
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. WANNEER IS DE WET INCASSOKOSTEN VAN TOEPASSING? 
 De wet incassokosten (WIK) is van toepassing op al uw geldvorderingen op consumenten die na  
 1 juli 2012 opeisbaar zijn geworden. Dit betekent dat de vervaldatum van de factuur na 1 juli 2012 valt.  
 
2. WAAROM IS ER EEN WET VOOR DE INCASSOKOSTEN? 
 De wet incassokosten geldt voor vorderingen op consumenten en heeft als doel de consument beter te 

beschermen tegen (te) hoge incassokosten. De wet is er om duidelijkheid te geven over de te verwachten 
incassokosten bij wanbetaling. 

 
3. WAT IS DE HOOGTE VAN DE VERGOEDING? 
 Het percentage van de vergoeding daalt trapsgewijs naarmate de vordering stijgt. 

 
Het exacte bedrag aan incassokosten kunt u berekenen met onze incassokostencalculator op 
www.bosincasso.nl/zakelijke-dienstverlening/wik-calculator/ 

 
4. MOGEN ER NOG ANDERE KOSTEN IN REKENING WORDEN GEBRACHT BIJ DE DEBITEUR? 

Nee. De nieuwe wet gaat uit van een vaste vergoeding voor incassokosten. Alle andere kosten, zoals 
administratiekosten, zijn niet meer toegestaan. 

 
5. HOE ZIT HET MET DE WETTELIJKE VERSCHULDIGDE RENTE VOOR INCASSODIENSTEN? 

Voor het bepalen van de incassokosten mag de hoofdsom niet meer worden verhoogd met de wettelijk 
verschuldigde rente. Met uitzondering van vorderingen ouder dan 1 jaar. 

 
6. WELKE KOSTEN MOGEN IN REKENING WORDEN GEBRACHT ALS DEBITEUR EEN BEDRIJF IS? 

Bij vorderingen tussen bedrijven (B2B) kunnen partijen onderling andere incassokosten overeenkomen,  
bijvoorbeeld in de Algemene Voorwaarden. Is er geen afspraak? Dan geldt ook hier de wet incassokosten. 
Het is sterk aan te raden uw algemene voorwaarden aan te passen. Neem contact met ons op  
via (050) 368 60 76 of sales@bosincasso.nl voor een vrijblijvend advies van één van onze juristen.  
 
 

Hoofdsom  Incassokosten in % 
Over de 1e € 2.500 15% (met minimum van € 40) 
Over de volgende € 2.500 10% 
Over de volgende € 5.000 5% 
Over de volgende € 190.000 1% 
Over het meerdere 0,5% (max. van € 6.775) 
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7. DIENEN ALLEEN DE ALGEMENE VOORWAARDEN IN BUSINESS-TO-BUSINESS RELATIES  
 TE WORDEN AANGEPAST? 

Nee, in de meeste gevallen zullen ook de algemene voorwaarden van bedrijven die leveren aan 
consumenten (business to consumer) moeten worden aangepast. Indien gewenst kan men overigens  
in het voordeel van de consument afwijken, nooit in het nadeel. 

 
8. HOE TE HANDELEN BIJ MEERDERE VORDERINGEN OP DEZELFDE DEBITEUR? 

Heeft de te versturen aanmaning betrekking op meer dan één factuur of vordering? Dan moeten de 
hoofdsommen bij elkaar opgeteld worden en moeten de incassokosten over dit totaalbedrag berekend 
worden. 
  
Een uitzondering hierop zijn vorderingen waarbij het om een terugkerende overeenkomst gaat, bijvoorbeeld 
huur of een sportabonnement. In dat geval mag de schuldeiser iedere maand over de verschuldigde huur of 
contributie de incassokosten in rekening brengen, mits de schuldeiser tijdig de aanmaningsbrief verstuurt. 

 
9. WAT ZIJN DE RICHTLIJNEN VOOR DE AANMANING? 

Nadat de debiteur in verzuim is geraakt, dient deze nog een schriftelijke aanmaning te krijgen, de 
zogenaamde WIK-aanmaning. Als de debiteur een consument is, bent u hiertoe verplicht. Het is belangrijk 
dat deze brief voldoet aan de volgende eisen: 
• Vermeld een termijn van 15 dagen om alsnog kosteloos te betalen. Het openstaande bedrag dient binnen 

vijftien dagen nadat de brief is bezorgd, overgemaakt te zijn. Dit laatste dient u eveneens expliciet te 
vermelden.  

• Vermeld welk bedrag aan incassokosten in rekening wordt gebracht als de debiteur niet betaalt.  
Het bedrag komt overeen met de maximale incassovergoeding conform de wetgeving. 

• Als u niet de maximale incassovergoeding in rekening brengt, dient u ook de maximale incassokosten te  
vermelden die op basis van de wetgeving in rekening kunnen worden gebracht. 

• Als u een derde zoals een incassobureau inschakelt om de vordering voor u te innen en u niet  
BTW-plichtig bent, vermeld dan dat u de btw niet kan verrekenen en dat de incassokosten met een  
btw-percentage worden verhoogd. 

• Een aanmaning is niet noodzakelijk voor bedrijven, maar verplicht voor consumenten. 
• Betaalt de consument de vordering niet? Pas na 16 dagen mag de vordering met de incassokosten  

worden verhoogd. 
  
10. WAT ALS MIJN DEBITEUR SLECHTS DE HELFT VAN DE FACTUUR BETAALT N.A.V. DE AANMANING? 

Als uw klant een deel van het bedrag uit de kosteloze aanmaning binnen 15 dagen betaalt, dan 
mag u uitsluitend over het restant de incassokosten in rekening brengen. 

 
11. WANNEER MAG BTW WORDEN GEREKEND OVER DE INCASSOKOSTEN EN AMBTELIJKE KOSTEN? 
 • Wanneer uw bedrijf BTW-plichtig is, zijn wij verplicht eventuele BTW bij u in rekening te brengen. Deze 

kunt u zelf verrekenen bij uw periodieke BTW-aangifte.  
 • Wanneer uw bedrijf niet BTW-plichtig is, zullen de incassokosten worden verhoogd met de daarover 

verschuldigde BTW indien de vordering door u aan ons uit handen wordt gegeven.  
 
12. KAN IK HET VERSTUREN VAN DE BRIEVEN VOLGENS DE WIK UITBESTEDEN? 

Zeker. Heeft u zelf geen tijd, personeel of de juiste kennis in huis? Dan kunt u handig gebruik maken van de  
dienstverlening van Bos Incasso op het gebied van debiteurenbeheer. De betalingen komen binnen op uw 
eigen bankrekening en wij handelen gezamenlijk alle schriftelijke en telefonische reacties op de 
aanmaningsbrieven af. Neem contact met ons op via (050) 368 60 76 of sales@bosincasso.nl. 

 


