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Beste Relatie.
In mijn Workshop “Debiteurenbeheer: zelf doen!” geef ik achtergronden, processen, vaardigheden en
hulpmiddelen om effectief debiteurenbeheer zelf binnen de eigen onderneming uit te kunnen voeren.
Met de in werking treding van de Wet Incassokosten per 1 juli 2012 kunnen ondernemers “incasso”
activiteiten zelf uitvoeren, waarbij de kosten binnen de eigen onderneming blijven en niet door het externe
incassobureau worden geïnd.
Het is mijn ervaring dat debiteurenbeheer vaak niet of onjuist wordt uitgevoerd omdat dit tijd en geld kost.
Met de mogelijkheid om de incassokosten zelf in rekening te brengen komt er dus een “budget” beschikbaar
om debiteurenbeheer nu wel actief zelf uit te voeren.
Voor ondernemers die deze actieve opvolging te veel tijd en moeite vinden, kan dit budget natuurlijk ook
gebruikt om hun debiteurenbeheer door “Kool Debiteurenbeheer en meer...” uit te laten voeren.
In dit document staat een korte uitleg over de WIK en de rekenmethodiek voor het berekenen van de
incassokosten. Wil je meer weten over de toepassing hiervan in het kader van “uitbesteed beheer”? Neem
dan contact met mij op. Ook vragen over het opmaken en aanpassen van Algemene Leveringsvoorwaarden
kunnen gesteld worden. Ik zal je dan in contact brengen met specialisten op dit gebied.
Naast de WIK zijn er natuurlijk nog vele andere onderwerpen die goed debiteurenbeheer binnen jouw
onderneming mogelijk maken. Deze komen allemaal aan de orde in de workshop “Debiteurenbeheer: zelf
doen!”. Uiteraard vertel ik daarin hoe jouw investering van € 235,- (ex BTW) binnen de kortste keren wordt
terug verdiend.
Misschien tot binnenkort?

Erna Kool

Kool Debiteurenbeheer en meer…
Lingestraat 15
4105 GR Culemborg
T (0345) 769 020
M 06 - 55 56 18 66
E info@kooldebiteurenbeheer.nl
I www.kooldebiteurenbeheer.nl

Wet Incassokosten (WIK)
WIK (Wet Incassokosten).
Per 1 juli 2012 is de Wet Incassokosten (WIK) in werking getreden. Dit wetsvoorstel voegt een
regeling toe aan het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Strafvordering voor incassokosten,
waarmee de maximale vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten wordt vastgesteld.

Belang voor “Debiteurenbeheer, zelf doen”.
Met deze wet kunnen ondernemers “incasso” activiteiten zelf uitvoeren, waarbij de kosten binnen de eigen
onderneming blijven en niet door het externe incassobureau worden geïnd. Voor ondernemers die deze
actieve opvolging te veel tijd en moeite vinden beschikken hiermee nu over een “budget” om hun
debiteurenbeheer door “Kool Debiteurenbeheer en meer...” uit te laten voeren.
“Kool Debiteurenbeheer en meer...” werkt samen met juristen, advocaten en incassobureaus waarmee een
professionele ondersteuning bij het alsnog uitblijven van betalingen gegarandeerd is.

De belangrijkste wijzigingen samengevat
•

Een vaste vergoeding aan incassokosten in geval van levering aan consumenten;

•

In rekening brengen van administratiekosten, boetes en andere kosten is niet langer
toegestaan;

•

Incassokosten zijn verschuldigd vanaf 14 dagen na de aanmaning waarin de hoogte van de
incassokosten wordt genoemd;

•

Bij zakelijke transacties (B2B) kunnen partijen onderling afwijkende afspraken maken over de
hoogte van incassokosten. Wanneer deze ontbreken, dan is ook de WIK van toepassing;

•

Bij prolongaties (bijvoorbeeld huurtermijnen) mag je de incassokosten berekenen per termijn,
mits per factuur/ termijn is aangemaand met aanzegging van de kosten;

•

In geval je bij meerdere facturen/termijnen op dezelfde consument aanmaant, dien je voor
berekening van de incassokosten de verschillende hoofdsommen bij elkaar op te tellen.

