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Weggestuurd
door ICS
ICS zegt opvallend veel creditcards op,
zonder trouwe klanten een alternatief te
bieden. Wat is er gaande?
TEKST DAAN VERMEER

IN HET VOORJAAR VAN 2021 VRAAGT SVEN
de Haan(foto) een creditcard aan bij zijn
bank, ABN Amro. ‘Amerikaanse webwinkels
zijn gek op creditcards, dus daar komt een creditcard
goed van pas.’ Maar International Card Services (ICS),
de instantie die in Nederland het merendeel van alle
creditcards uitgeeft, wijst de aanvraag af. ICS licht
toe dat het inkomen van De Haan te laag is. Dat moet
minimaal €1150 netto per maand zijn.
De Haan, zelfstandig boekhouder en belasting
consulent, is het daarmee niet eens. ‘Volgens mij
beoordeelt ICS een creditcardaanvraag voor
➜
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Vanwege corona is de maximale
rente voor kredieten tijdelijk
verlaagd naar 10%. Deze regeling
geldt tot 1 juli 2022. Door de
verlaging van de maximale rente zijn
kredieten minder lucratief geworden
voor creditcardmaatschappijen.

Niet chic
Vanwege het grote marktaandeel van ICS kunnen
creditcardhouders maar
weinig kanten op als ICS
hun creditcard opzegt.
Zie ook het kader ‘Alter
natieven’. Volgens ICS zegt
het bedrijf creditcards op
om te voorkomen dat
kaarthouders een te hoog
krediet voor hun inkomen
hebben. Maar de maximale kaartlimiet is slechts
€5000 en de maximale
rente op kredieten is inmiddels gedaald tot 10%.
Van flinke schulden met
torenhoge rentes is dus
geen sprake meer.
Ook de ervaringen van de
consumenten uit dit artikel spreken de argumentatie van ICS tegen. Wat
ons opvalt, is dat de
kaartopzeggingen samenvallen met de beslissing
van ICS om nieuwe kaart
houders de kredietfaciliteit ‘gespreid betalen’ niet
meer aan te bieden. ICS
laat ons weten dat het
niet mogelijk is om die faciliteit los te koppelen van
de kaart. Zegt ICS het krediet op, dan zegt het bedrijf ook de creditcard op.
Het is niet chic dat ICS
trouwe klanten hun kaart
afneemt zonder een alternatief te bieden. Kaart
houders kunnen zichzelf
deze ellende besparen als
ze zelf hun kredietfaciliteit opzeggen. Ze mogen
dan hun kaart houden.

zzp’ers onrechtmatig door het
belastbaar inkomen voor de
Belastingdienst te hanteren.
Maar dat is vaak de helft van
hun besteedbare inkomen. In
plaats van naar het
verzamelinkomen zou ICS
moeten kijken naar de fiscale
winst vóór de ondernemers
aftrek’, zegt De Haan.
Begin mei 2021 dient hij een
officiële klacht in bij ICS, maar
die reageert niet. Pas als De
Haan zijn geschil voorlegt
aan klachteninstituut Kifid,
ontvangt hij een telefoontje
van ICS. Een medewerker legt
uit dat ICS de beoordelings
wijze voor zzp’ers misschien
tegen het licht gaat houden.
Maar daar heeft De Haan nu
niets aan. Daarom blijft hij
druk uitoefenen en laat hij
zijn zaak door het Kifid
beoordelen.
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Opzeggingen
Sven de Haan is niet de enige
die tegen een dichte deur bij
ICS aanloopt. John Timmer*
heeft al 20 jaar een Visa Card
van ICS. Die gebruikt hij vooral
tijdens buitenlandse reizen en
voor online aankopen. Timmer
mag met zijn kaart ‘gespreid
betalen’. Dit houdt in dat hij
een aankoop in termijnen met
rente mag terugbetalen. Maar
wat hij uitgeeft, betaalt hij
altijd direct terug. Tot 27 juni
dit jaar, toen ICS zijn kaart
blokkeerde.
Volgens ICS verdient Timmer
te weinig om gespreid te mo
gen betalen. Maar in plaats
van een lagere kaartlimiet
voor te stellen, blokkeerde ICS
zonder enig overleg de kaart.
Timmer: ‘Ik sta er perplex van
hoe ICS met trouwe klanten
omgaat. Uiteraard is het mooi

dat ICS mensen beschermt.
Maar het bedrijf kan toch ook
terugkijken hoe een klant met
betalingen en afbetalingen
omgaat? Onze financiële si
tuatie is door onder andere
lagere hypotheeklasten enkel
verbeterd ten opzichte van
vorig jaar. Ik snap niets meer
van de regeltjes van ICS.’

Bestuurlijke boete
ICS, een volle dochter van ABN
Amro, is de grootste credit
carduitgever van Nederland.
ICS brengt kaarten uit onder
eigen naam, maar doet dat
ook voor ABN Amro, ANWB,
ASN Bank, BMW, de Bijenkorf,
Knab en SNS Bank. Momen
teel zijn er zo’n drie miljoen
Mastercards en Visa Cards
van ICS in omloop.
Tussen 2012 en 2015 verstrek
te ICS meer kredieten dan
verantwoord was. Hiervoor
kreeg de creditcarduitgever in
2017 een bestuurlijke boete à
€2,4 miljoen van de Autoriteit
Financiële Markten (AFM). De
toezichthouder kwam de
overkreditering op het spoor
nadat klanten opnieuw hun
inkomensgegevens aan ICS

