

1. Inhoud raadpleegbaar door partijen
2. Authenticiteit van de inhoud gewaarborgd
3. Moment van totstandkoming vastgesteld
4. Identiteit van partijen voldoende vastgesteld

Met een bestaand mail- of postproces of met een papieren aangetekend poststuk 
kan alleen aan het derde punt worden voldaan. Aangetekend Mailen – Registered 
Email voldoet aan alle vier de vereisten. 

Daarmee is Aangetekend Mailen een dienst die het mogelijk maakt gegevens via 
elektronische middelen tussen derden te verzenden en die bewijs verschaft ten 
aanzien van het hanteren van de verzonden gegevens, met inbegrip van bewijs 
van het verzenden en ontvangen van de gegevens, en die de verzonden gegevens 
beschermt tegen het risico van verlies, diefstal, beschadiging of onbevoegde 
wijzigingen.

eIDAS-verordening 
Vanaf 2016 is Aangetekend B.V. als Trust Service Provider betrokken bij de 
implementatie van de eIDAS-verordening in Nederland. De eIDAS-verordening 
is sinds september 2018 de maatstaf wanneer het gaat om beveiligde en 
rechtsgeldige digitale communicatie. Mid 2019 verscheen Aangetekend BV als 
een van de acht Nederlandse organisaties op de European Trust list, in het goede 
gezelschap van partijen als KPN, QuoVadis, het ministerie van Defensie en het 
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Als enige zijn we gekwalificeerd voor 
het stuk ERDS, de gekwalificeerde elektronische Aangetekende Zending. 

De vijf vertrouwensdiensten van eIDAS
De eIDAS kent vijf vertrouwensdiensten: eDelivery, eTime-stamp, eSeal, eSignature 
en websiteauthenticatie. EDelivery – de Electronic Registered Delivery Service 
ofwel ERDS, garandeert een veilige en betrouwbare bezorging van elektronische 
berichten tussen partijen en levert bewijs van het bezorgingsproces dat wettelijk 
geaccepteerd wordt. De ERDS en de gekwalificeerde variant, de qERDS, dat is waar 
onze focus ligt. Om een qERDS mogelijk te maken heeft deze dienst twee andere 
vertrouwensdiensten nodig te weten de eTime-stamp en de eSeal. 
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Dé digitale postbode van Europa
Kortom: het feit dat onze dienst aan de eIDAS-verordening voldoet, betekent dat 
wij in alle Europese landen dezelfde diensten kunnen leveren als de nationale 
postbedrijven, maar dan digitaal. Het feit dat we ons nu ook qualified Trust Service 
Provider mogen noemen, wil zeggen dat we volgens de toezichthouder aan de 
strengste voorwaarden voldoen. Het is simpelweg het allerhoogste stempeltje 
dat je kunt halen als het om betrouwbare communicatie gaat. En als digitale 
maatschappij kunnen we daar niet meer zonder.

Aangetekend BV is winnaar van de Credit Management Innovation 

Award, een initiatief van de Vereniging Voor Credit Management 

(VVCM). De VVCM vindt innovatie van groot belang. Het zorgt ervoor 

dat het creditmanagementvak zich ontwikkelt. Dit komt ten goede 

aan opdrachtgevers, hun klanten en daarmee de samenleving. De prijs, 

die jaarlijks wordt uitgereikt, is edoeld om bedrijven, personen of 

organisaties te eren voor de wijze waarop zij een innovatieve bijdrage 

hebben geleverd aan de verbetering van of de introductie van nieuwe 

tools voor creditmanagers.
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Meer weten?
Benieuwd hoe Aangetekend Mailen een rol in jouw organisatie kan spelen? 
Geïnteresseerd in een samenwerking? Neem gerust vrijblijvend contact met ons 
op, we denken graag met je mee.

Contact
www.aangetekendmailen.nl 
info@aangetekendmailen.nl 
+31(0)346581731 
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