
 

Wijziging wetgeving incassokosten per 1 juli 2012 

 
Op 1 juli 2012 is de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten in werking getreden. In deze 
wet is een staffel opgenomen aan de hand waarvan incassokosten berekend moeten worden. Verder is 
in deze wet bepaald vanaf welk moment een vordering in de incassofase terecht kan komen en 
incassokosten aan de debiteur in rekening kunnen worden gebracht. 

 
De wet geldt alleen voor vorderingen op consumenten. Voor vorderingen op bedrijven, de zogeheten 
B2B-vorderingen, is deze wet alleen van toepassing wanneer u in uw algemene voorwaarden of 
contracten geen andere afspraken over de incassokosten heeft gemaakt. Voor niet-contractuele 
vorderingen en vorderingen waarvan de uiterste betaaltermijn vóór 1 juli 2012 is verstreken, geldt 
deze wet niet.  

 

Berekening Incassokosten 
Vanaf het moment dat uw debiteur diens betalingsverplichting niet nakomt, staat voortaan vast hoe 
hoog de verschuldigde incassokosten zijn. De hoogte van deze incassokosten dient berekend te 
worden aan de hand van onderstaande staffel: 
 
 

Hoofdsom 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 € 6.775,00) 

   
 Rekenvoorbeeld 1: 

 Stel dat de hoofdsom € 100,00 bedraagt, dat zijn de incassokosten € 40,00 (minimum) 
 

 Rekenvoorbeeld 2: 
 Stel dat de hoofdsom € 500,00 bedraagt, dat zijn de incassokosten € 75,00 

 
 Rekenvoorbeeld 3: 
 Stel dat de hoofdsom € 25.000,00 bedraagt, dan zijn de incassokosten: 

 
 over de eerste € 2.500,00 -> €  375,00 

 over de volgende € 2.500,00 -> €  250,00  
 over de volgende € 5.000,00 -> €  250,00  
 over de resterende € 15.000,00 -> €  150,00 + 
 Totaalbedrag incassokosten:   € 1.025,00 
 
 

De incassokosten mogen uitsluitend berekend worden over de hoofdsom. Dus niet over de 

verschuldigde rente. 
 
Ingebrekestelling 
Voor u is het verder van belang dat uw debiteur in gebreke is. Uw debiteur kan al in gebreke zijn door 
de in de factuur gegeven betalingstermijn te laten verstrijken. Dit dient dan wel in uw algemene 
voorwaarden of het contract te zijn vastgelegd. Wanneer dit niet het geval is, dient u uw debiteur na 

afloop van de betalingstermijn een daadwerkelijke ingebrekestelling te sturen. Dit is een brief waarin 
u vermeldt dat u uw debiteur in gebreke stelt en dat u hem nog een nadere termijn geeft om de 
factuur alsnog te betalen. 
 
Verplichte ‘Laatste’ Aanmaning 
Nadat uw debiteur in gebreke is, dient u hem nog een laatste schriftelijke aanmaning te sturen. In 
deze laatste aanmaning dient u hem nog een betalingstermijn van 14 dagen te geven. Deze termijn 

gaat in op de dag na de aanmaning. Verder dient u in deze aanmaning te vermelden dat de vordering 

bij niet betalen uit handen zal worden gegeven aan Van Houwelingen & Partners Gerechtsdeur-
waarders en Incasso en dient u de hoogte van de incassokosten te vermelden die uw debiteur na 
afloop van de betalingstermijn van 14 dagen verschuldigd zal zijn. Eerder mogen deze incassokosten  



 

niet worden gerekend. Indien u de BTW over de incassokosten, die aan u in rekening worden gebracht 
wanneer u de vordering door Van Houwelingen & Partners Gerechtsdeurwaarders en Incasso laat 
innen, niet kunt verrekenen met uw eigen BTW-aangifte, dient u daarvan tevens melding te maken in 
deze schriftelijke aanmaning. 

Onderstaand schema geeft het traject weer dat vanaf 1 juli 2012 gevolgd dient te worden bij de 
incasso van vorderingen. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
Samengevat: 
 

 De hoogte van de incassokosten wordt vanaf 1 juli 2012 berekend op basis bovenstaande staffel. 
 De incassokosten mogen uitsluitend berekend worden over de hoofdsom. Dus niet over de 

verschuldigde rente. 
 Uw debiteur dient in gebreke te zijn. Dit kan het geval zijn op basis van uw algemene 

voorwaarden, contractuele afspraken of na het sturen van een daadwerkelijke ingebrekestelling. 
 Voordat een vordering in de incassofase terecht kan komen dient u de debiteur een laatste 

schriftelijke aanmaning te sturen waarin de hoogte van de incassokosten wordt vermeld. 

 Wanneer uw vordering uit meerdere hoofdsommen bestaat (bijvoorbeeld meerdere maanden 
huurachterstand), dienen de incassokosten te worden berekend over het totaalbedrag van de 
hoofdsommen. 

 In de laatste schriftelijke aanmaning dient u tevens een betalingstermijn van 14 dagen op te 
nemen, die gaat lopen vanaf de dag na de aanmaningsdatum. Ook de gevolgen van het niet 
betalen, ofwel het uit handen geven van uw vordering aan Van Houwelingen & Partners 
Gerechtsdeurwaarders en Incasso, dient u in deze aanmaning te vermelden. 

 Indien u in rekening gebrachte BTW niet kunt verrekenen en u uw vordering door Van 
Houwelingen & Partners Gerechtsdeurwaarders en Incasso laat incasseren, dient u de berekende 
incassokosten met de BTW te verhogen en dit expliciet aan uw debiteur mee te delen. 

 
Het volgen van bovenstaande punten is noodzakelijk voor de toewijzing van buitengerechtelijke 

incassokosten door de rechter. Wij adviseren u dan ook uw debiteurenbeheer nog eens kritisch tegen 

het licht te houden en te bekijken of uw werkwijze en de inhoud van uw algemene voorwaarden en 
contractuele afspraken aan de nieuwe wetgeving voldoen. 
 
Uiteraard kunt u contact met ons opnemen wanneer u na het lezen van bovenstaande informatie nog 
vragen heeft. Wij zijn graag bereid u een en ander nog verder uiteen te zetten en te verduidelijken. 
 
Van Houwelingen & Partners 

Gerechtsdeurwaarders en Incasso 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


