
 

 

 
 

WET NORMERING BUITENGERECHTELIJKE INCASSOKOSTEN (WIK) 
 
Sinds 1 juli 2012 is de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten (WIK) en het 
bijbehorende besluit in werking getreden. Dit betekent dat er vanaf die datum nieuwe 
wettelijke regels van kracht zijn voor het berekenen van de buitengerechtelijke incassokosten. 
Deze nieuwe regels zijn van toepassing op vorderingen waarvan de vervaldatum ná 1 juli 
2012 ligt en zijn vastgelegd in artikel 6:96 lid 6 BW. 
 
In november 2016 is er door de Hoge Raad een arrest gewezen waarin – kort gezegd – 
bepaald is dat de veertiendagentermijn pas aanvangt op de dag volgend op die waarop de 
schuldenaar de WIK-brief heeft ontvangen (of niet heeft ontvangen door een oorzaak die voor 
zijn rekening komt, artikel 3:37 lid 3 BW). Tevens heeft de Hoge Raad beslist dat een onjuiste 
of te korte termijn in de WIK-brief niet kan dienen als basis voor de buitengerechtelijke kosten 
en dat in voorkomende gevallen dan de gevorderde buitengerechtelijke kosten afgewezen 
dienen te worden. 
 
Naar aanleiding van deze uitspraak heeft het LOVCK&T (Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel 
en Kanton & Toezicht) daarop de volgende, door alle gerechten aanvaarde aanbevelingen 
geformuleerd: 
 
“Als minimumeis voor de veertiendagenbrief geldt dat de schuldenaar daarin aangezegd 
moet worden dat betaling dient te geschieden binnen 14 dagen vanaf de dag nadat deze 
brief bij u is bezorgd/ of door u is ontvangen of binnen 15 dagen nadat deze brief bij u 
is bezorgd/ of door u is ontvangen. Uiteraard kan de schuldeiser ook opteren voor een 
langere termijn, mits die termijn gekoppeld is aan de ontvangst van de brief door de 
schuldenaar (bijvoorbeeld 3 weken na de ontvangst van de brief). Alle andere formuleringen 
kunnen verwarrend of misleidend zijn voor de consument en kunnen om die reden leiden tot 
afwijzing van de gevorderde buitengerechtelijke kosten.” 
 
U kunt uiteraard uw eigen vertrouwde aanmaningen aan uw debiteuren blijven sturen. De 
laatste aanmaning vóór het uit handen geven van uw vordering, de zogenaamde WIK-brief, 
dient u echter volgens onderstaande aanwijzingen op te stellen om in het latere incassotraject 
de incassokosten op de debiteur te kunnen verhalen: 
 

1. U dient in uw brief de debiteur een termijn van minimaal 14 dagen te gunnen, vanaf 
de dag nadat deze brief door de debiteur is ontvangen of bij hem is bezorgd, om 
alsnog zonder bijkomende kosten te betalen. Wij raden aan om een termijn van 16 
dagen te hanteren zodat u altijd goed zit. Een voorbeeld van een WIK-brief die aan 
alle wettelijke eisen voldoet, treft u hieronder aan. 

 



 

 

 
 
   

2. Vervolgens dient u de debiteur erop te wijzen dat er incassokosten in rekening zullen 
worden gebracht indien er niet/niet tijdig wordt betaald. 

3. Tevens dient u expliciet de hoogte van het bedrag aan incassokosten te vermelden. 
Deze kosten kunt u eenvoudig berekenen via de calculator op onze website.  

4. Om discussie over de ontvangst van de WIK-brief te voorkomen, raden we u aan om 
deze per aangetekende post en per e-mail met leesbevestiging te versturen.  

 
Als u niet Btw-plichtig bent, dan dient de debiteur Btw te betalen over de incassokosten. U 
dient dan het bedrag aan incassokosten inclusief Btw te vermelden in de 14-dagenbrief. 
 
Heeft uw vordering betrekking op meer dan één factuur of meer dan 1 maand huur? Dan kunt 
u de facturen/maandtermijnen bij elkaar optellen en de incassokosten over het totaalbedrag 
berekenen. 
 
Let op! Deze nieuwe wet geldt expliciet voor consumenten/natuurlijke personen.  
Bedrijven mogen onderling (andere) afspraken maken over de hoogte van de incassokosten. 
Deze afspraken moeten dan wel schriftelijk zijn vastgelegd, bijvoorbeeld in de algemene 
voorwaarden.  
Is er geen afspraak? Dan gelden ook hier de regels van de WIK. Indien gewenst kunt u door 
ons uw algemene voorwaarden laten controleren.  
 
Hieronder treft u een voorbeeld WIK-brief aan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Geachte heer en/of mevrouw, 
 
 
Op [datum] stuurden wij u een eerste herinnering. Hierin verzochten wij u om het door u 
verschuldigde bedrag te betalen. Helaas hebben wij tot op heden nog geen betaling van u 
mogen ontvangen. Wij verzoeken u hierbij nogmaals het openstaande bedrag van € 
[openstaand bedrag] binnen een termijn van zestien dagen, vanaf de dag nadat deze brief bij 
u is bezorgd/of door u is ontvangen, te betalen. 
  
Indien u niet/niet tijdig betaalt, schakelen wij gerechtsdeurwaarderkantoor mr. Ramona Batta 
c.s. te Maastricht in om onze vordering te incasseren. Er zullen dan tevens incassokosten 
aan u in rekening worden gebracht. Deze bedragen € [bedrag] bij een openstaand bedrag 
van € [bedrag], geheel berekend volgens de meest recente wettelijke regels van de Wet 
normering buitengerechtelijke incassokosten (artikel 6:96 BW).  
 
Wij gaan ervan uit dat u dit wenst te voorkomen en alsnog spoedig tot betaling zult overgaan. 
Het factuurbedrag dient derhalve uiterlijk binnen de hierboven vermelde termijn te zijn 
bijgeschreven op onze rekening. 
 
 
Als u inmiddels al betaald heeft, kunt u deze brief als niet verzonden beschouwen. 
 
  
Hoogachtend, 
 
 
[naam] 
 
 


