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Met ingang van 1 juli 2012 is een nieuwe wettelijke regeling met betrekking tot het
normeren van incassokosten van kracht.
Uitgangspunt van deze nieuwe wetgeving is het bieden van meer zekerheid voor
schuldeisers en schuldenaren. Bij de nieuwe regelgeving gaat het om vorderingen
die voortvloeien uit een verbintenis tot betaling van een geldsom waarvan de hoogte
makkelijk is vast te stellen.
De vergoeding van de incassokosten wordt berekend als percentage van de
hoofdsom, waarbij het percentage trapsgewijs daalt naarmate de vordering hoger
wordt. Bij de incassokosten geldt een minimum- en een maximumbedrag.
De incassokosten worden berekend conform onderstaande staffel zoals vastgelegd
in het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten d.d. 27 maart 2012:
Over de eerste € 2.500 van de vordering mag de vergoeding voor
incassokosten maximaal 15% van de hoofdsom bedragen met een minimum
van € 40,00.
Over de volgende € 2.500 van de vordering bedraagt de vergoeding maximaal
10%.
Over de volgende € 5.000 van de vordering bedraagt de vergoeding maximaal
5%.
Over de volgende € 190.000 van de vordering mag maximaal 1% als
vergoeding voor incassokosten worden berekend.
Voor bedragen boven € 200.000 mag maximaal 0,5% als vergoeding voor
incassokosten worden berekend, met een maximum van € 6.775 ongeacht de
hoogte van de vordering.
Bij de hoofdsom is sprake van de kale hoofdsom, dus zonder eventueel
verschuldigde vertragingsrente. De incassopercentages bedragen het maximum van
wat een schuldeiser kan vragen van de schuldenaar voor het verrichten van
incassohandelingen. Afwijken in het voordeel van de schuldenaar is vanzelfsprekend
toegestaan.
De incassoprocedure 2018 treft u op de achterzijde aan.
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Incassoprocedure 2018

1.

Tussen twee en drie weken na de vervaldag (zijnde de 1 e van de maand/
het kwartaal waarop de bijdrage betrekking heeft), ontvangt een nalatige
betaler een aanmaning.

2.

Betaalt men niet, dan volgt drie à vier weken na de eerste aanmaning een
tweede aanmaning waarop de vordering is verhoogd met incassokosten
conform de staffel zoals vastgelegd in het Besluit Vergoeding voor
Buitengerechtelijke Incassokosten d.d. 27 maart 2012.

3.

Indien men acht weken na de eerste vervaldag (zijnde de 1 e van de
maand/ het kwartaal waarop de betaling betrekking had) nog niet tot
betaling is overgegaan, wordt de op dat moment bestaande achterstand
uit handen gegeven aan een deurwaarderskantoor. De hieruit
voortvloeiende gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten komen
uiteraard voor uw rekening.

De incassokosten komen ten gunste van de beheerder.
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