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PR_COD_Recastingam

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt 

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt 

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. Bij wijzigingsbesluiten worden in amendementen van het
Parlement op een niet door de Commissie gewijzigde bepaling de uit het
basisbesluit overgenomen tekstdelen in vet gemarkeerd. Een eventuele
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...].
De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de technische diensten
en betreft passages in de wetstekst waarvoor een correctie wordt voorgesteld
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische
diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (herschikking)
(COM(2009)0126 - C7-0044/2009 – 2009/0054(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure – herschikking)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2009)0126),

– gelet op artikel 251, lid 2, en artikel 95 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het voorstel 
door de Commissie bij het Parlement is ingediend,

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad getiteld 
"Gevolgen van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon voor de lopende 
interinstitutionele besluitvormingsprocedures" (COM(2009)0665), 

– gelet op artikel 294, lid 3, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, 

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité,

– gelet op het Interinstitutioneel Akkoord van 28 november 2001 over een systematischer 
gebruik van de herschikking van besluiten1,

– gezien de brief van ... van de Commissie juridische zaken aan de Commissie interne markt en 
consumentenbescherming overeenkomstig artikel 87, lid 3, van zijn Reglement,

– gelet op de artikelen 87 en 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming en de 
adviezen van de Commissie juridische zaken en van de Commissie industrie, onderzoek en 
energie (A7-0136/2010),

A. overwegende dat, naar de mening van de adviesgroep van de juridische diensten van het 
Europees Parlement, de Raad en de Commissie het voorstel in kwestie geen andere materiële 
wijzigingen bevat dan die welke als zodanig zijn aangegeven in het voorstel, en dat met 
betrekking tot de ongewijzigd gebleven bepalingen van de bestaande teksten kan worden 
geconstateerd dat het voorstel een eenvoudige codificatie hiervan behelst, zonder 
inhoudelijke wijzigingen, 

1. neemt het hierna uiteengezette standpunt aan met inachtneming van de aanbevelingen van de 
adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

                                               
1 PB C 77 van 28.3.2002, blz. 1.
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3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, de 
Commissie en de parlementen van de lidstaten.

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Een van de prioritaire acties van het 
Europees economisch herstelplan betreft 
terugdringing van de administratieve lasten 
en bevordering van ondernemerschap, 
onder andere door ervoor te zorgen dat 
overheidsinstanties alle facturen voor 
leveringen en diensten, dus ook die van het 
mkb, binnen een maand betalen om 
liquiditeitsproblemen tegen te gaan.

(7) Een van de prioritaire acties van het 
Europees economisch herstelplan betreft 
terugdringing van de administratieve lasten 
en bevordering van ondernemerschap, 
onder andere door ervoor te zorgen dat alle 
facturen voor leveringen en diensten, dus 
ook die van het mkb, in principe binnen 
een maand worden betaald om 
liquiditeitsproblemen tegen te gaan.

Motivering

Overheidsinstanties en ondernemingen dienen in principe te worden verplicht om binnen een 
termijn van dertig dagen te betalen. Uitzonderingen zoals voorzien in de richtlijn dienen echter 
mogelijk te blijven. Bijvoorbeeld in de bouwsector kunnen de verleende diensten en de 
bijbehorende facturen dermate ingewikkeld zijn dat de controle langer kan duren dan de 
genoemde termijn. De regeling voor aanbetalingen kan hier compensatie bieden.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Betalingsachterstand is een vorm van 
contractbreuk die door het in rekening 
brengen van een lage of geen interest op 
achterstallige betalingen en/of door traag 
verlopende invorderingsprocedures in de 
meeste lidstaten voor de schuldenaren 
financieel aantrekkelijk is geworden. Een 
ingrijpende verandering – met inbegrip 
van het tot onredelijke contractbepaling 
verklaren van de uitsluiting van het recht 
om interest in rekening te brengen en de 
invoering van een vergoeding voor de 
schuldeisers van de kosten die zij hebben 
gemaakt – is nodig om deze tendens te 
keren en om ervoor te zorgen dat de 

(12) Betalingsachterstand is een vorm van 
contractbreuk die door het in rekening 
brengen van een lage of geen interest op 
achterstallige betalingen en/of door traag 
verlopende invorderingsprocedures in de
meeste lidstaten voor de schuldenaren 
financieel aantrekkelijk is geworden. Een 
beslissende stap naar een cultuur van 
snelle betaling is nodig om deze tendens te 
keren en om ervoor te zorgen dat de 
gevolgen van betalingsachterstand 
ontmoedigend werken. Er moet onder 
meer voor worden gezorgd dat maximale 
betalingstermijnen worden vastgesteld, 
dat schuldeisers worden vergoed voor de 
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gevolgen van betalingsachterstand 
ontmoedigend werken.

kosten die zij hebben gemaakt, en dat de 
uitsluiting van het recht om interest in 
rekening te brengen en van het recht op 
vergoeding van invorderingskosten als 
onbillijke contractvoorwaarden en 
onbillijke handelspraktijken worden 
aangemerkt.

Motivering

Het is nodig om de marktdeelnemers duidelijk te maken dat de uitsluiting van het recht op 
vergoeding voor invorderingskosten, een recht dat het voorstel wil versterken, een onbillijk 
beding is dat niet afdwingbaar is en aanleiding kan geven tot een vordering tot 
schadevergoeding.

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 bis (nieuw)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Daarom moeten 
betalingstermijnen in overeenkomsten 
tussen bedrijven bij wijze van algemene 
regel tot een maximum van 60 dagen 
worden beperkt.  Bedrijven kunnen echter 
redenen hebben om een langere termijn te 
vorderen, bijvoorbeeld wanneer verkoop 
plaatsvindt in een beperkte periode van 
het jaar, terwijl gedurende het gehele jaar 
moet worden ingekocht. Daarom moet het 
voor de contractpartijen mogelijk blijven 
specifieke afspraken te maken over 
betalingstermijnen van meer dan 60 
dagen, op voorwaarde dat een dergelijke 
verlenging geen van de partijen 
ongerechtvaardigde schade toebrengt.

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Met het oog op de samenhang van de 
Gemeenschapswetgeving moet de definitie 
van "aanbestedende diensten" in Richtlijn 

(13) Met het oog op de samenhang van de 
Gemeenschapswetgeving moet de definitie 
van "aanbestedende diensten" in Richtlijn 
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2004/18/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 31 maart 2004 betreffende 
de coördinatie van de procedures voor het 
plaatsen van overheidsopdrachten voor 
werken, leveringen en diensten ook voor de 
toepassing van deze richtlijn gelden.

2004/18/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 31 maart 2004 betreffende 
de coördinatie van de procedures voor het 
plaatsen van overheidsopdrachten voor 
werken, leveringen en diensten en in 
Richtlijn 2004/17/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 31 maart 2004 
houdende coördinatie van de procedures 
voor het plaatsen van opdrachten in de 
sectoren water- en
energievoorziening, vervoer en 
postdiensten1 ook voor de toepassing van 
deze richtlijn gelden. Overheden zoals 
gedefinieerd in Richtlijn 2004/17/EG 
dienen echter niet te vallen onder de 
definitie van de "openbare dienst". 
_____
1 PB. L 134 van 30.4.2004, blz. 1.

Motivering

Wanneer overheidsinstanties zoals gedefinieerd in Richtlijn 2004/17/EG onder deze richtlijn 
zouden vallen zou dit in de betrokken sector tot concurrentievervalsing leiden. Dit amendement 
moet worden gelezen in verband met het amendement op artikel 2, lid 2.

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Om ervoor te zorgen dat de gevolgen 
van betalingsachterstand ontmoedigend 
werken, moeten schuldeisers een redelijke 
schadeloosstelling ontvangen voor de 
invorderingskosten die door de 
betalingsachterstand ontstaan. De 
invorderingskosten moeten ook een 
vergoeding omvatten voor de 
administratiekosten en de interne kosten 
die als gevolg van de betalingsachterstand 
worden gemaakt; hiertoe moet deze 
richtlijn voorzien in de mogelijkheid van 
een forfaitair minimumbedrag, dat 
gecumuleerd kan worden met interest voor 
betalingsachterstand. Een vergoeding van 
de invorderingskosten mag geen afbreuk 
doen aan nationale bepalingen volgens 
welke een nationale rechter een schuldeiser 

(15) Om ervoor te zorgen dat de gevolgen 
van betalingsachterstand ontmoedigend 
werken, moeten schuldeisers een redelijke 
schadeloosstelling ontvangen voor de 
invorderingskosten die door de 
betalingsachterstand ontstaan. De 
invorderingskosten moeten ook een 
vergoeding omvatten voor de 
administratiekosten en de interne kosten 
die als gevolg van de betalingsachterstand 
worden gemaakt; hiertoe moet deze 
richtlijn voorzien in de mogelijkheid van 
een forfaitair bedrag, dat gecumuleerd kan 
worden met interest voor 
betalingsachterstand. Een vergoeding van 
de invorderingskosten mag geen afbreuk 
doen aan nationale bepalingen volgens 
welke een nationale rechter een schuldeiser 
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een aanvullende vergoeding kan toekennen 
voor schade in verband met de 
betalingsachterstand van een schuldenaar.

een aanvullende vergoeding kan toekennen 
voor schade in verband met de 
betalingsachterstand van een schuldenaar.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Naast het recht op de betaling van 
een forfaitaire vergoeding voor de 
invorderingskosten zou de schuldeiser ook 
recht moeten hebben op de vergoeding 
van de andere invorderingskosten die 
ontstaan door de betalingsachterstand van 
de schuldenaar, dat zijn met name de 
kosten die de schuldeiser maakt voor een 
advocaat of een incassobureau. 
Bovendien zou de schuldeiser ook kosten 
moeten kunnen terugvorderen die zijn 
ontstaan door het benutten van een 
doorlopend krediet.

Motivering

Er moet duidelijk worden bepaald welke door de schuldeiser gemaakte kosten moeten worden 
beschouwd als overige door de betalingsachterstand van de schuldenaar veroorzaakte 
invorderingskosten. Die lijst is niet volledig.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Uit onderzoek blijkt dat 
overheidsinstanties vaak contractuele 
betalingstermijnen voor 
handelstransacties verlangen die 
aanmerkelijk langer zijn dan 30 dagen. 
Daarom moet de betalingstermijn voor 
overheidsopdrachten bij wijze van 
algemene regel tot een maximum van 
30 dagen worden beperkt.

Schrappen
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Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Betalingsachterstanden zijn vooral 
kwalijk wanneer de schuldenaar voldoende 
solvabel is. Uit onderzoek blijkt dat 
overheidsinstanties rekeningen vaak zeer 
lang na het verstrijken van de 
betalingstermijn voldoen. 
Overheidsinstanties hebben vaak minder 
financieringsproblemen dan particuliere 
ondernemingen, omdat hun 
inkomstenstromen veelal gekenmerkt 
worden door een grotere zekerheid, 
voorspelbaarheid en continuïteit. 
Tegelijkertijd zijn zij voor het bereiken van 
hun doelen minder afhankelijk van het 
onderhouden van stabiele commerciële 
relaties dan particuliere ondernemingen. 
Hierdoor kunnen overheidsinstanties 
minder stimulansen hebben om op tijd te 
betalen. Bovendien kunnen veel 
overheidsinstanties tegen gunstigere 
voorwaarden financiering krijgen dan 
particuliere ondernemingen. Daarom jagen 
betalingsachterstanden van 
overheidsinstanties niet alleen particuliere 
ondernemingen op kosten, maar leiden zij 
ook tot algemene ondoelmatigheid. Om 
deze reden is het wenselijk om voor 
betalingsachterstanden van 
overheidsinstanties een navenant hogere, 
ontmoedigende vergoeding in te voeren.

(17) Betalingsachterstanden zijn vooral 
kwalijk wanneer de schuldenaar voldoende 
solvabel is. Uit onderzoek blijkt dat 
overheidsinstanties rekeningen vaak zeer 
lang na het verstrijken van de 
betalingstermijn voldoen. 
Overheidsinstanties hebben vaak minder 
financieringsproblemen dan particuliere 
ondernemingen, omdat hun 
inkomstenstromen veelal gekenmerkt 
worden door een grotere zekerheid, 
voorspelbaarheid en continuïteit. 
Tegelijkertijd zijn zij voor het bereiken van 
hun doelen minder afhankelijk van het 
onderhouden van stabiele commerciële 
relaties dan particuliere ondernemingen. 
Hierdoor kunnen overheidsinstanties 
minder stimulansen hebben om op tijd te 
betalen. Hierdoor kunnen 
overheidsinstanties minder stimulansen 
hebben om op tijd te betalen. Hierdoor 
kunnen overheidsinstanties minder 
stimulansen hebben om op tijd te betalen. 
Bovendien kunnen veel overheidsinstanties 
tegen gunstigere voorwaarden financiering 
krijgen dan particuliere ondernemingen. 
Deze negatieve gevolgen van 
betalingsachterstanden van 
overheidsinstanties moeten worden gezien 
in het licht van het grote belang van 
overheidsopdrachten in de economie van 
de Europese Unie. Het is daarom 
wenselijk specifieke regels vast te stellen 
voor handelstransacties tussen 
ondernemingen en overheidsinstanties, 
waarbij voor overheidsopdrachten bij 
wijze van regel betalingstermijnen van 
maximum 30 dagen gelden..
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Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17bis) De situatie van de instellingen van 
de Europese Unie is naar de aard van hun 
financiële en commerciële relaties 
vergelijkbaar met die van 
overheidsinstanties van de lidstaten. 
Daarom gelden de 
maximumbetalingstermijnen die in deze 
richtlijn worden vastgelegd ook voor de 
Europese instellingen.

