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De wet incassokosten. 
Hoe zit het?

De wettelijke regeling voor buitengerechte-
lijke incassokosten, dit zijn de kosten die u 
als schuldeiser maakt om een geldvordering 
te innen, is er ter bescherming van de con-
sument tegen hoge incassokosten. Tevens 
wordt de hoogte van de kosten duidelijk en 
kunnen confl icten daarover voorkomen 
worden. Als u alleen zaken met bedrijven 
doet, is de nieuwe wet niet van toepassing. 
U kunt de hoogte van de incassokosten ech-
ter wel vastleggen in uw overeenkomsten of 
Algemene Voorwaarden. Uiteraard dienen 
de incassokosten redelijk en billijk te zijn. 
Als u niets vastlegt, zal bij een gerechtelijke 
procedure de nieuwe staffel incassotarieven 
worden toegepast.

Belangrijke wijzigingen 
door de invoering van de 
incassokostenwet (B2C):
Een vaste staffel aan incassokosten, die aan 
de hand van percentages over de hoofdsom 
wordt berekend. Het minimale bedrag aan 
incassokosten is € 40,- (exclusief BTW). 
Alle andere kosten, zoals administratiekos-
ten, zijn dan niet meer toegestaan;
Incassokosten zijn verschuldigd nadat u de 

debiteur in gebreke hebt gesteld én daarop-
volgend een ‘14-dagen aanmaning’ hebt 
verzonden. Deze ‘14-dagen aanmaning’ 
moet voorzien zijn van de hoofdsom, de 
hoogte van de incassokosten en een betaal-
termijn van 14 dagen. Hierna mag u zelf in-
cassokosten doorbelasten aan uw debiteur. 
Misschien nog wel belangrijker: ook uw in-
cassobureau mag pas incassokosten (de 
voornaamste inkomstenbron) doorbelasten 
na verzending van de ’14-dagen brief’; Van 
deze wet kan niet in het nadeel van de parti-
culiere schuldenaar worden afgeweken. Bij 
vorderingen tussen bedrijven (B2B) kunnen 
partijen onderling wel hogere incassokosten 
overeenkomen, bijvoorbeeld in de Algeme-
ne Voorwaarden. Tijdens procedures garan-
deert de (kanton)rechter de toewijzing van 
de kosten conform de consumentenregeling.

Daarnaast is het belangrijk uw Algemene 
Voorwaarden kritisch te bekijken. Met in-
gang van 1 juli 2012 is het niet meer moge-
lijk administratiekosten of andere kosten te 
rekenen, ongeacht wat in de Algemene 
Voorwaarden staat. Vanaf dat moment kun-
nen alleen de incassokosten in rekening 
worden gebracht conform de nieuwe Wet 
Incassokosten. U dient de Algemene Voor-
waarden dan ook aan te (laten) passen.

De werkwijze van PLS Incasso sluit naad-
loos op deze nieuwe wetgeving aan. Mede 
dankzij de nauwe samenwerking met BAX 
Advocaten te Doetinchem kunnen wij u een 
uitgebreid pakket van diensten aanbieden.

Deze verandering is voor PLS Incasso aan-
leiding om een nieuwe huisstijl te introdu-
ceren. Met trots presenteren wij u op deze 
pagina reeds ons nieuwe logo dat binnen-
kort ook op onze nieuwe site te bewonderen 
is, waar iedereen kan ervaren dat PLS In-
casso inspeelt op deze nieuwe wetgeving en 
veel meer doet dan alleen uw nota’s incas-
seren.

Heeft u hulp nodig bij de uitvoering van de 
nieuwe wet of het aanpassen van uw alge-
mene voorwaarden? 
Neem dan vandaag nog contact op met PLS 
Incasso en bel met 0314 – 343234 of mail 
naar info@pls-incasso.nl.

Uw incasso ……. wordt geregeld. 

Marloes van Leijen
Credit Manager bij PLS Incasso 

Edisonstraat 86 - 88 - 7006 RE Doetinchem
Postbus 828 - 7000 AV Doetinchem

Per 1 juli 2012 is de Wet Incas-
sokosten (WIK) ingegaan. Maar 
wat betekent dat voor u? Wist 
u dat u nu eerst een kosteloze 
aanmaning moet versturen, 
voordat u incassokosten in re-
kening mag brengen. Dat u uw 
klant 14 dagen de tijd moet ge-
ven om kosteloos te betalen? 
En dat er een wettelijke boven-
grens voor de incassokosten is?

Dit document wordt u aangeboden door:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

klik hier voor meer artikelen

http://www.oostgelderlandbusiness.nl/
http://www.oostgelderlandbusiness.nl/
http://www.oostgelderlandbusiness.nl/
http://www.oostgelderlandbusiness.nl/
http://www.oostgelderlandbusiness.nl/

