
De nieuwe Wet incassokosten 
 
 
Wat betekent de nieuwe regeling voor u? 
Voor u als schuldeiser heeft de nieuwe wet de nodige gevolgen, althans in het geval u 
genoodzaakt bent uw particuliere klanten ('consumenten') tot betaling aan te manen. 
 
De wet heeft als doel totale duidelijkheid te verschaffen over de verschuldigdheid van en 
de hoogte van de incassokosten en er kan niet ten nadele van de consument (niet-
bedrijf) van de wet worden afgeweken.  
 
Voor vorderingen die u op bedrijven (niet-consumenten) heeft geldt de wet als regelend 
recht. Er mag dan bij overeenkomst of algemene voorwaarden van de wet worden 
afgeweken. Als er niets is vastgelegd over incassokosten, is de wet ook van toepassing. 
 
Waarvoor geldt de nieuwe regeling? 
U heeft een goed of dienst geleverd en uw klant heeft nog niet betaald en de klant is na 
01 juli 2012 in verzuim geraakt. 
 
Een klant is in verzuim als u de klant een aanmaning heeft gezonden waaraan niet is 
voldaan of als u in de overeenkomst of de algemene voorwaarden een datum voor de 
betaling bent overeengekomen.  
 
Wanneer zijn er incassokosten verschuldigd? 
U dient uw klant een aanmaning te zenden waarin deze nog een termijn van 14 dagen 
krijgt om alsnog te betalen. In deze zogenaamde 14-dagenbrief dient u aan te geven dat 
u na de termijn aanspraak met op de incassokosten en ook het bedrag van die 
incassokosten te vermelden. 
 
Welke incassokosten mag u berekenen?  
In de wet is bepaald welke kosten u maximaal mag berekenen. Deze vindt u in de 
onderstaande tabel. U mag dus wel een lager bedrag in rekening brengen maar niet een 
hoger bedrag. 
 
Hoofdsom     Percentage ten hoogste  Vergoeding incassokosten  
Over de eerste € 2.500,00   15%     Minimum € 40  
Over de volgende € 2.500,00  10%  
Over de volgende € 5.000,00  5%  
Over de volgende € 190.000,00  1%  
Over het meerdere    0,5%     Maximum € 6.775  
 
Het minimumbedrag aan incassokosten is dus vastgesteld op € 40,00 en het maximum-
bedrag op € 6.775,00.  
 
Hoe berekent u de kosten?  
Bij een factuur van € 4.000,00 waarvan de betalingstermijn is overschreden en de klant 
is aangemaand mag u de volgende kosten in rekening brengen: tot € 2.500,00 vijftien 
procent en voor de resterende € 1500,00 tien procent. In totaal dus € 375,00 + € 150,00 
= € 525,00 incassokosten.  
 
U mag per factuur kosten berekenen. Wel geldt als voorwaarde dat u per factuur 
aanmaningshandelingen verricht. Heeft u echter twee of meer facturen gezonden voordat 
u aanspraak maakt op de kosten dan moet u de kosten over het gehele openstaande 
bedrag te berekenen (en dus niet per factuur). 
 
 



BTW  
Als u niet BTW-plichtig bent, dient de klant in het geval u uw vordering ter incasso aan 
ons uit handen geeft ook de BTW te betalen over de incassokosten. Dit dient wel te 
worden vermeld in de 14-dagenbrief.  
 
Duurovereenkomsten  
Voor duurovereenkomsten (bijvoorbeeld zorgpremies, huurtermijnen, voorschotnota’s) of 
bij een schuld die uit meerdere vorderingen bestaat, kunt u per vervallen termijn of 
vordering incassokosten in rekening brengen. De hoofdsommen van de vorderingen 
hoeven in dat geval niet bij elkaar opgeteld te worden. Wel geldt als voorwaarde dat u 
per termijn of vordering aanmaningshandelingen verricht. 
 
Hoe zou u incassoproces er uit kunnen zien? 
 
1. uw factuur 
2. een vriendelijke herinnering 
3. een aanmaning (optioneel); bijvoorbeeld 14 dagen na de herinnering 
4. de laatste aanmaning, waarin u de incassokosten aanzegt, de zogenaamde  
    14-dagenbrief; bijvoorbeeld 10 dagen na de aanmaning (of de herinnering)   
 
 
 
 
 
 
 

Uw vordering onze zorg! 
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