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Meer winst uit je onderneming halen?
In 6 stappen naar een actief 
incassobeleid
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Als ondernemer kun je veel winst halen uit een actief 

incassobeleid. Hoe eerder en concreter je een debiteur 

benadert, hoe sneller en beter debiteuren zullen betalen. 

Een actief incassobeleid loont. In dit document zetten we 6 

stappen op een rij die daarbij van belang zijn.
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1
Begin met een goede basis. Zorg dat de teksten van je offertes, opdrachten, 
overeenkomsten, aanmaningen en sommaties juist zijn. Uit de tekst daarvan 
moet duidelijk blijken welke bedragen onder welke omstandigheden 
verschuldigd zijn. En ook welke rente en kosten verschuldigd zijn als niet tijdig 
betaald wordt. Dit soort zaken kunnen ook in algemene voorwaarden worden 
vastgelegd. Die algemene voorwaarden moeten dan wel van toepassing zijn 
verklaard op de overeenkomst en voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan 
de wederpartij ter hand zijn gesteld.
Steek hier in het begin wat extra tijd in. Zo kun je ook efficiënter en sneller 
handelen en daar pluk je later de vruchten van. Schakel met je advocaat om 
te kijken of je nog voordeel kunt behalen met bijvoorbeeld het afspreken van 
een eigendomsvoorbehoud. En betaalt je debiteur toch niet, dan kunnen wij je 
helpen met de incasso van je vordering.

Documenten
op orde
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Een actief incassobeleid begint met direct factureren zodra dat mogelijk is. 

Dus bijvoorbeeld direct na de dienstverlening of de levering. Of zodra de 

overeenkomst dat mogelijk maakt. Meestal is er op dat moment nog (goed) 

contact met de debiteur. Mochten er vragen zijn over een factuur, dan kunnen die 

direct worden gesteld. Hoe meer tijd er tussen een verleende dienst of levering 

en de factuur zit, hoe lastiger het wordt om onduidelijkheden op te helderen.

2 Direct
factureren
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Als er niet betaald wordt binnen de gestelde betalingstermijn, dan is het zaak 

om je debiteur direct aan te manen. Misschien is de factuur niet ontvangen? Of is 

deze kwijtgeraakt? Tip: zet op een aanmaning niet “eerste aanmaning”, want dan 

weet je debiteur bijna zeker dat er minimaal nog een tweede aanmaning volgt. 

Hij kan de neiging hebben daarop te gaan wachten. Vaak heeft mailen meer 

effect dan een aanmaning per post. Debiteuren zijn geneigd om direct op een 

mail te reageren. Op die manier kom je er sneller achter of er wellicht iets aan de 

hand is. Als door jouw proactieve houding een oplossing wordt gevonden, volgt 

betaling meestal snel daarna.

3 Direct
aanmanen
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Het heeft meestal weinig zin om vaker aan te manen of te sommeren. Als een 
debiteur niet direct betaalt, dan is er vaak wat aan de hand. Daar kom je het 
snelst achter door de debiteur te bellen. Je hoort dan of hij klachten heeft over de 
geleverde producten, de verleende diensten of de verrichte werkzaamheden. Of 
als er financiële moeilijkheden zijn waardoor een betalingsregeling nodig is. Aan 
de hand van het telefoongesprek kun je beter inschatten wat de mogelijkheden 
zijn en of het zin heeft om een juridisch traject te starten. Bovendien betaalt een 
debiteur vaak het eerst degene die het meest aandringt (of natuurlijk degene die 
hij het hardst nodig heeft).
Leg na een telefonisch overleg met je debiteur altijd in een korte mail vast wat er 
is besproken. Bij voorkeur is er een betaalafspraak gemaakt die je bevestigt. Geef 
daarbij altijd concreet aan binnen welke termijn alsnog betaald zal worden, welk 
bedrag betaald zal worden en op welke rekening.

4 Kom
persoonlijk
in contact
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Als betaling ondanks alle inspanningen achterwege blijft, dan is het zinvol om 

een formele sommatie te sturen waarin je aankondigt dat de debiteur een laatste 

kans krijgt om te betalen zonder bijkomende kosten. En dat de zaak anders aan 

een advocaat zal worden uitbesteed. In die sommatie vermeld je dat in dat geval 

rente en buitengerechtelijke incassokosten worden gevorderd.

5 Formele 
sommatie
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Soms is het zinvol om een betalingsregeling te treffen, omdat dit beter is dan 
procederen. Dit hangt natuurlijk af van de omstandigheden.
Als een betalingsregeling wordt afgesproken, dan is het van belang dat deze ook 
haalbaar is voor de debiteur. Anders levert een regeling alleen maar vertraging en 
aan twee kanten frustratie op.
Daarnaast is het belangrijk  om de afspraken binnen de betalingsregeling 
goed vast te leggen en de termijnen strikt te bewaken. Het is raadzaam om in 
de regeling op te nemen dat de getroffen betalingsregeling vervalt zodra een 
termijn te laat betaald wordt. In dat geval wordt het resterende openstaande 
bedrag verschuldigd en kunnen zo nodig alsnog  invorderingsmaatregelen 
worden getroffen.

6 Betalings-
regeling
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Bij overeenkomsten tussen ondernemingen zijn de incassokosten die in rekening mogen worden gebracht 
minimaal € 40,00. Dat bedrag is zonder aanmaning verschuldigd zodra de wettelijke of de overeengekomen 
betalingstermijn is verstreken. Consumenten zijn pas incassokosten verschuldigd als zij niet betalen nadat zij zijn 
aangemaand om binnen 14 dagen alsnog zonder vergoeding van kosten te betalen. In die aanmaning moet ook 
staan welk concreet bedrag aan incassokosten verschuldigd is als er niet tijdig betaald wordt. Betaalt de consument 
binnen die termijn nog steeds niet, dan kunnen de incassokosten direct gevorderd worden. De incassokosten 
worden berekend als percentage over de hoogte van de vordering. Daarvoor gelden specifieke richtlijnen.

Buitengerechtelijke incassokosten

Als bovenstaand incassobeleid geen resultaat oplevert, kunt u een een juridisch incassotraject starten. Lees meer 
over een juridisch incassotraject op: www.boskampwillems.nl. Of neem contact op met Boskamp & Willems.

Heeft bovenstaand incassobeleid geen resultaat opgeleverd? 

9

Heeft u een juridisch 
vraagstuk? Neem dan 
contact met ons op. 

Bezoekadres
Dr. Holtroplaan 42
5652 XR Eindhoven

Telefoon 
040 250 14 14

E-mailadres
advocaten@boskampwillems.nl

www.boskampwillems.nl
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