Wanneer aanspraak op incassokosten?
Als er een brief is verstuurd waarin de debiteur erop wordt gewezen dat hij de vordering (eventueel met
incassokosten) moet betalen, kan je incassokosten in rekening brengen. Hierbij is niet van belang welke
handelingen er zijn verricht.
Is de debiteur een consument, dan moet er eerst een aanmaning worden verzonden waarin de debiteur een
laatste termijn van 14 dagen wordt gegund, alvorens er – in een tweede brief – incassokosten in rekening
mogen worden gebracht. Deze aanmaning heeft mede tot doel dat wordt voorkomen dat een schuldenaar
wordt verrast door de incassokosten, bijvoorbeeld wanneer zijn banktegoed te laag was voor een
automatische incasso.
Bij consumenten moeten er dus minimaal twee sommatiebrieven worden verzonden. Daarnaast moet bij
consumenten in de eerste aanmaning worden vermeld welk bedrag aan incassokosten in rekening zal
worden gebracht als niet wordt voldaan aan de sommatie om binnen 14 dagen te betalen. Dit bedrag moet
in overeenstemming zijn met de maximale incassokosten die voortvloeien uit dit besluit. Ook moet worden
vermeld wat de maximale incassokosten zijn die op basis van de wettelijke regeling in rekening kunnen
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worden gebracht, indien niet de maximale incassokosten op grond van de wettelijke regeling worden
gevraagd.

Hoe bereken je de incassokosten?
De hoogte van de incassokosten is gekoppeld aan de hoogte van de onbetaald gelaten hoofdsom. In het
Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten is de volgende rekenwijze opgenomen:

15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste

minimum € 40,-

€ 2500,-

maximum € 375,-

10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende

maximum € 250,-

€ 2500,5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende

maximum € 250,-

€ 5000,1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende

maximum € 1.900,-

€ 190.000,0,5% over het meerdere van de hoofdsom

maximale incassokosten
€ 6.775, -

De minimumvergoeding bedraagt € 40,-. Dit betekent dat voor vorderingen tot € 266,67 er € 40,- aan
incassokosten in rekening mag worden gebracht. Voor een vordering met een hoofdsom van € 25.000,- kan
daarom maximaal € 1.025,-* aan buitengerechtelijke incassokosten in rekening worden gebracht. En voor
een vordering met een hoofdsom van € 14.000,- kan er maximaal € 915,-* aan incassokosten worden
gerekend.
(* Uitwerkingen Voorbeelden op volgende pagina).
Het maximum aan incassokosten wordt bereikt bij een vordering van € 1 miljoen, waarvoor maximaal dan
€ 6.775,- aan incassokosten mag worden berekend. Bedraagt de vordering bijvoorbeeld € 2 miljoen, dan
blijven de maximale incassokosten € 6.775,-.
Na afloop van een jaar waarover de rente is berekend, mag je de rente van dat jaar bij de hoofdsom
optellen. Dat betekent dat als het incassotraject langer dan één jaar duurt, je een hoger bedrag aan
incassokosten in rekening mag brengen (tenzij je natuurlijk aan het maximum zit).

Mag je afwijkende afspraken maken?
Het antwoord op deze vraag is tweeledig en bepalend is of de schuldenaar een consument of een bedrijf is.
Is de debiteur een consument dan geldt de regeling als dwingend recht en mag er niet ten nadele van de
consument worden afgeweken van de regeling. Afwijken van deze berekeningswijze is alleen mogelijk
wanneer er een lagere vergoeding wordt afgesproken.
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Betreft het een vordering tussen bedrijven onderling (B2B), dan is de regeling van aanvullend recht. Dit
betekent dat partijen afwijkende afspraken kunnen maken en dat de wettelijke maximale vergoedingen
enkel gelden als partijen géén (afwijkende) afspraken hebben gemaakt.

Voor welke vorderingen geldt de regeling?
Deze regeling geldt voor vorderingen waarvoor geldt dat de schuldenaar na 1 juli 2012 in verzuim verkeert.

Uitwerkingen voorbeelden
€ 25.000,-

%

Eerste € 2.500,00: 15,0%
Tot € 5.000,00: 10,0%
Tot € 10.000,00:

5,0%

Tot € 200.000,00:

1,0%

Tot max. € 1.000.000,00:

0,5%

Bedrag

375,00
250,00
250,00
150,00
0,00
€ 1.025,00

€ 14.000,-

%

Eerste € 2.500,00: 15,0%
Tot € 5.000,00: 10,0%
Tot € 10.000,00:

5,0%

Tot € 200.000,00:

1,0%

Tot max. € 1.000.000,00:

0,5%

Bedrag

375,00
250,00
250,00
40,00
0,00
€ 915,00

BTW Aspecten
Incassokosten volgens de “WIK” zijn niet belast als je ze zelf incasseert bij je schuldenaar (wel apart in
rekening brengen, maar geen BTW over berekenen). Als je de vordering uit handen geeft aan een derde,
dan is er sprake van een dienst die deze derde aan de schuldeiser levert. Deze prestatie is belast voor de
BTW.
BTW aspecten van de WIK komen uitgebreid aan de orde in de “Workshop Debiteurenbeheer, zelf doen!”.

Deze bijdrage is tot stand gekomen in samenwerking met mr. Jeroen Veldhuis van “Visser &
Van Solkema Advocaten”. Jeroen Veldhuis is een partner van “Kool Debiteurenbeheer en
meer…”

WORKSHOP DEBITEURENBEHEER: ZELF DOEN!

