
De nieuwe wet 
incassokosten. 

Wat betekent het 
voor u?

Op 1 juli 2012 is de Wet normering 
buitengerechtelijke incassokosten in 
werking getreden. Vóór 1 juli 2012 
brachten veel incassobureaus naast 
incassokosten eveneens andere bijko-
mende kosten zoals administratiekos-
ten en storneringskosten in rekening 
bij de schuldenaar. Dit is, met de 
komst van de nieuwe wet, niet meer 
toegestaan. Wat betekent deze nieuwe 
wet voor u?

Met de nieuwe wet is de hoogte 
van de incassokosten vastgelegd. De 
hoogte van de incassokosten is afhan-
kelijk van het te vorderen factuurbe-
drag. Er is een vaste staffel opgesteld. 
Aan de hand van percentages over de 
hoofdsom worden de incassokosten 
berekend. Overigens zijn er in de staf-
fel minimum- en maximumbedragen 
vastgelegd. Minimaal mag er € 40,00 
aan incassokosten in rekening wor-
den gebracht bij de schuldenaar en 
maximaal een bedrag van € 6.775,00. 
De rechter heeft, in tegenstelling 
tot voor 1 juli 2012, geen mati-
gingsbevoegdheid ten aanzien van de 
buitengerechtelijke incassokosten. Dit 
betekent dat de rechter de hoogte van 
de incassokosten voortaan niet meer 
mag verminderen.

Als de oorspronkelijke betalingster-
mijn is verstreken, moet door de cre-
diteur eerst een kosteloze herinne-
ring aan de debiteur worden verzon-
den; de zogenaamde ’14-dagen brief ’. 
Incassokosten zijn pas verschuldigd 
nadat de debiteur in verzuim is en de 
schuldenaar daaropvolgend een 14-
dagenbrief heeft ontvangen. In deze 
14-dagenbrief moeten in ieder geval 
de hoofdsom, de hoogte van de incas-
sokosten en een betalingstermijn van 
14 dagen genoemd worden. Worden 
de incassokosten niet in deze brief 
genoemd, dan kan er later, in begin-
sel, geen aanspraak meer op worden 
gemaakt.

De nieuwe wet maakt een onder-
scheid tussen consumenten en bedrij-
ven. Van de wet kan niet in het nadeel 
van de particuliere schuldenaar wor-
den afgeweken. Bedrijven mogen 
onderling wel afwijkende afspraken 
maken in bijvoorbeeld de algemene 
voorwaarden. Zijn er geen afspraken 
gemaakt dan geldt ook tussen bedrij-
ven de nieuwe wet.

Door de nieuwe wet zijn artikelen 
opgenomen in de algemene voor-
waarden over incassokosten vaak niet 
meer correct. Het is raadzaam om uw 
algemene voorwaarden op dit onder-
deel te (laten) controleren en waar 
nodig aan te (laten) passen.

Wilt u meer informatie over de wet 
en de gevolgen van de wet voor uw 
onderneming of wilt u de algemene 
voorwaarden van uw onderneming 
laten controleren, dan kunt u contact 
opnemen met BAX advocaten belas-
tingkundigen.
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