Motivering

Dit amendement moet worden gezien in samenhang met artikel 2, lid 2. Uw rapporteur is van 
mening dat de richtlijn van toepassing moet zijn op de instellingen van de Europese Unie.

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 ter) De situatie van 
betalingsachterstanden in de 
gezondheidszorg is in een groot aantal 
lidstaten bijzonder zorgwekkend. Er dient 
evenwel op gewezen te worden dat de 
problemen in de sector van de 
gezondheidszorg niet van de ene op de 
andere dag kunnen worden opgelost, 
aangezien de moeilijke situatie van de 
instellingen voor gezondheidszorg te 
wijten is aan hun schuldenlast uit het 
verleden. Daarom zouden instellingen 
voor gezondheidszorg ook de mogelijkheid 
moeten hebben om op een flexibelere 
manier aan hun verplichtingen te 
voldoen. De lidstaten zouden echter alles 
in het werk moeten stellen om te 
bewerkstelligen dat de betalingen in de 
sector van de gezondheidszorg 
overeenkomstig de contractuele 
betalingstermijnen worden uitgevoerd.
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Motivering

In de sector van de gezondheidszorg bestaan in een groot aantal lidstaten problemen met de 
tijdige uitvoering van betalingen. Deze betalingsproblemen zijn in veel gevallen het gevolg van 
"fouten uit het verleden" en van structurele problemen. De lidstaten dienen de nodige 
inspanningen te leveren om ervoor te zorgen dat de in deze richtlijn vastgelegde beginselen ook 
in het geval van betalingen in de gezondheidszorg worden toegepast. De gezondheidszorg zou 
daarentegen over meer flexibiliteit moeten kunnen beschikken bij het verrichten van betalingen.

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Deze richtlijn dient misbruik van 
contractvrijheid ten nadele van de 
schuldeiser te verbieden. Heeft een 
overeenkomst hoofdzakelijk tot doel de 
schuldenaar aanvullende liquide middelen 
te verschaffen ten koste van de schuldeiser 
, bijvoorbeeld door de mogelijkheid uit te 
sluiten dat de schuldeiser interest voor 
betalingsachterstand in rekening brengt of 
de vastlegging van een interestvoet die 
wezenlijk lager is dan de wettelijke interest 
waarin deze richtlijn voorziet , of legt de 
hoofdaannemer zijn leveranciers en 
onderaannemers betalingsvoorwaarden op 
die niet gerechtvaardigd zijn gelet op de 
voorwaarden die hij voor zichzelf heeft 
gekregen, dan kan dit worden beschouwd 
als een element van dergelijk misbruik. 
Deze richtlijn moet nationale bepalingen 
betreffende de wijze van sluiting van 
contracten of betreffende de regulering van 
de geldigheid van voor de schuldenaar 
onbillijke contractuele voorwaarden, 
onverlet laten .

(18) Deze richtlijn dient misbruik van 
contractvrijheid ten nadele van de 
schuldeiser te verbieden. Heeft een beding 
in een overeenkomst of een praktijk
hoofdzakelijk tot doel de schuldenaar 
aanvullende liquide middelen te 
verschaffen ten koste van de schuldeiser, 
bijvoorbeeld door de mogelijkheid uit te 
sluiten dat de schuldeiser interest voor 
betalingsachterstand in rekening brengt of 
de vastlegging van een interestvoet die 
wezenlijk lager is dan de wettelijke interest 
waarin deze richtlijn voorziet, of legt de 
hoofdaannemer zijn leveranciers en 
onderaannemers betalingsvoorwaarden op 
die niet gerechtvaardigd zijn gelet op de 
voorwaarden die hij voor zichzelf heeft 
gekregen, dan kan dit worden beschouwd 
als een element van dergelijk misbruik. In 
overeenstemming met het theoretisch 
ontwerp voor een gemeenschappelijk 
referentiekader, moet ieder beding in een 
overeenkomst of iedere praktijk die 
kennelijk afwijkt van goede 
handelspraktijken, in strijd met goede 
trouw en billijke behandeling, beschouwd 
worden als onbillijk. Deze richtlijn moet 
nationale bepalingen betreffende de wijze 
van sluiting van contracten of betreffende 
de regulering van de geldigheid van voor 
de schuldenaar onbillijke contractuele 
voorwaarden, onverlet laten.
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Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

. (18 bis) In het kader van een intensivering 
van de inspanningen om misbruik van 
contractvrijheid ten nadele van de
schuldeiser te vermijden, moeten de 
lidstaten en vertegenwoordigende 
organisaties die officieel erkend zijn of die 
een rechtmatig belang hebben, met de 
steun van de Commissie, de opstelling en 
verspreiding van gedragscodes 
stimuleren, evenals de goedkeuring van 
systemen van vrijwillige 
geschillenbeslechting, via bemiddeling of 
arbitrage, met daarbij horende adequate 
bezwaarmogelijkheden. Daarover moet op 
nationaal of Europees niveau worden 
onderhandeld en die moeten zo zijn 
opgezet dat ze een doeltreffende
toepassing van de in de huidige richtlijn 
vastgestelde rechten waarborgt.

Motivering

De opname van doeltreffende bezwaarmogelijkheden tegen de leden die contractbreuk plegen in 
de zogenaamde gedragscodes lijkt bijzonder dienstig. Maar de doeltreffendheid is beperkt 
vanwege het vrijwillige karakter ervan en door het ontbreken van dwangmaatregelen die ervoor 
moeten zorgen dat hun leden zich goed gedragen (met uitzondering van de verklaring tot 
uitsluiting). Daarom moeten de vertegenwoordigende organisaties zo nauw mogelijk betrokken 
worden en moeten bemiddeling en arbitrage gestimuleerd worden om zo goedkoop mogelijk en 
zo snel mogelijk een oplossing te kunnen bieden.

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 ter) In deze richtlijn worden criteria 
vastgelegd op grond waarvan de mogelijke 
onbillijkheid van contractbepalingen kan 
worden beoordeeld, specifiek met het oog 
op de bijzondere kenmerken van 
handelstransacties tussen 
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ondernemingen, of tussen ondernemingen 
en overheidsinstanties, die aanzienlijk 
verschillen van transacties met 
consumenten.

Motivering

Dit amendement verduidelijkt dat de criteria die in deze richtlijn zijn vastgelegd, op grond 
waarvan de mogelijke onbillijkheid van contractbepalingen kan worden beoordeeld, specifiek 
zijn ontwikkeld met het oog op de bijzondere kenmerken van handelstransacties tussen 
ondernemingen, of tussen ondernemingen en overheidsinstanties, die aanzienlijk verschillen van 
transacties met consumenten.

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 bis) Om de naleving van de 
bepalingen in deze richtlijn te bevorderen 
dienen de lidstaten de inzet te stimuleren 
van bemiddeling en andere alternatieve 
wijzen van geschillenbeslechting.

Motivering

Uw rapporteur wil het gebruik van bemiddeling en andere alternatieve wijzen van 
geschillenbeslechting stimuleren.

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Er moet voor worden gezorgd dat de 
invorderingsprocedures voor onbetwiste 
schulden in verband met 
betalingsachterstanden bij 
handelstransacties binnen een korte termijn 
worden afgewikkeld.

(22) Er moet voor worden gezorgd dat de 
invorderingsprocedures voor onbetwiste 
schulden in verband met 
betalingsachterstanden bij 
handelstransacties binnen een korte termijn 
worden afgewikkeld, waarbij het mogelijk 
moet zijn dergelijke vorderingen tegen 
ondernemingen en overheidsinstanties in 
te stellen via een algemeen toegankelijke 
onlineprocedure, die onder gelijke 
voorwaarden beschikbaar en toegankelijk 
is voor alle in de Unie gevestigde 
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schuldeisers, onder meer via de Europese 
portaalsite voor e-justitie zodra deze 
beschikbaar is.

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 bis) In overeenstemming met punt 34 
van het Interinstitutioneel Akkoord inzake 
"Beter wetgeven" dienen de lidstaten voor 
zichzelf en in het belang van de Unie hun 
eigen tabellen op te stellen, die het 
verband weergeven tussen deze richtlijn 
en de omzettingsmaatregelen, en deze 
openbaar te maken.

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) “overheidsinstantie”: elke 
aanbestedende dienst zoals omschreven in 
Richtlijn 2004/18/EG;

(2) "overheidsinstantie": elke 
aanbestedende dienst zoals omschreven in 
artikel 1, lid 9 van Richtlijn 2004/17/EG 
en in artikel 2, lid 1, letter a) van Richtlijn 
2004/17/EG, ongeacht van het voorwerp 
of de waarde van de overheidsopdracht, 
en verder elke instelling, orgaan en 
instantie van de Europese Unie;

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) "betalingsachterstand": het niet binnen 
de in artikel 3, lid 2, of artikel 5, lid 2, 
bedoelde betalingstermijn verrichten van 
de betaling;

(4) "betalingsachterstand": het niet binnen 
de in het contract vastgelegde termijn, of 
in afwezigheid daarvan, binnen de in 
artikel 3, lid 2, onder b) of artikel 5, lid 2, 
onder b) bedoelde betalingstermijn 
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verrichten van de betaling;

Motivering

Dit is van wezenlijk belang omdat we moeten toestaan dat in het contract een kortere 
betalingstermijn wordt vastgelegd dan welke is vastgesteld in artikel 3, lid 2 of in artikel 5, lid 2. 
In dat geval zou de niet-naleving van die termijn een betalingsachterstand van de schuldenaar 
moeten inhouden.

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) "interest voor betalingsachterstand": de 
wettelijke interest of de door 
onderhandeling tussen de ondernemingen 
overeengekomen interest;

(5) "interest voor betalingsachterstand": de 
wettelijke interest of de door 
onderhandeling tussen de ondernemingen 
overeengekomen interest, die niet lager 
mag zijn dan de wettelijke interest;

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) "wettelijke interest": de enkelvoudige 
rente voor betalingsachterstand, 
overeenkomend met de referentie-
interestvoet vermeerderd met ten minste 
zeven procentpunten;

(6) "wettelijke interest": de enkelvoudige 
rente voor betalingsachterstand, 
overeenkomend met de referentie-
interestvoet vermeerderd met ten minste 
negen procentpunten;

Motivering

Door het toepassen van een meer uniforme set regels voor alle sectoren waarbij sprake is van 
een lichte verhoging van de wettelijke interestvoet in plaats van een forfaitaire boete voor 
betalingsachterstanden, wordt gewaarborgd dat alle schuldenaren billijk worden behandeld en 
proportionele, maar ontmoedigende sancties opgelegd krijgen. Dit amendement hangt samen 
met het schrappen van artikel 5.5 van het voorstel van de Commissie.
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Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) "controleerbare rekening": een 
overzichtelijke afsluitende rekening, waar 
de volgorde van de posten is gerespecteerd 
en de in het contract gebruikte 
aanduidingen zijn gevolgd. De 
kwantitatieve berekeningen, tekeningen 
en andere bewijsstukken die nodig zijn om 
de aard en de omvang van de prestaties 
aan te tonen moeten worden bijgevoegd; 

Motivering

Voor het tot stand komen van de betalingsverplichting en het ingaan van de betalingstermijn 
moet de rekening voldoen aan de vereiste van controleerbaarheid. Dat betekent onder andere 
dat de rekening een lijst van de posten moet bevatten, en dat moet kunnen worden vastgesteld op 
welke geleverde prestaties de posten betrekking hebben, met de daarvoor nodige informatie. De 
rekening kan alleen maar volledig en correct zijn wanneer die inhoudelijk overeenstemt met de 
contractuele afspraken tussen de partijen.

Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Interest in geval van betalingsachterstand Transacties tussen ondernemingen

Motivering

Ter wille van de duidelijkheid moet de titel aangeven dat artikel 3 uitsluitend betrekking heeft op 
betalingen tussen ondernemingen.

Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) indien er in de overeenkomst geen 
datum of termijn voor betaling is 
vastgesteld, is binnen een van de volgende 

b) indien er in de overeenkomst geen 
datum of termijn voor betaling is 
vastgesteld, is binnen een van de volgende 
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termijnen automatisch interest voor 
betalingsachterstand verschuldigd :

termijnen automatisch interest voor 
betalingsachterstand verschuldigd :

i) 30 dagen na de ontvangst door de 
schuldenaar van de factuur of een 
gelijkwaardig verzoek tot betaling,

i) 30 kalenderdagen na de ontvangst door 
de schuldenaar en de opeisbaarheid van de 
factuur of een gelijkwaardig verzoek tot 
betaling,

ii) indien de schuldenaar de factuur of het 
gelijkwaardig verzoek tot betaling eerder 
ontvangt dan de goederen of de diensten, 
30 dagen na de ontvangst van de goederen 
of diensten,

ii) indien de schuldenaar de factuur of het 
gelijkwaardig verzoek tot betaling eerder 
ontvangt dan de goederen of de diensten, 
30 kalenderdagen na de ontvangst van de 
goederen of diensten,

iii) indien de wet of de overeenkomst 
voorziet in een procedure voor aanvaarding 
of controle ter verificatie van de 
conformiteit van de goederen of de 
diensten met de overeenkomst en indien de 
schuldenaar de factuur of het gelijkwaardig 
verzoek tot betaling ontvangt vóór of op de 
datum waarop de aanvaarding of controle 
plaatsvindt, 30 dagen na die datum.

iii) indien de wet of de overeenkomst 
voorziet in een procedure voor aanvaarding 
of controle ter verificatie van de 
conformiteit van de goederen of de 
diensten met de overeenkomst en indien de 
schuldenaar de factuur of het gelijkwaardig 
verzoek tot betaling ontvangt vóór of op de 
datum waarop de aanvaarding of controle 
plaatsvindt, 30 kalenderdagen na die 
datum.
b bis) indien de datum van ontvangst van 
de factuur geen voorwerp van 
contractuele overeenkomst tussen 
schuldenaar en schuldeiser is.

Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – leden 2 bis en 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
duur van de procedure voor aanvaarding 
of controle als bedoeld in lid 2, onder b) 
iii), niet meer dan 30 dagen bedraagt.
2 ter. De lidstaten zorgen ervoor dat de in 
de overeenkomst vastgestelde 
betalingstermijn niet langer is dan 
60 dagen, tenzij de schuldenaar en de 
schuldeiser uitdrukkelijk een langere 
termijn overeenkomen en geen van de 
partijen ongerechtvaardigde schade 
toebrengt.

Amendement 25
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
schuldeiser een van de volgende bedragen
van de schuldenaar mag invorderen 
wanneer bij handelstransacties interest 
voor betalingsachterstand overeenkomstig 
de artikelen 3 en 5 verschuldigd is, tenzij 
in de overeenkomst anders is bepaald:

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
schuldeiser een minimumbedrag van 
40 euro van de schuldenaar mag 
invorderen met automatische 
tenuitvoerlegging, d.w.z. zonder dat de 
afzonderlijke schuldeiser hoeft te 
verzoeken om de inwerkingstelling, 
wanneer bij handelstransacties interest 
voor betalingsachterstand overeenkomstig 
de artikelen 3 en 5 verschuldigd is.

Motivering

In artikel 6 van het voorstel voor een richtlijn worden "contractbepalingen die de betaling van 
interest voor betalingsachterstand uitsluiten, altijd als kennelijk onbillijk beschouwd". Een 
contractuele specificatie die afwijkt van de beschikking als voorgesteld in artikel 3 zou ten 
nadele zijn van de contractueel gewaarborgde bescherming van de schuldeiser. Om eventuele 
represailles door de lastgever te voorkomen, is het belangrijk om de automatische 
tenuitvoerlegging van de procedure te garanderen. De lijst met bedragen die verschuldigd zijn 
ter vergoeding van invorderingskosten moet zich expliciet beperken tot minimumbedragen.

Amendement 26

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 - letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) voor een schuld van 1.000 euro of 
meer, doch minder dan 10.000 euro: een 
vast bedrag van 70 euro;

Schrappen

Amendement 27

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) voor een schuld van 10 000 euro of 
meer: een bedrag dat overeenkomt met 
1% van het bedrag waarover interest voor 
betalingsachterstand verschuldigd is.

Schrappen
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Amendement 28

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 - letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) voor een schuld van 10 000 euro of 
meer: een bedrag dat overeenkomt met 
1% van het bedrag waarover interest voor 
betalingsachterstand verschuldigd is.

Schrappen

Motivering

Indien er geen maximum gesteld wordt aan de vergoeding van invorderingskosten bij een 
betalingsachterstand van EUR 10 000 of meer, kan dat voor handelstransacties van grotere 
omvang grote kosten met zich meebrengen die niet in verhouding staan tot de daadwerkelijke 
kosten. Uw rapporteur is van mening dat er een maximum gesteld moet worden aan de 
vergoeding van invorderingskosten. 

Amendement 29

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat, in 
geval van meerdere vorderingen 
tegenover dezelfde schuldenaar, de 
vergoeding van de kosten samen met de 
invordering volgens lid 1 slechts voor het 
geheel van de schulden wordt betaald en 
geenszins voor de afzonderlijke 
vorderingen.

Motivering

Het zou niet gerechtvaardigd zijn noch beantwoorden aan de praktijk bij dezelfde leveranciers 
en afnemers de kosten samen met de invordering terug te winnen voor de afzonderlijke 
vorderingen, maar het zou moeten komen tot de terugwinning van de kosten volgens lid 1 die 
overeenkomen met de som van al deze uitstaande vorderingen. Dit is vooral van belang op het 
gebied van de gezondheidszorg wanneer ziekenhuizen de afzonderlijke leveringen van eenzelfde 
leverancier van verscheidene soorten geneesmiddelen niet kunnen betalen als gevolg van de 
achterstand in betalingen van de kant van de ziekteverzekeringsmaatschappijen.

Amendement 30



RR\815404NL.doc 21/66 PE438.475v02-00

NL

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Tenzij de schuldenaar niet 
verantwoordelijk is voor de 
betalingsachterstand, heeft de schuldeiser, 
behalve op de in lid 1 bedoelde bedragen, 
aanspraak op een redelijke 
schadeloosstelling door de schuldenaar 
voor alle overige invorderingskosten 
ontstaan door diens betalingsachterstand.

3. Tenzij de schuldenaar geen 
verantwoordelijkheid draagt voor de 
betalingsachterstand, heeft de schuldeiser, 
behalve op de in lid 1 bedoelde bedragen, 
aanspraak op een redelijke 
schadeloosstelling door de schuldenaar 
voor alle overige invorderingskosten 
ontstaan door diens betalingsachterstand. 
De overige kosten omvatten met name de 
kosten die de schuldeiser heeft gemaakt 
wanneer hij vanwege de 
betalingsachterstand een advocaat of een 
incassobureau in de arm heeft genomen, 
en de kosten die ontstaan door het 
benutten van een doorlopend krediet.

Motivering

Er moet duidelijk worden bepaald welke kosten bedoeld zijn met de overige kosten die 
veroorzaakt zijn door de betalingsachterstand van de schuldenaar.

Amendement 31

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Betaling door overheidsinstanties Transacties tussen ondernemingen en 
overheidsinstanties 

Amendement 32

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat bij 
handelstransacties die leiden tot het leveren 
van goederen of het verrichten van 
diensten tegen vergoeding aan 
overheidsinstanties de schuldeiser zonder 
aanmaning recht heeft op interest voor 
betalingsachterstand ter hoogte van de 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat bij 
handelstransacties die leiden tot het leveren 
van goederen of het verrichten van 
diensten tegen vergoeding aan 
overheidsinstanties of ter verwezenlijking 
van het doel van overheidsinstanties de 
schuldeiser zonder aanmaning recht heeft 
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wettelijke interest mits aan de volgende 
voorwaarden wordt voldaan

op interest voor betalingsachterstand ter 
hoogte van de wettelijke interest mits aan 
de volgende voorwaarden wordt voldaan:

Motivering

Dit amendement moet worden gelezen in de context van het voorstel van art. 2 lid (1). Een groot 
deel van de door overheidsinstanties aanbestede diensten wordt niet aan overheidsinstanties 
geleverd, maar aan derden die verschillende categorieën van de bevolking vertegenwoordigen. 
Voor hen heeft de overheidsinstantie de betreffende diensten of goederen aangeschaft. Aanschaf 
van dergelijke diensten of goederen ter leniging van de behoeften van de bevolking behoort tot 
het doel van overheidsinstanties, maar de betreffende overheidsinstantie zelf is geen 
eindgebruiker van deze diensten of goederen. 

Amendement 33

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) indien er in de overeenkomst geen 
datum of termijn voor betaling is 
vastgesteld, is binnen een van de volgende 
termijnen  automatisch  interest voor 
betalingsachterstand  verschuldigd :

b) indien er in de overeenkomst geen 
datum of termijn voor betaling is 
vastgesteld, is uiterlijk na afloop van de 
volgende termijnen  automatisch  interest 
voor betalingsachterstand  verschuldigd:

i) 30 dagen na de ontvangst door de 
schuldenaar van de factuur of een 
gelijkwaardig verzoek tot betaling, 

i) 30 kalenderdagen na de ontvangst door 
de schuldenaar van de controleerbare
factuur of een gelijkwaardig verzoek tot 
betaling,

ii) indien de schuldenaar de factuur of het 
gelijkwaardig verzoek tot betaling eerder 
ontvangt dan de goederen of de diensten, 
30 dagen na de ontvangst van de goederen 
of diensten, 

ii) indien de schuldenaar de controleerbare
factuur of het gelijkwaardig verzoek tot 
betaling eerder ontvangt dan de goederen 
of de diensten, 30 kalenderdagen na de 
ontvangst van de goederen of diensten,

iii) indien de wet of de overeenkomst 
voorziet in een procedure voor aanvaarding 
of controle ter verificatie van de 
conformiteit van de goederen of de 
diensten met de overeenkomst en indien de 
schuldenaar de factuur of het gelijkwaardig 
verzoek tot betaling ontvangt vóór of op de 
datum waarop de aanvaarding of controle 
plaatsvindt, 30 dagen na die  datum .

iii) indien de wet of de overeenkomst 
voorziet in een procedure voor aanvaarding 
of controle ter verificatie van de 
conformiteit van de goederen of de 
diensten met de overeenkomst en indien de 
schuldenaar de controleerbare factuur of 
het gelijkwaardig verzoek tot betaling 
ontvangt vóór of op de datum waarop de 
aanvaarding of controle plaatsvindt, 30 
dagen na die  datum.
iii bis) als niet kan worden vastgesteld 
wanneer de factuur of een gelijkwaardig 
verzoek tot betaling is ontvangen, 
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30 dagen na de ontvangst van de goederen 
of diensten.
b bis) indien in de overeenkomst tussen 
schuldenaar en schuldeiser geen bepaling 
wordt opgenomen over de ontvangstdatum 
van de factuur.

Motivering

De controleerbaarheid van de rekening is een vereiste voor het ontstaan van een 
betalingsverplichting . Een afsluitende rekening kan alleen maar leiden tot de 
betalingsverplichting wanneer die voldoet aan de vereiste van de controleerbaarheid, en aldus 
kan worden gecontroleerd of de rekening volledig, correct opgesteld en definitief is. Een 
afsluitende rekening die niet aan deze vereisten voldoet, kan nooit leiden tot een 
betalingsverplichting.

Amendement 34

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Voor openbare 
gezondheidsinstellingen evenals voor 
medisch-sociale instellingen worden de 
betalingstermijnen die bedoeld zijn in de 
punten i), ii) en iii) van artikel 5, lid 2, 
letter b) vastgesteld op zestig dagen.

Motivering

Openbare gezondheidsinstellingen en medisch-sociale instellingen (bv. voor gehandicapten) 
moeten kunnen beschikken over een betalingstermijn van 60 dagen, gezien de specifieke wijze 
waarop zij op nationaal niveau worden gefinancierd (terugbetaling via het 
socialezekerheidsstelsel). Het gaat er niet om deze instelling van de toepassingssfeer van de 
richtlijn uit te sluiten, noch om principieel te voorzien in een afwijking voor een bepaalde 
categorie betalers, maar om rekening te houden met het specifieke karakter van de financiering 
van deze instellingen, die het hun onmogelijk maakt om de betalingstermijn van 30 dagen na te 
komen.

Amendement 35

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de duur 3. De lidstaten zorgen ervoor dat de duur 
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van een procedure voor aanvaarding of 
controle als bedoeld in lid 2, onder b) iii), 
niet meer dan 30 dagen bedraagt, tenzij in 
de aanbestedingsstukken en de 
overeenkomst anders is bepaald en deze 
bepalingen naar behoren gemotiveerd 
zijn.

van een procedure voor aanvaarding of 
controle als bedoeld in lid 2, onder b) iii), 
niet meer dan 30 dagen bedraagt vanaf de 
datum van ontvangst van de goederen of 
diensten.

Motivering

De afwijking van de periode van 30 dagen voor controle kan op tal van manieren worden 
geïnterpreteerd en moet daarom worden geschrapt. Omdat er vaak geen sprake is van een gelijk 
speelveld voor inkopers uit de publieke sector en leveranciers uit de particuliere sector, geeft dit 
overheidsinstanties bovendien de mogelijkheid om uiteenlopende perioden voor de 
controleprocedure in te voeren. Verder geeft het voorgestelde amendement aan wat de 
begindatum is voor het tellen van de periode van 30 dagen: de datum van ontvangst van de 
goederen of diensten.

Amendement 36

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten zorgen ervoor dat de in de 
overeenkomst vastgestelde
betalingstermijn niet langer is dan de in lid 
2, onder b), genoemde termijnen, tenzij de 
schuldenaar en de schuldeiser uitdrukkelijk 
een langere termijn overeenkomen en er 
bijzondere omstandigheden zijn, zoals een 
objectieve noodzaak om de betaling over 
een langere periode te spreiden, die dit 
rechtvaardigen.

4. De lidstaten zorgen ervoor dat de in de 
overeenkomst vastgestelde 
betalingstermijn niet langer is dan de in lid 
2, onder b), genoemde termijnen, tenzij de 
schuldenaar en de schuldeiser uitdrukkelijk 
een langere termijn overeenkomen en de
bijzondere aard of eigenschappen van het 
contract dit objectief rechtvaardigen. De
betalingstermijn mag nooit langer zijn 
dan 60 dagen.

Motivering

Overheidsinstanties en ondernemingen mogen alleen maar onder uitzonderlijke en terdege 
gerechtvaardigde omstandigheden afwijken van de betalingstermijn van 30 dagen. Om misbruik 
te vermijden moet er voor deze uitzondering beslist een maximale termijn worden vastgelegd.

Amendement 37

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten zorgen ervoor dat de Schrappen
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schuldeiser recht heeft op een forfaitaire 
vergoeding ter hoogte van 5% van het 
verschuldigde bedrag wanneer interest 
voor betalingsachterstand verschuldigd is. 
Deze vergoeding komt bovenop de interest 
voor betalingsachterstand.

Motivering

Het is niet normaal om een aan een schuldeiser verschuldigde sanctie vast te stellen omdat de 
begunstigden de getroffen individuen zijn en geen overheidsinstantie. Het is dan ook gepast dat 
de schuldeiser vergoed wordt door middel van interesten voor betalingsachterstand.