Uitleg van ICS
Volgens een ICS-woordvoer
ster is het nieuwe beleid van
ICS het gevolg van de strenge
re overheidsregels in de laat
ste jaren: ‘Als financiële in
stelling moeten we bij de
aanvraag en tijdens de loop
tijd van een product de finan
ciële draagkracht van onze
kaarthouders beoordelen. Een
product dat wij in het verleden
met een bepaald inkomen
verstrekten, kan vandaag met
hetzelfde of zelfs een hoger
inkomen niet meer worden
verstrekt. Het betaalverleden
en vermogen spelen bij de
beoordeling geen rol.’
Maar die uitleg is twijfel
achtig. Zo verdient Hein de
Groot* ruim €3600 netto per
maand en heeft zijn partner
een nettomaandinkomen van
€2700. De Groot: ‘Ik werk al
40 jaar onafgebroken in vaste
loondienst. Toch word ik door
ICS uit het bestand gegooid en
wordt mijn ANWB Visa Card
geblokkeerd. Terwijl we ruim
voldoen aan de inkomens
eisen. Ik vind dat vrij onbe
schoft en beledigend. Onze
vragen om opheldering had
den geen zin. En op de brief
aan ICS kwam geen antwoord.
Er is geen doorkomen aan.’
Ook de ANWB Visa Gold Card
van Eduard Slinger* werd door
ICS opgezegd, terwijl hij en zijn
vrouw samen maar liefst
€4500 netto per maand in
loondienst verdienen. Slinger:
‘Terwijl een student met een
inkomen van €1150 wel in aan

merking komt? Mijn kaart is
sinds 1 juli niet meer geldig.
“Leuk” zo vlak voor de vakan
tie. Juist dan heb je de kaart
het meest nodig.’
Op vragen van de Consumen
tenbond reageert ICS dat het
bij sommige kaarthouders de
bestedingslimiet heeft ver
laagd. En in een persbericht
staat dat ICS is gestopt met het
aanbieden van gespreid beta
len aan nieuwe kaarthouders.
Verder raken kaarthouders
vanaf 75 jaar hun kredietfacili
teit per 1 september 2021 kwijt.
Hoewel andere kaarthouders
met een krediet de faciliteit
kunnen blijven gebruiken, lijkt
dat in de praktijk soms toch
anders uit te pakken.
Bij Mookie Bakker komt het
nieuwe beleid van ICS over als
schoon schip maken. Zij is
zzp’er en verdient inmiddels
veel meer dan toen zij haar
ANWB Visa Card in 1993 aan
vroeg. Zij heeft een kaart met
de mogelijkheid om gespreid
te betalen. Tot eind juni 2021
kon ze met haar creditcard
betalen, daarna niet meer. ‘Je
verschuilen achter regels van
de overheid en zorgplicht is
totaal misplaatst hier. Ik wil
weten wat ik had moeten
verdienen om de kaart in
stand te houden. Je mag toch
minimaal een financiële op
gave vragen waaraan je kunt
zien waarop de beslissing van
ICS is gebaseerd? Je wordt als
klant gewoon afgeschreven.’
Op haar vragen geeft ICS geen
antwoord. Ook komt de
creditcarduitgever niet over
de brug met een kaart zonder
krediet.
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moesten verstrekken. In 26
van de 29 dossiers die de AFM
onderzocht, bleek sprake van
overkreditering.

TIP
Als je de
krediet
faciliteit zelf
opzegt, kun
je de kaart
houden

Alternatieven
Een auto huren zonder
creditcard is praktisch
onmogelijk. Ook vliegtickets kun je beter met
een creditcard boeken.
Bij een faillissement van
een luchtvaartmaatschappij kun je de betaling dan terugkrijgen,
iets wat bij iDeal niet
kan. Zonder creditcard
is reizen en online winkelen een stuk risico
voller en duurder. Wat
zijn alternatieven voor
de creditcards van ICS?
ING en Rabobank geven
zelf creditcards uit,
maar die zijn gekoppeld
aan een betaalrekening.
Zonder een betaalrekening bij die banken krijg
je geen creditcard. Bunq
heeft een Travel Card
van Mastercard. Die kun
je zonder een Bunq-

rekening aanvragen. De
kaart kun je gebruiken
voor het huren van een
auto en op reis, maar
biedt geen aflever
garantie bij online bestellingen. Dat is een
garantie waarbij je niet
hoeft te betalen als je
pakket nooit bezorgd
wordt of als je een nepproduct ontvangt.
Het betwisten van
betalingen is wel mogelijk en gratis. Betwisten
betekent dat je een
transactie in twijfel
trekt en laat terug
draaien, bijvoorbeeld bij
fraude. Maar gaat de
tegenpartij niet akkoord
met die betwisting, dan
volgt er een zogeheten
arbitrage, een bemiddeling. Daarvoor rekent
Bunq €20 tot €500.

* Echte namen bij de
redactie bekend.
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Laat je niets
wijsmaken

Met de onafhankelijke tips en adviezen uit de Geldgids maak je zelf
de juiste financiële keuzes. Probeer nu met korting.
Bekijk de aanbieding
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Bank hoopt dat je
Vermijd emoties en
vanzelf opgeeft > p. 20 wacht niet af > p. 36

SPAREN IN DUITSLAND

Ergens anders krijg
je nog wel rente > p. 44

Werkgever
betaalt uitkering
tot aan AOW
p. 10

NI E U WE T I J DE N

NOOIT MEER IN
DE FILE NAAR WERK
Onafhankelijkheid kun je plannen
> p. 10 en 13
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VAN DE
REDACTIE

