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FNV Zelfstandigen is een partner voor zelfstandig ondernemers zonder
personeel die behoefte hebben aan advies, een breed netwerk en col-
lectieve voorzieningen. FNV Zelfstandigen wil gezond ondernemerschap 
stimuleren in alle facetten van de bedrijfsvoering. Hierdoor kunnen 
zelfstandig ondernemers hun bedrijf zelf inrichten, werken tegen markt-
conforme tarieven en een basis creëren waar ze op terug kunnen vallen in 
moeilijke tijden.
Bovendien zet FNV Zelfstandigen zich in voor collectieve voorzieningen
die aansluiten bij de wensen en behoeften van zelfstandig ondernemers.
Door goede afspraken te maken met overheidsinstanties en andere 
externe partijen draagt FNV Zelfstandigen bij aan wet- en regelgeving die 
de positie van zelfstandig ondernemers versterkt. Naast het faciliteren 
en stimuleren van een platform waar zelfstandig ondernemers elkaar 
ontmoeten en hun netwerk uitbouwen, kunnen zelfstandig ondernemers 
ook terecht op individueel niveau voor juridisch advies en incasso. FNV 
Zelfstandigen is een zelfstandige vereniging zonder winstoogmerk met 
ruim 15.000 leden en richt zich op de sectoren bouw, diensten, groen, 
handel, ICT, industrie, vervoer en zorg.

Meer informatie is te vinden op www.fnvzzp.nl.
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Per 1 juli 2012 is een nieuwe wet van kracht die consumen-
ten  beschermt  tegen onredelijk hoge incassokosten die 
bedrijven in rekening brengen. Het voordeel voor bedrijven is 
dat de nieuwe wet meer duidelijkheid verschaft.  
 
De Eerste Kamer heeft op 13 maart van dit jaar ingestemd 
met een wetsvoorstel om onredelijk hoge buitengerechtelij-
ke incassokosten aan banden te leggen. Dit zijn incassokos-
ten die aan de debiteur worden berekend nog vóór dat er een 
juridische procedure is gestart. De wet is per 1 juli 2012 van 
kracht. De nieuwe wettelijke regeling verschaft duidelijkheid 
voor alle betrokken partijen. 
Consumenten krijgen door de nieuwe wet meer bescherming 
tegen te hoge en onredelijke incassokosten. Er gelden name-
lijk voortaan minimum- en maximumtarieven voor incas-
sokosten die bedrijven aan de consument mogen berekenen. 
Ook schrijft de wet een procedure voor die bedrijven moeten 
volgen. De ondernemer krijgt door de wet helderheid vooraf. 
 
De nieuwe wet geldt dwingend bij vorderingen van bedrijven 
op consumenten en alleen bij vorderingen uit overeenkomst 
– dus niet bij andere vorderingen. Bedrijven die onderling 
zaken doen, mogen samen afwijkende afspraken maken. 
Doen ze dit niet, dan gelden ook voor bedrijven onderling 
dezelfde nieuwe regels en incassotarieven.  
 
De voorgeschreven procedure is dat u na het verstrijken 
van de betalingstermijn eerst een aanmaning verstuurt en 
daarin de debiteur  veertien dagen de tijd gunt om alsnog te 
betalen. Bovendien moet u in die brief expliciet het bedrag 
aan incassokosten opnemen, dat u na het verstrijken van die 

1 juli 2012

Vaste tarieven

Consument of bedrijf ?

Consequenties

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/persberichten/2012/03/13/onredelijk-hoge-incassokosten-van-de-baan.html
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Meer weten?
Neem altijd eerst contact op met FNV Zelfstandigen voor 
uitgebreide uitleg en advies. 

Ons uitgangspunt is altijd juridische kwesties te voorkomen.

Telefoon incassoservice FNV Zelfstandigen:
088 - 099 7 030

Openingstijden:
maandag tot en met vrijdag geopend van:
9.00-12.00 uur en 13.00 uur-16.00 uur

Mailadres:
incasso@fnvzzp.nl

termijn in rekening zult brengen. De wet regelt de hoogte 
van de incassokosten die u in rekening mag brengen. Het 
advies van FNV Zelfstandigen is om eventuele bepalingen 
over incasso in uw algemene voorwaarden te checken en ook 
uw aanmaningsbrief eventueel aan te passen aan de nieuwe 
regels. 
 
Tot 1 juli was het aan de rechter om te bepalen of incas-
sokosten terecht waren gemaakt en/of terecht werden 
gevorderd door de ondernemer. De rechter kon zich ook nog 
uitspreken over de kosten zelf. Voortaan zal de rechter alleen 
nog toetsen of u de juiste procedure hebt gevolgd, of uw 
incassokosten binnen de wettelijke voorgeschreven tarieven 
vallen en of de incasso redelijk is. 
Het minimumtarief is ongeacht de hoogte van de hoofdsom 
€ 40,- ex btw. Het maximumtarief is een vast percentage van 
de hoofdsom. Hoe hoger het bedrag, hoe lager het percen-
tage.  Er geldt een absoluut maximum van € 6775,-. U mag 
niet ten nadele  van afwijken van de wet en u kunt geen an-
dere kosten in rekening brengen, zoals administratiekosten 
in geval de debiteur een consument is. Het maximumtarief 
is 15% van de hoofdsom over de eerste € 2500,-, 10% van de 
hoofdsom over de volgende € 2500,-, 5% over de volgende 
€ 5000,-, 1% over de volgende € 190.000 en 0,5% van het 
bedrag daarboven. 
 
De nieuwe wet stelt paal en perk aan lucratieve incassoprak-
tijken door derden. De incassoservice van FNV Zelfstandigen 
was en blijft een service zonder winstbejag, gratis voor 
leden.

Contact
Einde discussie

Gratis incassoservice 

FNV Zelfstandigen
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