Amendement 38

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – titel en paragraaf 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Kennelijk onbillijke contractbepalingen Onbillijke bedingen en praktijken
1. De lidstaten voorzien erin dat bedingen
in een overeenkomst over de datum voor 
betaling, de interest voor 
betalingsachterstand of de 
invorderingskosten ofwel niet afdwingbaar 
zijn ofwel aanleiding geven tot een 
vordering tot schadevergoeding indien zij 
een kennelijke onbillijkheid jegens de 
schuldeiser behelzen. Bij de beoordeling of 
een beding een kennelijke onbillijkheid 
jegens de schuldeiser behelst, worden alle 
omstandigheden in aanmerking genomen, 
met inbegrip van goede handelspraktijken 
en de aard van het product of de dienst. Er 
wordt  ook  rekening mee gehouden of de 
schuldenaar objectieve redenen heeft om af 
te wijken van de wettelijke interestvoet of 
van artikel 3, lid 2, onder b), artikel 4, 
lid 1, of artikel 5, lid 2, onder b) .

1. De lidstaten voorzien erin dat een 
beding in een overeenkomst of een 
praktijk met betrekking tot de datum of 
termijn voor betaling, de interest voor 
betalingsachterstand of de vergoeding van
invorderingskosten niet afdwingbaar zijn 
en aanleiding geven tot een vordering tot 
schadevergoeding indien zij een 
onbillijkheid jegens de schuldeiser 
behelzen.

Bij de beoordeling of een beding of 
praktijk een onbillijkheid jegens de 
schuldeiser als bedoeld in lid 1 behelst, 
worden alle omstandigheden in 
aanmerking genomen, met inbegrip van:
a) elke kennelijke afwijking van goede 
handelspraktijken, in strijd met goede 
trouw en billijke behandeling;

b) de aard van het product of de dienst; en
c) of de schuldenaar objectieve redenen 
heeft om af te wijken van de wettelijke 
interestvoet of van artikel 3, lid 2, onder b), 
artikel 4, lid 1, of artikel 5, lid 2, onder b).

(De schrapping van het woord "kennelijk 
[onbillijke], het gebruik van de term 
"bedingen" en de toevoeging van 
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"handelspraktijken" zijn van toepassing op 
de volledige tekst. Aanneming ervan houdt 
overeenkomstige wijzigingen in de gehele 
tekst in.)

Motivering

Duidelijk is dat de vertaling van "beding" in het Spaans "cláusula" is, in het Italiaans "clausola" 
en in het Frans "clause". Dit is consistent met bijvoorbeeld Richtlijn 93/13/EEG van de Raad 
van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten.

Amendement 39

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – alinea 2 (wordt nieuw lid)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van de eerste alinea
worden bedingen die de betaling van 
interest voor betalingsachterstand 
uitsluiten, altijd kennelijk onbillijk geacht.

1 bis. Voor de toepassing van lid 1 worden 
bedingen of praktijken die de betaling van 
interest voor betalingsachterstand en/of de 
vergoeding van invorderingskosten
uitsluiten, altijd onbillijk geacht.

Motivering

Het is nodig om de marktdeelnemers duidelijk te maken dat de uitsluiting van het recht op 
vergoeding voor invorderingskosten, een recht dat het voorstel wil versterken, een onbillijk 
beding is dat niet afdwingbaar is en aanleiding kan geven tot een vordering tot 
schadevergoeding.

Amendement 40

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het in lid 2 bedoelde middel omvat 
bepalingen op grond waarvan een 
vertegenwoordigende organisatie in 
overeenstemming met de nationale 
wetgeving de rechter of bevoegde 
administratieve instanties kan adiëren op 
grond van het feit dat bedingen een 
kennelijke onbillijkheid behelzen, opdat 
deze passende en doeltreffende middelen 
aanwenden om de verdere toepassing 
daarvan te voorkomen. 

3. Het in lid 2 bedoelde middel omvat 
bepalingen op grond waarvan een 
organisatie die officieel erkend is als 
organisatie die de belangen van 
ondernemingen vertegenwoordigt, of die 
rechtmatige belangen heeft bij die 
vertegenwoordiging, in overeenstemming 
met de nationale wetgeving de rechter of 
bevoegde administratieve instanties kan 
adiëren op grond van het feit dat bedingen 
of handelspraktijken, ook in geval van 
specifieke contracten, een onbillijkheid
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behelzen, opdat deze passende en 
doeltreffende middelen aanwenden om de 
toepassing daarvan te voorkomen.

Motivering

Dit amendement is gebaseerd op de formulering van richtlijn 2000/35 en heeft ten doel het 
begrip "organisaties" te verduidelijken. In tegenstelling tot richtlijn 2000/35 wordt echter 
voorgesteld deze mogelijkheid uit te breiden tot andere dan MKB-organisaties, bijvoorbeeld 
organisaties die een bepaalde industriële sector vertegenwoordigen.
Het amendement verduidelijkt ook dat het feit dat de vermeende onbillijke bedingen in een 
specifiek contract, en niet in standaardvoorwaarden zijn opgenomen, vertegenwoordigende 
organisaties niet belet om in overeenstemming met de nationale wetgeving juridische stappen te 
ondernemen.

Amendement 41

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Transparantie Transparantie en voorlichting

Motivering

Dit amendement moet worden gezien in samenhang met de wijzigingen in artikel 7. 

Amendement 42

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten bieden volledige transparantie 
over de uit deze richtlijn voortvloeiende 
rechten en plichten, in het bijzonder door 
de toepasselijke wettelijke interestvoet te 
publiceren.

De lidstaten bieden volledige transparantie 
over de uit deze richtlijn voortvloeiende 
rechten en plichten, in het bijzonder door 
de toepasselijke wettelijke interestvoet te 
publiceren en de procedure met betrekking 
tot betalingen door overheidsinstanties, 
als specifieke garantie tegenover 
eventuele onderaannemers. 

Amendement 43
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De Commissie zou in het 
Publicatieblad en op websites actuele 
informatie moeten publiceren over de in 
alle lidstaten toepasselijke wettelijke 
interestvoet voor betalingsachterstanden 
bij handelstransacties.

Motivering

Deze oplossing zorgt voor meer transparantie en een ruimere toegang tot informatie voor 
rechtbanken en schuldeisers bij het bepalen van de wettelijke interestvoet die in de verschillende 
lidstaten van toepassing is. Dit is met name voor grensoverschrijdende handelstransacties van 
bijzonder belang. 

Amendement 44

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De lidstaten zullen, waar van 
toepassing, professionele publicaties, 
voorlichtingscampagnes en andere 
functionele middelen inzetten om 
ondernemingen te informeren welke 
middelen hun ter beschikking staan om 
op te treden tegen betalingsachterstanden 
van andere ondernemingen. 

Motivering

De empirische gegevens die naar voren zijn gekomen uit de effectbeoordeling van de Commissie, 
wijzen erop dat ondernemingen soms niet weten welke middelen hun ter beschikking staan om op 
te treden tegen betalingsachterstanden. Uw rapporteur is van mening dat de uitvoering van de 
richtlijn gepaard moet gaan met voorlichting gericht op ondernemingen en met name op kleine 
en middelgrote ondernemingen, om hen te informeren over hun rechten.
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Amendement 45

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – leden 1quater en 1 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quater. De lidstaten kunnen de 
invoering van gedragscodes voor tijdige 
betaling stimuleren, waarin duidelijk 
gedefinieerde betalingstermijnen worden 
vastgelegd en een procedure voor hoe te 
handelen in geval van een 
betalingsgeschil, en zij kunnen elk ander 
initiatief ontplooien dat bijdraagt aan de 
bestrijding van het probleem van 
betalingsachterstanden en aan een 
cultuur van tijdige betaling, ter 
ondersteuning van de doelstellingen van 
deze richtlijn.
1 quinquies. De lidstaten stimuleren de 
publicatie van een lijst van snelle betalers 
om de verspreiding van goede praktijken 
te bevorderen.

Motivering

Uw rapporteur heeft er in haar werkdocument op gewezen dat het probleem van de 
betalingsachterstanden uitsluitend kan worden bestreden met behulp van een breed scala aan 
aanvullende maatregelen. Deze maatregelen zouden onder andere moeten bestaan uit het 
"positief benoemen" van betalers en uit het verspreiden van goede handelspraktijken om tijdige 
betaling te bevorderen, waaronder gedragscodes voor tijdige betaling. 

Amendement 46

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7bis
Betalingsregelingen

Deze verordening doet niet af aan het 
recht van partijen om, met inachtneming 
van de desbetreffende bepalingen in het 
toepasselijke nationale recht, 
betalingsregelingen overeen te komen 
waarbij betalingstermijnen gespreid over 
een afgesproken periode worden betaald. 
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In die gevallen zullen, indien enig bedrag 
niet op de overeengekomen datum 
voldaan is, de interest, vergoeding en 
andere vormen van schadeloosstelling 
waarvan sprake is in deze richtlijn, 
uitsluitend berekend worden over de 
achterstallige bedragen.

Motivering

Gespreide betalingsregelingen kunnen een positieve bijdrage leveren aan de liquiditeitspositie 
van ondernemingen en met name van KMO's. In dit verband vindt uw rapporteur het van belang 
nader toe te lichten: (1) dat het partijen bij een handelstransactie volledig vrij staat dergelijke 
regelingen, met inachtneming van de desbetreffende bepalingen in het toepasselijke nationale 
recht, overeen te komen; en (2) dat in die gevallen waarin enig bedrag niet op de 
overeengekomen datum voldaan is, de interest, vergoeding en andere vormen van 
schadeloosstelling waarvan sprake is in deze richtlijn, uitsluitend berekend dienen te worden 
over de achterstallige bedragen.

Amendement 47

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – leden 1 en 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat, ongeacht 
het bedrag van de schuld, binnen een 
periode van 90 kalenderdagen na de 
instelling bij de rechter of een andere 
bevoegde autoriteit van de vordering of het 
verzoek van de schuldeiser, een 
executoriale titel kan worden verkregen 
wanneer de schuld of aspecten van de 
procedure niet worden betwist. 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat, via een 
spoedprocedure en ongeacht het bedrag 
van de schuld, binnen een periode van 90 
kalenderdagen na de instelling bij de 
rechter of een andere bevoegde autoriteit 
van de vordering of het verzoek van de 
schuldeiser, een executoriale titel kan 
worden verkregen wanneer de schuld of 
aspecten van de procedure niet worden 
betwist. De lidstaten kwijten zich van deze 
verplichting overeenkomstig hun 
respectieve nationale wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen. Hiertoe 
zullen schuldeisers een beroep kunnen 
doen op een algemeen toegankelijke 
onlineprocedure.

2. Nationale wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen leggen 
dezelfde voorwaarden op aan alle 
schuldeisers die gevestigd zijn in de 
Gemeenschap.

2. Nationale wettelijke, bestuursrechtelijke 
bepalingen en de in lid 1 bedoelde 
onlineprocedure zijn beschikbaar onder 
dezelfde voorwaarden voor alle 
schuldeisers die gevestigd zijn in de Unie.
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TOELICHTING

Inleidende opmerkingen

Uw rapporteur is van mening dat het voorstel van de Commissie een belangrijke bijdrage levert 
aan de bestrijding van het probleem van betalingsachterstanden, gezien het feit dat het de 
werking van de interne markt verbetert, met bijzondere aandacht voor de situatie van kleine en 
middelgrote ondernemingen. 

Uw rapporteur staat achter de hoofdelementen van het voorstel van de Commissie, maar stelt ook 
een aantal belangrijke amendementen voor, te weten met betrekking tot sancties, de definitie van 
het begrip overheidsinstantie en geharmoniseerde betalingstermijnen voor overheidsinstanties.

Gezien het feit dat er een groot aantal, onderling samenhangende, oorzaken ten grondslag liggen 
aan het fenomeen van betalingsachterstanden, kan dit probleem uitsluitend worden aangepakt 
met behulp van een breed scala aan, elkaar aanvullende, maatregelen. Uw rapporteur is daarom 
van mening dat een strikt legalistische aanpak, gericht op de verbetering van de middelen om te 
kunnen optreden tegen betalingsachterstanden, noodzakelijk maar ontoereikend is. De "harde" 
aanpak van de Commissie, met de nadruk op strenge sancties en maatregelen om 
betalingsachterstanden onaantrekkelijk te maken, moet worden aangevuld met "zachte" 
maatregelen die gericht zijn op vormen van positieve stimulansen om betalingsachterstanden 
terug te dringen. Daarnaast moeten er parallel aan de implementatie van de richtlijn praktische 
middelen gestimuleerd worden zoals het elektronisch factureren.

Uw rapporteur onderstreept dat uitsluitend het gecombineerde effect van de Richtlijn bestrijding 
van betalingsachterstand en andere maatregelen kan leiden tot een nieuwe handelscultuur, waarin 
tijdig betalen normaal gevonden wordt en te laat betalen gezien wordt als een onacceptabel 
misbruik van de positie van de klant, als contractbreuk en niet als een normale praktijk. 

Uw rapporteur benadrukt dat de richtlijn, hoewel deze niet alle problemen van de financiële 
crisis zal oplossen, een belangrijk instrument is om huidige en toekomstige uitdagingen het 
hoofd te kunnen bieden. 

Meer in detail zijn de belangrijkste elementen van het standpunt van uw rapporteur over het 
voorstel van de Commissie de volgende: 

Vergoeding voor invorderingskosten 

Uw rapporteur is van mening dat indien er geen maximum gesteld wordt aan de 
invorderingskosten bij een betalingsachterstand van EUR 10 000 of meer, dat voor 
handelstransacties van grotere omvang grote kosten met zich kan meebrengen die niet in 
verhouding staan tot de daadwerkelijke kosten. Er dient daarom een maximum van EUR 100 
gesteld te worden aan de vergoeding van invorderingskosten. 

