
Betalingsachterstanden bij handelstransacties  
 
Verstrijken betalingstermijn heeft direct financiële consequenties  
 
Mr. I. Soetens 
 
Vanaf 16 maart 2013 kent Nederland nieuwe wetgeving die als doel heeft het terugdringen van 
betalingsachterstanden bij B2B-transacties. De auteur gaat in op de voor uw dagelijkse 
bedrijfsvoering relevante veranderingen  
 
Het Europees Parlement is van mening dat Europese ondernemingen in de regel een slechte 
betalingsmoraal hebben. In tijden van crisis wordt dit nog eens versterkt. Aan deze moraal heeft het 
Europees Parlement  paal en perk willen stellen middels de herschikking van een reeds bestaande 
Richtlijn. De op 16 februari 2011 afgeronde Richtlijn 2011/7/EU dient door de lidstaten van de 
Europese Unie uiterlijk op 16 maart 2013 te zijn geïmplementeerd in de nationale wetgeving. Doel is 
een stiptere betalingscultuur waarin betalingsachterstanden sneller worden gesanctioneerd. Ook de 
overheid dient haar betalingsmoraal op te poetsen.  
 
Nederland gaat de Richtlijn implementeren door in boek 6 van het Burgerlijk Wetboek de nodige 
aanpassingen door te voeren. Deze nieuwe wetgeving zal met ingang van 16 maart 2013 in werking  
treden.    
 
 
 
Invorderingskosten 
 
Wanneer een debiteur de gestelde betalingstermijn laat verlopen en dus een betalingsachterstand 
laat ontstaan, heeft u als schuldeiser direct recht op een vergoeding van de door u gemaakte kosten 
die strekken tot de invordering van de gerezen betalingsachterstand. Het minimaal in rekening te 
brengen bedrag is € 40,--. Dit bedrag is de schuldeiser al verschuldigd zonder dat u daarvoor een 
aanmaning (ingebrekestelling) hoeft te verzenden. Naast dit bedrag mag u als schuldeiser ook 
aanspraak maken op een redelijke schadeloosstelling ten aanzien van de kosten die het bedrag ad € 
40,-- te boven gaan.  Deze kosten dienen redelijk te zijn maar zijn niet gemaximeerd.  Voor deze 
aanvullende schadevergoeding dient de debiteur wel in gebreke te zijn gesteld en ook aan deze 
herinnering geen gehoor hebben gegeven.  
 
Maximumbetaaltermijn  
 
In beginsel zijn handelspartijen vrij een betalingstermijn overeen te komen. Deze betalingstermijn 
mag echter met ingang van 16 maart 2013 niet langer zijn dan 60 dagen, tenzij partijen uitdrukkelijk 
een langere termijn van betaling overeen komen. Deze langere termijn mag echter niet kennelijk 
onbillijk zijn voor de schuldeiser. De vraag wanneer sprake is van kennelijke onbillijkheid is afhankelijk 
van de argumenten waarom partijen een langere termijn overeen zijn gekomen, de aard van de 
prestatie en de vraag of sprake is van een aanmerkelijke afwijking van goede handelspraktijken. De 
praktijk zal uitwijzen hoe dit zal worden uitgelegd.  
 
Een betalingstermijn van 60 dagen dient een uitzondering te zijn. Daarom heeft de wetgever bepaald 
dat indien partijen geen betalingstermijn zijn overeengekomen, een betalingstermijn van 30 dagen 
wordt gehanteerd, te rekenen vanaf de dag na ontvangst van de factuur.. Wordt eerst de factuur 
verzonden en daarna pas een prestatie geleverd, dan vangt de betalingstermijn van 30 dagen aan na 
de dag waarop de prestatie is verricht.  
 



Rente 
 
Nadat de schuldeiser aan zijn verplichtingen, op grond van de overeenkomst en op grond van de wet, 
heeft voldaan en de overeengekomen betalingstermijn is verstreken, is de schuldenaar bij gebreke 
van betaling direct rente verschuldigd over het verschuldigde bedrag.  Ook hiervoor geldt dus dat de 
schuldeiser de schuldenaar niet in gebreke hoeft te stellen. Daarnaast is de wettelijke rente die de 
schuldenaar moet vergoeden verhoogd met 1 procentpunt.  
 
Overheid 
 
Ook de overheid zal een betere betalingsmoraal moeten integreren. Overheidsinstanties dienen met 
de invoering van de nieuwe wetgeving in beginsel binnen 30 dagen te betalen. Uitgangspunt van het 
Europees Parlement is dat de overheid, als kapitaalkrachtige speler op de markt, het goede voorbeeld 
moet geven.  
 
Slechts in uitzonderlijke situaties mag de overheid in haar hoedanigheid van schuldenaar een 
betalingstermijn hanteren van 60 dagen. Ook hier heeft te gelden dat deze termijn niet kennelijk 
onbillijk mag zijn ten opzichte van de schuldeiser. 
 
Welk recht van toepassing? 
 
Voor het voorgaande is het uiteraard wel van belang dat Nederlands recht van toepassing is op de 
contractuele relatie. Hoewel de Richtlijn door alle lidstaten moet worden geïmplementeerd, kan niet 
met zekerheid worden gesteld dat deze overal dezelfde uitwerking heeft. Of Nederlands recht van 
toepassing is, hangt af van wat u bent overeengekomen.  Heeft u hieromtrent niets afgesproken met 
uw contractspartij, dan bepaalt de Rome I-verordening welk recht van toepassing is.  
 
Conclusie 
 
Het Europees Parlement en de afzonderlijke lidstaten zetten in op het terugdringen van 
betalingsachterstanden door direct financiële consequenties te verbinden aan het laten verstrijken 
van betalingstermijnen .  
 
 
 
 