Gespreide betalingsregelingen

Uw rapporteur is van mening dat de lidstaten de mogelijkheid moeten behouden om 
betalingsregelingen overeen te komen waarbij betalingstermijnen gespreid over een afgesproken 
periode worden betaald. Dergelijke vormen van gespreide betalingen zijn in een aantal lidstaten, 
waaronder Duitsland en Italië, een normale praktijk, met name bij de levering van grote 
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projecten, zoals bouwprojecten, en/of van diensten van grote omvang. In de bouwsector is het 
tamelijk gebruikelijk een vorm van gespreide betaling overeen te komen, waarbij een bedrag 
steeds voldaan wordt op het moment dat aan het corresponderende onderdeel van de contractuele 
verplichtingen is voldaan. 

Uw rapporteur benadrukt dat gespreide betalingsregelingen een positieve bijdrage kunnen 
leveren aan de liquiditeitspositie van ondernemingen en met name van het KMO's. In dit verband 
vindt uw rapporteur het van belang nader toe te lichten dat het enerzijds partijen bij een 
handelstransactie volledig vrij staat dergelijke regelingen, met inachtneming van de 
desbetreffende bepalingen in het toepasselijke nationale recht, overeen te komen, en dat 
anderzijds, in die gevallen waarin enig bedrag niet op de overeengekomen datum voldaan is, de 
interest, vergoeding en andere vormen van schadeloosstelling waarvan sprake is in deze richtlijn 
uitsluitend berekend worden over de achterstallige bedragen.

Harmonisatie van betalingstermijnen voor overheidsinstanties

Uw rapporteur is van mening dat afwijkingen van de betalingstermijn van 30 dagen een 
uitzondering dienen te blijven. Hoewel enige flexibiliteit nodig is, dienen dergelijke afwijkingen 
slechts in zeer specifieke omstandigheden toegestaan te worden. De laatste zin van artikel 5, lid 4 
("en er bijzondere omstandigheden zijn, zoals een objectieve noodzaak om de betaling over een 
langere periode te spreiden, die dit rechtvaardigen") is enigszins ambigu en kan verwarrend 
zijn, vooral indien toegepast op gespreide betalingen.

Uw rapporteur stelt een nauwkeuriger formulering voor van de mogelijkheid om af te wijken van 
de termijn van 30 dagen, die evenwel ook ruimte laat voor de noodzakelijke flexibiliteit, zodat 
nog steeds rekening kan worden gehouden met gevallen waarin een langere betalingstermijn 
gerechtvaardigd is. Verder is zij er voorstander van dat de maximale betalingstermijn voor 
overheidsinstanties op 60 dagen gesteld wordt.

Gelijke sancties voor ondernemingen en voor overheidsinstanties

Uw rapporteur is voor een evenwichtiger benadering als het gaat om de behandeling van 
ondernemingen en overheidsinstanties. Ze is weliswaar voorstander van een gedifferentieerde 
behandeling van ondernemingen en overheidsinstanties als het gaat om de betalingstermijnen, 
maar ze is ook van mening dat ten aanzien van sancties dezelfde regels moeten gelden voor 
ondernemingen en overheidsinstanties. 

Uw rapporteur is verder van mening dat 5% van het verschuldigde bedrag, vanaf de dag waarop 
interest voor betalingsachterstand verschuldigd is, geen proportionele sanctie is. Bovendien zou 
dit er, indien er reeds sprake is van een betalingsachterstand, niet toe bijdragen dat het bedrag 
sneller wordt betaald. De schuldenaar zou altijd hetzelfde bedrag betalen (namelijk 5% over het 
verschuldigde bedrag), ongeacht het feit of de betaling één dag of een jaar na de dag waarop 
interest verschuldigd is, voldaan wordt.

Uw rapporteur stelt een progressief systeem voor, waarbij de schuldenaar 2% over het 
verschuldigde bedrag betaalt vanaf de dag waarop interest voor betalingsachterstand 
verschuldigd is, vervolgens 4% vanaf de 45e dag na de dag waarop interest voor 
betalingsachterstand verschuldigd is en 5% vanaf 60 dagen na de dag waarop interest voor 
betalingsachterstand verschuldigd is. Uw rapporteur stelt ook voor dat de boete nooit hoger mag 
zijn dan EUR 50 000.
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Openbare nutsbedrijven (Richtlijn 2004/EG) onder de regels voor overheidsinstanties laten 
vallen

Uw rapporteur pleit ervoor de handelstransacties van openbare nutsbedrijven in de zin van 
Richtlijn 2004/17/EG onder de in het onderhavige voorstel bepaalde regels voor 
overheidsinstanties te laten vallen. Ze is van mening dat nutsbedrijven, net als 
overheidsinstanties, speciale en exclusieve rechten genieten waardoor zij op constante (of ten 
minste voorspelbare) inkomsten kunnen rekenen. Nutsbedrijven moeten derhalve op dezelfde 
manier behandeld worden als overheidsinstanties.

Positieve stimulansen en begeleidende maatregelen

Uw rapporteur doet voorstellen die bedoeld zijn om de benadering van de Commissie te 
verbreden en om de nadruk te verleggen van een strikt legalistische benadering naar een 
benadering die gebaseerd is op positieve stimulansen. Ten eerste wil zij de lidstaten stimuleren 
tot het invoeren van gedragscodes voor tijdige betaling en tot het gebruik van instrumenten als 
"positief benoemen" van betalers en andere vergelijkbare instrumenten, die een bijdrage kunnen 
leveren aan de aanpak van het probleem van betalingsachterstanden en aan een cultuur van 
tijdige betaling, ter ondersteuning van de doelstellingen van deze richtlijn. Ten tweede stelt zij 
voor dat de lidstaten professionele publicaties, voorlichtingscampagnes en andere functionele 
middelen inzetten om ondernemingen te informeren hoe zij tegen betalingsachterstanden kunnen 
optreden. Ten derde wil uw rapporteur het gebruik van bemiddeling en andere alternatieve 
wijzen van geschillenbeslechting stimuleren.

Ontwerpadvies van de Commissie juridische zaken 

Uw rapporteur neemt kennis van het amendement van de rapporteur van de Commissie 
juridische zaken, om bedingingen in verband met betalingstermijnen onder artikel 6 te laten 
vallen, wat onder de bevoegdheid van de Commissie juridische zaken valt, op grond van een 
overeenkomst tussen de Commissie interne markt en consumentenbescherming en de Commissie 
juridische zaken. Ze spreekt hierbij haar steun uit voor dat amendement.
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BIJLAGE: BRIEF VAN DE COMMISSIE JURIDISCHE ZAKEN

Wordt afzonderlijk gepubliceerd.
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BIJLAGE: ADVIES VAN DE ADVIESGROEP VAN DE JURIDISCHE DIENSTEN 

Brussel, 7 mei 2009

ADVIES

AAN HET EUROPEES PARLEMENT
DE RAAD
DE COMMISSIE

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende bestrijding 
van betalingsachterstand bij handelstransacties (herschikking)
COM(2009)0126 van 8.4.2009 – 2009/0054(COD)

Gelet op het Interinstitutioneel Akkoord van 28 november 2001 over een systematischer gebruik 
van de herschikking van besluiten, en met name punt 9 daarvan, is de uit de juridische diensten 
van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie bestaande adviesgroep op 22 april 2009 
bijeengekomen om onder meer bovengenoemd voorstel van de Commissie te onderzoeken.

Tijdens die bijeenkomst1 heeft de adviesgroep, na bestudering van het voorstel voor een richtlijn 
van het Europees Parlement en de Raad tot herschikking van Richtlijn 2000/35/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 29 juni 2000 betreffende bestrijding van 
betalingsachterstand bij handelstransacties, in onderlinge overeenstemming vastgesteld dat de 
volgende tekstgedeelten van het herschikkingsvoorstel hadden moeten worden aangegeven tegen 
een grijze achtergrond om te attenderen op materiële wijzigingen:

- in overweging 15, de voorgestelde vervanging van "ten gevolge van" door "in verband met";
- in artikel 9, lid 1, het woord "normaliter" (aangegeven met dubbele doorstreping);
- in artikel 9, de bestaande formulering van artikel 5, lid 4 van Richtlijn 2000/35/EG 
(aangegeven met dubbele doorstreping).

De adviesgroep heeft na onderzoek van het voorstel eensgezind geconstateerd dat het voorstel 
geen andere inhoudelijke wijzigingen bevat dan die welke als zodanig in het voorstel of in dit 
advies worden vermeld. Voorts heeft de adviesgroep met betrekking tot de codificatie van de 
ongewijzigde bepalingen van de eerdere besluiten met die wijzigingen geconstateerd dat het 
voorstel een eenvoudige codificatie van de bestaande besluiten behelst, zonder inhoudelijke 
wijzigingen.

                                               
1 De adviesgroep beschikte over de Engelse, Franse en Duitse versie van het voorstel en heeft haar beoordeling 
uitgevoerd op basis van de Engelse versie, aangezien de tekst in kwestie oorspronkelijk grotendeels in deze taal was 
gesteld.
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ADVIES VAN DE COMMISSIE JURIDISCHE ZAKEN

aan de Commissie interne markt en consumentenbescherming

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (herschikking)
(COM(2009)0126 – C7-0044/2009 – 2009/0054(COD))

Rapporteur voor advies (*): Raffaele Baldassarre

(*) Procedure met medeverantwoordelijke commissies – Artikel 50 van het Reglement

BEKNOPTE MOTIVERING

Achtergrond

Het nieuwe voorstel van de Commissie, een herschikking, is gepubliceerd op 8 april 2009, 
tezamen met een effectbeoordeling1. Het voorstel is door het Parlement officieel ontvangen op 
14 september 2009 en wordt behandeld volgens de gewone wetgevingsprocedure. 

Volgens de effectbeoordeling van de Commissie hebben de overheidsinstanties in een aantal 
lidstaten er tot dusver "een bijzonder slechte betalingsmoraal" op nagehouden2. Aangezien de 
lidstaten in 2006 iets meer dan 1 943 miljard euro3 aan overheidsopdrachten hebben geplaatst, 
stelt de Commissie voor deze tendens te keren door een centraal onderscheid te maken tussen 
ondernemingen als schuldenaar, waartegen de richtlijn facultatieve rechtsinstrumenten aanreikt, 
en overheidsinstanties als schuldenaar, waartegen strengere en automatische rechtsmiddelen 
worden vastgesteld, waarop schuldeisende ondernemingen kunnen vertrouwen. 

Op grond van een overeenkomst tussen de Commissie juridische zaken en de Commissie interne 
markt en consumentenbescherming vallen de artikelen 6, 8 en 9 en de overwegingen 4, 12, 18, 
19, 20 en 22 van het voorstel onder de exclusieve bevoegdheid van de Commissie juridische 
zaken als bedoeld in artikel 50 van het Reglement.

De rapporteur is het eens met de algemene strekking van het voorstel en ziet het advies van de 
Commissie juridische zaken als een constructieve bijdrage aan het werk van de ten principale 
bevoegde commissie. Hij is van mening dat het voorstel, met de in dit ontwerpadvies 
voorgestelde aanpassingen en toevoegingen, van essentieel belang is voor de doeltreffende 
werking van de interne markt, en aanzienlijk kan bijdragen tot de noodzakelijke stap naar een 
cultuur van snelle betaling die hij in de lidstaten wil zien.

                                               
1 COM(2009)0126, SEC(2009)0315, SEC(2009)0316. De opmerkingen van de Dienst voor effectbeoordelingen zijn 
te vinden op http://ec.europa.eu/governance/impact/ia_carried_out/cia_2009_en.htm#entr.
2 Toelichting, blz. 4, en overweging 17 van het voorstel. Voor cijfers per lidstaat, zie effectbeoordeling, blz. 60-61 
en 68-71.
3 Effectbeoordeling, blz. 68.
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Standpunt van de rapporteur over de artikelen 6, 8 en 9

De amendementen 3 en 10 omvatten verschillende aspecten, die hierna afzonderlijk worden 
toegelicht. In de eerste plaats willen deze amendementen duidelijk stellen dat ook bepaalde 
handelspraktijken die weliswaar verband houden met, maar strikt gezien geen deel uitmaken van 
het contract, niet afdwingbaar zijn en aanleiding geven tot een vordering tot schadevergoeding. 
In de tweede plaats verwijst de richtlijn betalingsachterstand naar "overeenkomsten", terwijl in 
het voorstel de term "contractbepalingen" wordt gebruikt. De term "beding" is in deze context 
passender, en is ook beter in overeenstemming met het acquis en met het ontwerp voor een 
gemeenschappelijk referentiekader (ontwerp-GRK, II. -9:401-410). In de derde plaats moeten 
deze amendement ervoor zorgen dat de herziene richtlijn betalingsachterstand in 
overeenstemming is met het ontwerp-GRK, dat op zijn beurt streeft naar een coherente definitie 
van het begrip "onbillijk" in verband met betalingsachterstand (III. -3:711) en in het algemeen in 
contracten tussen ondernemingen (II. -9:405. Noot van de vertaler: het ontwerp-GRK is nog niet 
beschikbaar in het Nederlands.). In de vierde plaats verduidelijken deze amendementen dat 
bedingen in verband met betalingstermijnen eveneens onder deze bepaling vallen. Ten slotte 
willen deze amendementen een duidelijker en systematischer overzicht geven van de criteria die 
een nationale rechter in aanmerking moet nemen om een beding of een handelspraktijk als 
onbillijk aan te merken. 

De rapporteur is het eens met het voorstel, dat in artikel 6, lid 1, een "zwarte lijst" van bedingen 
opneemt. Hij acht het echter van belang dat in deze lijst ook bedingen worden opgenomen die de 
vergoeding van invorderingskosten uitsluiten, omdat dit voor de marktdeelnemers een duidelijke 
boodschap inhoudt dat de uitsluiting van het recht op vergoeding voor invorderingskosten, een 
recht dat het voorstel wil versterken, een onbillijk beding is dat niet afdwingbaar is en aanleiding 
kan geven tot een vordering tot schadevergoeding (zie amendementen 1 en 11) 

De rapporteur meent dat de belangrijke bepaling betreffende de invordering door 
vertegenwoordigende organisaties in het Commissievoorstel niet duidelijk genoeg is en 
onvoldoende rechtszekerheid biedt. Hij stelt een gedeeltelijk herstel van de formulering van de 
bestaande richtlijn betalingsachterstand voor, maar pleit voor een uitbreiding tot andere dan 
MKB-organisaties, bijvoorbeeld organisaties die een bepaalde industriële sector 
vertegenwoordigen. Hij stelt tevens voor te verduidelijken dat acties van dergelijke 
vertegenwoordigende organisaties niet afhankelijk zijn van het bestaan van 
standaardvoorwaarden, maar ook betrekking kunnen hebben op een vermeende inbreuk op 
de richtlijn in een beding van een specifiek contract (zie amendement 12).

Aangezien het bij dit voorstel om een herschikking gaat, wordt artikel 8 
("Eigendomsvoorbehoud"), dat door de Commissie niet werd gewijzigd, ook niet geamendeerd, 
ondanks het feit dat deze kwestie van groot belang was voor het Parlement tijdens de 
onderhandelingen in de aanloop naar de goedkeuring van de richtlijn betalingsachterstand.

De rapporteur meent dat de wijziging van de richtlijn betalingsachterstand de bepalingen inzake 
de procedures voor gedwongen executie onverlet moet laten, en dat deze procedures ook in de 
toekomst onder de nationale wetgeving moeten vallen. Dit beginsel is al duidelijk neergelegd in 
de richtlijn betalingsachterstand en in de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese 
Unie1. De rapporteur is voorts ook van mening dat verdere inspanningen moeten worden gedaan 
om de termijn waarbinnen een executoriale titel kan worden verkregen te beperken en om hiertoe 

                                               
1 Zie bijvoorbeeld het arrest van 11 september 2008 in de zaak C-265/07 Caffaro - EHvJ - Jur.I-45[2008].
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in de nodige middelen te voorzien (zie amendementen 5 en 13).  De rapporteur heeft tevens de 
mogelijkheid onderzocht om de richtlijn betalingsachterstand te koppelen aan de Europese 
betalingsbevelprocedure1, en wil dit denkspoor graag met collega's in de commissie verder 
uitdiepen. Hij meent echter dat de beperkte reikwijdte en geografische spreiding van dit laatste 
instrument een dergelijke koppeling op dit moment bemoeilijken (zie amendement 14, dat
derhalve van louter technische aard is). De rapporteur acht het van belang dat elke vooruitgang 
die bij de herziening van de richtlijn betalingsachterstand wordt geboekt, wordt verwerkt in de 
EU-portaalsite voor e-justitie, om een optimale informatieverspreiding en een zo ruim mogelijke 
toepassing van de richtlijn te verzekeren (zie amendement 5).
De rapporteur erkent dat een confronterende aanpak van betalingsachterstand op zich 
ontoereikend is om de gewenste verschuiving in de betalingsmoraal te bewerkstelligen, omdat 
schuldeisers vaak aarzelen om hun rechten uit hoofde van de richtlijn betalingsachterstand af te 
dwingen en bv. interest aan te rekenen, uit vrees duurzame zakelijke betrekkingen te verstoren. 
Daarom wordt een aanvullende preventieve aanpak voorgesteld, met enerzijds de opstelling en 
verspreiding van gedragscodes en anderzijds de mogelijkheid om een beroep te doen op 
bemiddeling (zie amendementen 4 en 15). 

Standpunt van de rapporteur over artikel 5

Ten slotte wordt in amendement 9 getracht artikel 5 te benaderen vanuit een juridisch 
perspectief. Artikel 5, lid 5, wordt geschrapt omdat het beschouwd wordt als een 
disproportionele strafmaatregel die strijdig is met EU-wetgeving. Verder wordt in het 
amendement uitgegaan van het beginsel dat betalingstermijnen in business-to-business 
transacties niet geharmoniseerd moeten worden omdat dit strijdig is met het beginsel van 
proportionaliteit, het beginsel van subsidiariteit en de autonomie van de partijen, en omdat het de 
mogelijkheid van het MKB om handelskrediet te verkrijgen ingrijpend zou inperken.

AMENDEMENTEN

De Commissie juridische zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie interne markt 
en consumentenbescherming, overeenkomstig de procedure met medeverantwoordelijke 
commissies (artikel 50 van het Reglement), de amendementen die onder de exclusieve 
bevoegdheid van de medeverantwoordelijke commissie vallen zonder stemming over te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Betalingsachterstand is een vorm van 
contractbreuk die door het in rekening 
brengen van een lage of geen interest op 
achterstallige betalingen en/of door traag 
verlopende invorderingsprocedures in de 
meeste lidstaten voor de schuldenaren 
financieel aantrekkelijk is geworden. Een 

(12) Betalingsachterstand is een vorm van 
contractbreuk die door het in rekening 
brengen van een lage of geen interest op 
achterstallige betalingen en/of door traag 
verlopende invorderingsprocedures in de 
meeste lidstaten voor de schuldenaren 
financieel aantrekkelijk is geworden. Een 

                                               
1 Verordening (EG) nr. 1896/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 tot invoering van 
een Europese betalingsbevelprocedure (PB L 399 van 30.12.2006, blz. 1).
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ingrijpende verandering – met inbegrip 
van het tot onredelijke contractbepaling 
verklaren van de uitsluiting van het recht 
om interest in rekening te brengen en de 
invoering van een vergoeding voor de 
schuldeisers van de kosten die zij hebben 
gemaakt – is nodig om deze tendens te 
keren en om ervoor te zorgen dat de 
gevolgen van betalingsachterstand 
ontmoedigend werken.

beslissende stap naar een cultuur van 
snelle betaling is nodig om deze tendens te 
keren en om ervoor te zorgen dat de 
gevolgen van betalingsachterstand 
ontmoedigend werken. Er moet onder 
meer voor worden gezorgd dat 
schuldeisers worden vergoed voor de 
kosten die zij hebben gemaakt, en dat de 
uitsluiting van het recht om interest in 
rekening te brengen en van het recht op 
vergoeding van invorderingskosten als 
onbillijke contractvoorwaarden en 
onbillijke handelspraktijken worden 
aangemerkt.

Motivering

Het is nodig om de marktdeelnemers duidelijk te maken dat de uitsluiting van het recht op 
vergoeding voor invorderingskosten, een recht dat het voorstel wil versterken, een onbillijk 
beding is dat niet afdwingbaar is en aanleiding kan geven tot een vordering tot 
schadevergoeding.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Betalingsachterstanden zijn vooral 
kwalijk wanneer de schuldenaar voldoende 
solvabel is. Uit onderzoek blijkt dat 
overheidsinstanties rekeningen vaak zeer 
lang na het verstrijken van de 
betalingstermijn voldoen. 
Overheidsinstanties hebben vaak minder 
financieringsproblemen dan particuliere 
ondernemingen, omdat hun 
inkomstenstromen veelal gekenmerkt 
worden door een grotere zekerheid, 
voorspelbaarheid en continuïteit. 
Tegelijkertijd zijn zij voor het bereiken van 
hun doelen minder afhankelijk van het 
onderhouden van stabiele commerciële 
relaties dan particuliere ondernemingen. 
Hierdoor kunnen overheidsinstanties 
minder stimulansen hebben om op tijd te 
betalen. Bovendien kunnen veel 
overheidsinstanties tegen gunstigere 

(17) Betalingsachterstanden zijn vooral 
kwalijk wanneer de schuldenaar voldoende 
solvabel is. Uit onderzoek blijkt dat 
overheidsinstanties rekeningen vaak zeer 
lang na het verstrijken van de 
betalingstermijn voldoen. 
Overheidsinstanties hebben vaak minder 
financieringsproblemen dan particuliere 
ondernemingen, omdat hun 
inkomstenstromen veelal gekenmerkt 
worden door een grotere zekerheid, 
voorspelbaarheid en continuïteit. 
Tegelijkertijd zijn zij voor het bereiken van 
hun doelen minder afhankelijk van het 
onderhouden van stabiele commerciële 
relaties dan particuliere ondernemingen. 
Hierdoor kunnen overheidsinstanties 
minder stimulansen hebben om op tijd te 
betalen. Bovendien kunnen veel 
overheidsinstanties tegen gunstigere 
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voorwaarden financiering krijgen dan 
particuliere ondernemingen. Daarom jagen 
betalingsachterstanden van 
overheidsinstanties niet alleen particuliere 
ondernemingen op kosten, maar leiden zij 
ook tot algemene ondoelmatigheid. Om 
deze reden is het wenselijk om voor 
betalingsachterstanden van 
overheidsinstanties een navenant hogere, 
ontmoedigende vergoeding in te voeren.

voorwaarden financiering krijgen dan 
particuliere ondernemingen. Daarom jagen 
betalingsachterstanden van 
overheidsinstanties niet alleen particuliere 
ondernemingen op kosten, maar leiden zij 
ook tot algemene ondoelmatigheid. 

Motivering

De sanctie tegen overheidsinstanties is onevenredig en discriminerend. Daardoor worden in het 
systeem perverse prikkels gecreëerd waardoor de deur wagenwijd wordt opengezet voor 
misbruik en corruptie. De overheidsinstanties zullen proberen zich tegen de extra kosten van 
deze sancties in te dekken door externe structuren op te zetten die als overheidsbedrijven 
fungeren via welke de aankoop van goederen en diensten wordt afgewikkeld. Aldus ontstaat de 
noodzaak extra structuren te creëren die wellicht uit het oogpunt van economische efficiency niet 
gerechtvaardigd zijn.

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Deze richtlijn dient misbruik van 
contractvrijheid ten nadele van de 
schuldeiser te verbieden. Heeft een 
overeenkomst hoofdzakelijk tot doel de 
schuldenaar aanvullende liquide middelen 
te verschaffen ten koste van de schuldeiser 
, bijvoorbeeld door de mogelijkheid uit te 
sluiten dat de schuldeiser interest voor 
betalingsachterstand in rekening brengt of 
de vastlegging van een interestvoet die 
wezenlijk lager is dan de wettelijke interest 
waarin deze richtlijn voorziet , of legt de 
hoofdaannemer zijn leveranciers en 
onderaannemers betalingsvoorwaarden op 
die niet gerechtvaardigd zijn gelet op de 
voorwaarden die hij voor zichzelf heeft 
gekregen, dan kan dit worden beschouwd 
als een element van dergelijk misbruik. 
Deze richtlijn moet nationale bepalingen 
betreffende de wijze van sluiting van 
contracten of betreffende de regulering van 
de geldigheid van voor de schuldenaar 

(18) Deze richtlijn dient misbruik van 
contractvrijheid ten nadele van de 
schuldeiser te verbieden. Heeft een beding 
in een overeenkomst of een praktijk
hoofdzakelijk tot doel de schuldenaar 
aanvullende liquide middelen te 
verschaffen ten koste van de schuldeiser, 
bijvoorbeeld door de mogelijkheid uit te 
sluiten dat de schuldeiser interest voor 
betalingsachterstand in rekening brengt of 
de vastlegging van een interestvoet die 
wezenlijk lager is dan de wettelijke interest 
waarin deze richtlijn voorziet, of legt de 
hoofdaannemer zijn leveranciers en 
onderaannemers betalingsvoorwaarden op 
die niet gerechtvaardigd zijn gelet op de 
voorwaarden die hij voor zichzelf heeft 
gekregen, dan kan dit worden beschouwd 
als een element van dergelijk misbruik. In 
overeenstemming met het theoretisch 
ontwerp voor een gemeenschappelijk 
referentiekader, moet ieder beding in een 
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onbillijke contractuele voorwaarden, 
onverlet laten .

overeenkomst of iedere praktijk die 
kennelijk afwijkt van goede 
handelspraktijken, in strijd met goede 
trouw en billijke behandeling, beschouwd 
worden als onbillijk. Deze richtlijn moet 
nationale bepalingen betreffende de wijze 
van sluiting van contracten of betreffende 
de regulering van de geldigheid van voor 
de schuldenaar onbillijke contractuele 
voorwaarden, onverlet laten .

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) Richtlijn 2008/52/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 21 
mei 2008 betreffende bepaalde aspecten 
van bemiddeling/mediation in burgerlijke 
en handelszaken1 biedt reeds een kader 
voor bemiddelings-/mediationsystemen op 
het niveau van de Unie.
__________________
1 PB L 136 van 24.5.2008, blz. 3.

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Er moet voor worden gezorgd dat de 
invorderingsprocedures voor onbetwiste 
schulden in verband met 
betalingsachterstanden bij 
handelstransacties binnen een korte termijn 
worden afgewikkeld.

(22) Er moet voor worden gezorgd dat de 
invorderingsprocedures voor onbetwiste 
schulden in verband met 
betalingsachterstanden bij 
handelstransacties binnen een korte termijn 
worden afgewikkeld, waarbij het mogelijk 
moet zijn dergelijke vorderingen tegen 
ondernemingen en overheidsinstanties in 
te stellen via een algemeen toegankelijke 
onlineprocedure, die onder gelijke 
voorwaarden beschikbaar en toegankelijk 
is voor alle in de Unie gevestigde 
schuldeisers, onder meer via de Europese 
portaalsite voor e-justitie zodra deze 



RR\815404NL.doc 43/66 PE438.475v02-00

NL

beschikbaar is.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) "eigendomsvoorbehoud": contractuele 
afspraak volgens welke de verkoper 
eigenaar blijft van de goederen in kwestie 
totdat de prijs volledig is betaald; 

(8) "eigendomsvoorbehoud": 
contractbepaling volgens welke de 
verkoper eigenaar blijft van de goederen in 
kwestie totdat de prijs volledig is betaald;

Motivering

Verduidelijking van het begrip eigendomsvoorbehoud (de andere wijzigingen hebben geen 
betrekking op de Nederlandse versie).

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat  bij 
handelstransacties tussen ondernemingen
de schuldeiser zonder aanmaning  recht 
heeft op interest voor betalingsachterstand 
mits aan de volgende voorwaarden wordt 
voldaan:  

1. De lidstaten zorgen ervoor dat  bij 
handelstransacties tussen ondernemingen
de schuldeiser zonder aanmaning recht 
heeft op interest voor betalingsachterstand 
die rechtens begint te lopen vanaf de 
vervaldatum mits aan de volgende 
voorwaarden wordt voldaan: 

Motivering

Een duidelijker definitie van wanneer de aanspraak op interest begint te lopen.

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Tenzij de schuldenaar niet 
verantwoordelijk is voor de 
betalingsachterstand, heeft de schuldeiser , 
behalve op de in lid 1 bedoelde bedragen, 

3. Tenzij de verantwoordelijkheid van de 
schuldenaar voor de betalingsachterstand is 
uitgesloten, heeft de schuldeiser, behalve 
op de in lid 1 bedoelde bedragen, 



PE438.475v02-00 44/66 RR\815404NL.doc

NL

aanspraak op een redelijke 
schadeloosstelling door de schuldenaar 
voor alle overige invorderingskosten 
ontstaan door diens betalingsachterstand. 

aanspraak op een redelijke 
schadeloosstelling door de schuldenaar 
voor alle overige invorderingskosten 
ontstaan door diens betalingsachterstand. 

Motivering

Ter verduidelijking van de tekst.

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Betaling door overheidsinstanties Betaling door overheidsinstanties

1. De lidstaten zorgen ervoor dat bij 
handelstransacties die leiden tot het leveren 
van goederen of het verrichten van 
diensten tegen vergoeding aan 
overheidsinstanties de schuldeiser zonder 
aanmaning recht heeft op interest voor 
betalingsachterstand ter hoogte van de 
wettelijke interest mits aan de volgende 
voorwaarden wordt voldaan:

1. De lidstaten zorgen ervoor dat bij 
handelstransacties die leiden tot het leveren 
van goederen of het verrichten van 
diensten tegen vergoeding aan 
overheidsinstanties de schuldeiser zonder 
aanmaning recht heeft op interest voor 
betalingsachterstand ter hoogte van de 
wettelijke interest mits aan de volgende 
voorwaarden wordt voldaan:

(a) de schuldeiser heeft zijn contractuele en 
wettelijke verplichtingen vervuld,

(a) de schuldeiser heeft zijn contractuele en 
wettelijke verplichtingen vervuld,

(b) de schuldeiser heeft het verschuldigde 
bedrag niet op tijd ontvangen, tenzij de 
schuldenaar niet voor de vertraging 
verantwoordelijk is.

(b) de schuldeiser heeft het verschuldigde 
bedrag niet op tijd ontvangen, tenzij de 
schuldenaar niet voor de vertraging 
verantwoordelijk is.

2. Wanneer aan de voorwaarden in lid 1 
wordt voldaan, zorgen de lidstaten voor het 
volgende:

2. Wanneer aan de voorwaarden in lid 1 
wordt voldaan, zorgen de lidstaten voor het 
volgende:

(a) met ingang van de dag volgend op de 
datum voor betaling of op het verstrijken 
van de termijn voor betaling, welke zijn 
vastgesteld in de overeenkomst, is interest 
voor betalingsachterstand verschuldigd;

(a) met ingang van de dag volgend op de 
datum voor betaling of op het verstrijken 
van de termijn voor betaling, welke zijn 
vastgesteld in de overeenkomst, is interest 
voor betalingsachterstand verschuldigd;

(b) indien er in de overeenkomst geen 
datum of termijn voor betaling is 
vastgesteld, is binnen een van de volgende 
termijnen automatisch interest voor 
betalingsachterstand verschuldigd:

(b) indien er in de overeenkomst geen 
datum of termijn voor betaling is 
vastgesteld, is uiterlijk na het verstrijken 
van een van de volgende termijnen 
automatisch interest voor 
betalingsachterstand verschuldigd:

(i) 30 dagen na de ontvangst door de (i) 30 kalenderdagen na de ontvangst door 
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schuldenaar van de factuur of een 
gelijkwaardig verzoek tot betaling,

de schuldenaar van de factuur of een 
gelijkwaardig verzoek tot betaling,

(ii) indien de schuldenaar de factuur of het 
gelijkwaardig verzoek tot betaling eerder 
ontvangt dan de goederen of de diensten, 
30 dagen na de ontvangst van de goederen 
of diensten,

(ii) indien de schuldenaar de factuur of het 
gelijkwaardig verzoek tot betaling eerder 
ontvangt dan de goederen of de diensten, 
30 kalenderdagen na de ontvangst van de 
goederen of diensten,

(iii) indien de wet of de overeenkomst 
voorziet in een procedure voor aanvaarding 
of controle ter verificatie van de 
conformiteit van de goederen of de 
diensten met de overeenkomst en indien de 
schuldenaar de factuur of het gelijkwaardig 
verzoek tot betaling ontvangt vóór of op de 
datum waarop de aanvaarding of controle 
plaatsvindt, 30 dagen na die datum.

(iii) indien de wet of de overeenkomst 
voorziet in een procedure voor aanvaarding 
of controle ter verificatie van de 
conformiteit van de goederen of de 
diensten met de overeenkomst en indien de 
schuldenaar de factuur of het gelijkwaardig 
verzoek tot betaling ontvangt vóór of op de 
datum waarop de aanvaarding of controle 
plaatsvindt, 30 kalenderdagen na die 
datum.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de duur 
van een procedure voor aanvaarding of 
controle als bedoeld in lid 2, onder b) iii), 
niet meer dan 30 dagen bedraagt, tenzij in 
de aanbestedingsstukken en de 
overeenkomst anders is bepaald en deze 
bepalingen naar behoren gemotiveerd 
zijn.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat een 
procedure voor aanvaarding of controle als 
bedoeld in lid 2, onder b) iii), onmiddellijk 
wordt uitgevoerd en niet meer dan 
30 kalenderdagen bedraagt.

4. De lidstaten zorgen ervoor dat de in de 
overeenkomst vastgestelde 
betalingstermijn niet langer is dan de in 
lid 2, onder b), genoemde termijnen, tenzij 
de schuldenaar en de schuldeiser 
uitdrukkelijk een langere termijn 
overeenkomen en er bijzondere 
omstandigheden zijn, zoals een objectieve 
noodzaak om de betaling over een langere 
periode te spreiden, die dit 
rechtvaardigen.

4. De lidstaten zorgen ervoor dat:
a) de in de overeenkomst vastgestelde 
betalingstermijn niet langer is dan de in 
lid 2, onder b), genoemde termijnen, tenzij 
dit naar behoren gemotiveerd is in 
overeenstemming met het 
noodzakelijkheidsbeginsel en tenzij de 
schuldenaar en de schuldeiser uitdrukkelijk 
een langere termijn overeenkomen. De 
betalingstermijn zal in geen geval langer 
zijn dan 60 kalenderdagen;
b) de in lid 2, onder b), (i) genoemde
datum van ontvangst van de factuur geen 
voorwerp van contractuele overeenkomst 
tussen schuldenaar en schuldeiser is.

5. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
schuldeiser recht heeft op een forfaitaire 
vergoeding ter hoogte van 5% van het 
verschuldigde bedrag wanneer interest 
voor betalingsachterstand verschuldigd is. 
Deze vergoeding komt bovenop de interest 
voor betalingsachterstand.
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6. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
toepasselijke referentie-interestvoet bij 
handelstransacties die leiden tot het leveren 
van goederen of het verrichten van 
diensten tegen vergoeding aan 
overheidsinstanties:

6. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
toepasselijke referentie-interestvoet bij 
handelstransacties die leiden tot het leveren 
van goederen of het verrichten van 
diensten tegen vergoeding aan 
overheidsinstanties:

(a) voor de eerste helft van het jaar de 
rentevoet is die op 1 januari van dat jaar 
geldt;

(a) voor de eerste helft van het jaar de 
rentevoet is die op 1 januari van dat jaar 
geldt;

(b) voor de tweede helft van het jaar de 
rentevoet is die op 1 juli van dat jaar geldt.

(b) voor de tweede helft van het jaar de 
rentevoet is die op 1 juli van dat jaar geldt.

Motivering

Het compromisamendement heeft betrekking op enkele juridische aspecten van artikel 5. Lid 5 
wordt geschrapt omdat het neerkomt op een disproportionele strafmaatregel die strijdig is met 
EU-wetgeving. Verder moeten betalingstermijnen in business-to-business transacties niet 
geharmoniseerd moeten worden omdat dit strijdig is met de beginselen van proportionaliteit en 
subsidiariteit, en omdat het de mogelijkheid van het MKB om handelskrediet te verkrijgen 
ingrijpend zou inperken. De mogelijkheid voor een leverancier om uitstel van betaling te 
verlenen aan een klant is een instrument dat van vitaal belang is voor het MKB.

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – titel en paragraaf 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Kennelijk onbillijke contractbepalingen Onbillijke bedingen en praktijken
1. De lidstaten voorzien erin dat bedingen
in een overeenkomst over de datum voor 
betaling, de interest voor 
betalingsachterstand of de 
invorderingskosten ofwel niet afdwingbaar 
zijn ofwel aanleiding geven tot een 
vordering tot schadevergoeding indien zij 
een kennelijke onbillijkheid jegens de 
schuldeiser behelzen. Bij de beoordeling of 
een beding een kennelijke onbillijkheid 
jegens de schuldeiser behelst, worden alle 
omstandigheden in aanmerking genomen, 
met inbegrip van goede handelspraktijken 
en de aard van het product of de dienst. Er 
wordt  ook  rekening mee gehouden of de 
schuldenaar objectieve redenen heeft om af 
te wijken van de wettelijke interestvoet of 
van artikel 3, lid 2, onder b), artikel 4, 

1. De lidstaten voorzien erin dat een 
beding in een overeenkomst of een
praktijk met betrekking tot de datum of 
termijn voor betaling, de interest voor 
betalingsachterstand of de vergoeding van
invorderingskosten niet afdwingbaar zijn 
en aanleiding geven tot een vordering tot 
schadevergoeding indien zij een 
onbillijkheid jegens de schuldeiser 
behelzen.
Bij de beoordeling of een beding of 
praktijk een onbillijkheid jegens de 
schuldeiser als bedoeld in lid 1 behelst, 
worden alle omstandigheden in 
aanmerking genomen, met inbegrip van:

a) elke kennelijke afwijking van goede 
handelspraktijken, in strijd met goede 
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lid 1, of artikel 5, lid 2, onder b) . trouw en billijke behandeling;
b) de aard van het product of de dienst; en
c) of de schuldenaar objectieve redenen 
heeft om af te wijken van de wettelijke 
interestvoet of van artikel 3, lid 2, onder b), 
artikel 4, lid 1, of artikel 5, lid 2, onder b).
(De schrapping van het woord "kennelijk 
[onbillijke], het gebruik van de term 
"bedingen" en de toevoeging van 
"handelspraktijken" zijn van toepassing op 
de volledige tekst. Aanneming ervan houdt 
overeenkomstige wijzigingen in de gehele 
tekst in.)

Motivering

Duidelijk is dat de vertaling van "beding" in het Spaans "cláusula" is, in het Italiaans "clausola" 
en in het Frans "clause". Dit is consistent met bijvoorbeeld Richtlijn 93/13/EEG van de Raad 
van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten.

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – alinea 2 (wordt nieuw lid)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van de eerste alinea
worden bedingen die de betaling van 
interest voor betalingsachterstand 
uitsluiten, altijd kennelijk onbillijk geacht.

1 bis. Voor de toepassing van lid 1 worden 
bedingen of handelspraktijken die de 
betaling van interest voor 
betalingsachterstand en/of de vergoeding 
van invorderingskosten uitsluiten, altijd 
onbillijk geacht.

Motivering

Het is nodig om de marktdeelnemers duidelijk te maken dat de uitsluiting van het recht op 
vergoeding voor invorderingskosten, een recht dat het voorstel wil versterken, een onbillijk 
beding is dat niet afdwingbaar is en aanleiding kan geven tot een vordering tot 
schadevergoeding.
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Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het in lid 2 bedoelde middel omvat 
bepalingen op grond waarvan een 
vertegenwoordigende organisatie in 
overeenstemming met de nationale 
wetgeving de rechter of bevoegde 
administratieve instanties kan adiëren op 
grond van het feit dat bedingen een 
kennelijke onbillijkheid behelzen, opdat 
deze passende en doeltreffende middelen 
aanwenden om de verdere toepassing 
daarvan te voorkomen. 

3. Het in lid 2 bedoelde middel omvat 
bepalingen op grond waarvan een 
organisatie die officieel erkend is als 
organisatie die de belangen van 
ondernemingen vertegenwoordigt, of die 
rechtmatige belangen heeft bij die 
vertegenwoordiging, in overeenstemming 
met de nationale wetgeving de rechter of 
bevoegde administratieve instanties kan 
adiëren op grond van het feit dat bedingen 
of handelspraktijken, ook in geval van 
specifieke contracten, een onbillijkheid 
behelzen, opdat deze passende en 
doeltreffende middelen aanwenden om de 
toepassing daarvan te voorkomen.

Motivering

Dit amendement is gebaseerd op de formulering van richtlijn 2000/35 en heeft ten doel het 
begrip "organisaties" te verduidelijken. In tegenstelling tot richtlijn 2000/35 wordt echter 
voorgesteld deze mogelijkheid uit te breiden tot andere dan MKB-organisaties, bijvoorbeeld 
organisaties die een bepaalde industriële sector vertegenwoordigen.
Het amendement verduidelijkt ook dat het feit dat de vermeende onbillijke bedingen in een 
specifiek contract, en niet in standaardvoorwaarden zijn opgenomen, vertegenwoordigende 
organisaties niet belet om in overeenstemming met de nationale wetgeving juridische stappen te 
ondernemen.

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – leden 1 en 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat, ongeacht 
het bedrag van de schuld, binnen een 
periode van 90 kalenderdagen na de 
instelling bij de rechter of een andere 
bevoegde autoriteit van de vordering of het 
verzoek van de schuldeiser, een 
executoriale titel kan worden verkregen 
wanneer de schuld of aspecten van de 
procedure niet worden betwist. 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat, via een 
spoedprocedure en ongeacht het bedrag 
van de schuld, binnen een periode van 90 
kalenderdagen na de instelling bij de 
rechter of een andere bevoegde autoriteit 
van de vordering of het verzoek van de 
schuldeiser, een executoriale titel kan 
worden verkregen wanneer de schuld of 
aspecten van de procedure niet worden 
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betwist. De lidstaten kwijten zich van deze 
verplichting overeenkomstig hun 
respectieve nationale wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen. Hiertoe 
zullen schuldeisers een beroep kunnen 
doen op een algemeen toegankelijke 
onlineprocedure.

2. Nationale wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen leggen 
dezelfde voorwaarden op aan alle 
schuldeisers die gevestigd zijn in de 
Gemeenschap.

2. Nationale wettelijke, bestuursrechtelijke 
bepalingen en de in lid 1 bedoelde 
onlineprocedure zijn beschikbaar onder 
dezelfde voorwaarden voor alle 
schuldeisers die gevestigd zijn in de Unie.

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De leden 1, 2 en 3 laten Verordening 
(EG) nr. 1986/2006 onverlet.

4. De leden 1, 2 en 3 laten Verordening 
(EG) nr. 1896/2006 van het Europees 
Parlement en de Raad van 12 december 
2006 tot invoering van een Europese 
betalingsbevelprocedure1 onverlet.
__________________
1 PB L 399, 30.12.2006, blz. 1.

Motivering

Correctie van een fout in het Commissievoorstel.

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 bis
Bemiddeling/mediation en gedragscodes

1. De lidstaten bevorderen de instelling 
van systematieken voor de beslechting van 
conflicten door middel van 
bemiddeling/mediation, waar onder 
andere de in artikel 6, lid 3, genoemde 
organisaties bij betrokken zijn.
2. De lidstaten en de in artikel 6, lid 3, 
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genoemde organisaties stellen, met de 
steun van de Commissie, gedragscodes op 
met passende klachtenmechanismen, 
waarover op nationaal of EU-niveau is 
onderhandeld, die erop zijn gericht bij te 
dragen aan een correcte uitvoering van 
onderhavige richtlijn, en verspreiden 
deze.
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19.3.2010

ADVIES VAN DE COMMISSIE INDUSTRIE, ONDERZOEK EN ENERGIE

aan de Commissie interne markt en consumentenbescherming

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (herschikking)
(COM(2009)0126 – C7-0044/2009 – 2009/0054(COD))

Rapporteur voor advies: Francesco De Angelis

BEKNOPTE MOTIVERING

Richtlijn 2000/35/EG, die in mei 2000 werd goedgekeurd en sinds 8 augustus 2002 van kracht is 
met als doel betalingsachterstanden bij handelstransacties te bestrijden, heeft slechts een beperkt 
effect gesorteerd. Er zijn nog steeds grote verschillen tussen de wettelijke regelingen van de 
lidstaten met betrekking tot termijnen voor betalingen, en verlate betalingen vormen nog steeds 
een bedreiging voor de toekomst van ondernemingen, met name in het mkb en vooral in deze tijd 
van economische en financiële crisis die Europa en de hele wereld momenteel doormaken. 

Stelselmatig te laat betalen, uit noodzaak of vaak ook opzettelijk, destabiliseert de interne markt 
en brengt de grensoverschrijdende handel ernstige schade toe. Bovendien lopen bedrijven in 
lidstaten waar deze problematiek zich het veelvuldigst voordoet, het gevaar dat hun inkomsten 
steeds verder teruglopen of zelfs dat zij failliet gaan.
Het probleem neemt zijn ernstigste vormen aan bij transacties tussen overheidsinstanties en 
bedrijven, maar of het daarom wenselijk is deze transacties anders te behandelen dan die tussen 
particulieren, valt te betwijfelen. Ook deze particuliere ondernemingen, met name in het mkb, 
kunnen te maken met hebben met onbillijke clausules in overeenkomsten waarmee zij hebben 
ingestemd uit vrees hun betrekkingen met een grote particuliere klant te schaden. 

In zijn advies geeft de rapporteur uiting aan zijn tevredenheid over het Commissievoorstel. Hij 
onderschrijft de algemene benadering van de Commissie, maar wil de tekst op enkele punten 
formeel of inhoudelijk wijzigen omwille van de duidelijkheid en zekerheid bij de interpretatie en 
omzetting van de richtlijn.

De rapporteur is van mening dat het toepassingsgebied van de bepalingen met betrekking tot 
overheidsinstanties moet worden uitgebreid tot openbare nutsbedrijven. Ook stelt hij wijzigingen 
voor met betrekking tot de zekerheid van termijnen voor betaling, het ontradingseffect dat moet 
uitgaan van de extra lasten die de schuldenaar moet betalen, de verkleining van de 
uitzonderingsmogelijkheden waarin de regelgeving voorziet en de passieve en actieve informatie 
aan bedrijven over hun nieuwe rechten.

Het advies sluit aan bij het werkdocument van de rapporteur ten principale, mevrouw Barbara 
Weiler van de Commissie interne markt en consumentenbescherming. De rapporteur acht het 
echter van belang dat er in het advies van de Commissie industrie, onderzoek en energie enkele 
extra elementen worden toegevoegd met het oog op de bescherming van het bedrijfsleven, te 
beginnen met de kleine en middelgrote ondernemingen. Met name wil hij de toepassing van de 
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kosten in verband met de vergoeding van invorderingskosten en van interest in geval van 
betalingsachterstand verplicht maken. Zo kan namelijk worden voorkomen dat elke schuldeiser 
afzonderlijk actie moet ondernemen en dan eventueel te maken krijgt met retorsiemaatregelen 
van de zijde van de schuldenaar.

In het voorstel van de rapporteur zijn enkele ideeën overgenomen die de schaduwrapporteurs bij 
de eerste gedachtewisseling over het voorstel voor een richtlijn hebben aangereikt. Met name 
heeft de rapporteur het voorstel van zijn collega’s overgenomen om de door de Europese 
wetgever bepaalde marges voor uitzonderingen te beperken.

Er is nog geen breed draagvlak gevonden voor invoering van een forfaitaire schadevergoeding 
van 5% waarop de schuldeiser recht heeft als overheidsinstanties te laat betalen. De rapporteur 
zal deze kwestie bij de volgende gedachtewisseling aan de orde stellen en dan eventueel een 
amendement hierover indienen.

AMENDEMENTEN

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
interne markt en consumentenbescherming onderstaande amendementen in haar verslag op te 
nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Ook al zijn de instellingen van de 
Unie niet rechtstreeks gebonden aan deze 
richtlijn, dient te worden verzekerd dat die 
instellingen zich aan goede praktijken 
houden en de in deze richtlijn vervatte 
betalingsvoorschriften toepassen.

Motivering

De Europese instellingen moeten het goede voorbeeld geven door altijd tijdig te betalen.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Uit onderzoek blijkt dat 
overheidsinstanties vaak contractuele 
betalingstermijnen voor handelstransacties 
verlangen die aanmerkelijk langer zijn dan 
30 dagen. Daarom moet de 

(16) De ervaring leert dat contractuele 
betalingstermijnen voor handelstransacties 
vaak aanmerkelijk langer zijn dan 
30 dagen. Daarom moet de 
betalingstermijn bij handelstransacties bij 
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betalingstermijn voor overheidsopdrachten
bij wijze van algemene regel tot een 
maximum van 30 dagen worden beperkt.

wijze van algemene regel tot een maximum 
van 30 dagen worden beperkt; wanneer 
een langere betalingstermijn naar 
behoren wordt gemotiveerd met het 
noodzakelijkheidsbeginsel of met 
bijzondere bepalingen in het nationaal 
recht en wanneer de schuldenaar en de 
schuldeiser hierover uitdrukkelijk 
overeenstemming hebben bereikt, kan de 
betalingstermijn tot maximaal 60 dagen 
worden verlengd.

Motivering

Voor alle soorten handelstransacties moeten dezelfde betalingsvoorschriften gelden, om 
concurrentienadelen voor particuliere of overheidsbedrijven te voorkomen. De 
handelsbetrekkingen tussen ondernemingen en overheidsinstanties zijn in tal van opzichten te 
vergelijken met die tussen ondernemingen. Om vooral voor kleine en middelgrote 
ondernemingen nadelige betalingstermijnen te voorkomen, dient in elk geval uiterlijk 60 dagen 
na ontvangst van de factuur rente te worden betaald.

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) "overheidsinstantie": elke 
aanbestedende dienst zoals omschreven in 
Richtlijn 2004/18/EG;

(2) "overheidsinstantie": elke 
aanbestedende dienst zoals omschreven in 
Richtlijn 2004/17/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 31 maart 2004 
houdende coördinatie van de procedures 
voor het plaatsen van opdrachten in de 
sectoren water- en energievoorziening, 
vervoer en postdiensten1 en Richtlijn 
2004/18/EG, ongeacht van het voorwerp 
of de waarde van de overheidsopdracht; 
alsmede elke instelling van de Unie zoals 
vermeld in artikel 13 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie;
1 PB L 134 van 30.4.2004, blz. 1.

Motivering

Om te voorkomen dat aanbestedende diensten zoals omschreven in Richtlijn 2004/17/EG buiten 
het toepassingsgebied vallen moet eveneens Richtlijn 2004/17/EG worden genoemd. Aangezien 
Richtlijn 2004/18/EG en Richtlijn 2004/17/EG uitsluitend van toepassing zijn op bepaalde 
opdrachten, vanaf een bepaalde drempelwaarde, moet duidelijk worden gemaakt dat deze 
beperkingen niet gelden voor Richtlijn 2000/35/EG. Bij betalingsachterstand gaat het niet alleen 
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om nationale instanties, maar ook om EU-instellingen. De EU-instellingen kunnen zichzelf niet 
vrijstellen van voorschriften die andere overheidsinstanties worden opgelegd.

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) "sectoronderneming": 
onderneming in de sectoren water- en 
energievoorziening en vervoer zoals 
omschreven in Richtlijn 2004/17/EG, 
ongeacht de waarde van de 
overheidsopdracht;

Motivering

"Sectorondernemingen" zijn vanwege hun speciale marktpositie bijzonder machtig. Zij zijn op 
het gebied van de infrastructuur voor de water- en energievoorziening en het vervoer de enige 
dienstverleners en ondervinden geen daadwerkelijke mededinging. Om deze reden kunnen 
sectorondernemingen hun inkoopvoorwaarden en betalingstermijnen in hoge mate zelf bepalen. 
Van deze machtspositie mag geen misbruik worden gemaakt. Sectorondernemingen moeten dan 
ook als aanbestedende diensten uit die sector worden behandeld.

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) "wettelijke interest": de enkelvoudige 
rente voor betalingsachterstand, 
overeenkomend met de referentie-
interestvoet vermeerderd met ten minste
zeven procentpunten;

(6) "wettelijke interest": de enkelvoudige 
rente voor betalingsachterstand, 
overeenkomend met de referentie-
interestvoet vermeerderd met ten minste
negen procentpunten;

Motivering

In combinatie met de amendementen op de artikelen 3 en 5 om te komen tot een eenvormiger, 
billijker en evenrediger geheel van regels die zowel voor de privé- als de overheidssector gelden, 
zou een geringe verhoging van de verplichte wettelijke interest ertoe kunnen dienen beide 
sectoren aan te zetten tot een beter betalingsgedrag.

Amendement 6
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Interest in geval van betalingsachterstand Interest in geval van betalingsachterstand
bij handelstransacties tussen 

ondernemingen
1. De lidstaten zorgen ervoor dat bij 
handelstransacties tussen ondernemingen 
de schuldeiser zonder aanmaning recht 
heeft op interest voor betalingsachterstand 
mits aan de volgende voorwaarden wordt 
voldaan:

1. De lidstaten zorgen ervoor dat bij 
handelstransacties tussen ondernemingen 
de schuldeiser zonder aanmaning recht 
heeft op interest voor betalingsachterstand 
mits aan de volgende voorwaarden wordt 
voldaan:

(a) de schuldeiser heeft zijn contractuele en 
wettelijke verplichtingen vervuld,

(a) de schuldeiser heeft zijn contractuele en 
wettelijke verplichtingen vervuld,

(b) de schuldeiser heeft het verschuldigde 
bedrag niet op tijd ontvangen, tenzij de 
schuldenaar niet voor de vertraging 
verantwoordelijk is.

(b) de schuldeiser heeft het verschuldigde 
bedrag niet op tijd ontvangen, tenzij de 
schuldenaar niet voor de vertraging 
verantwoordelijk is.

2. Wanneer aan de voorwaarden in lid 1 
wordt voldaan, zorgen de lidstaten voor het 
volgende: 

2. Wanneer aan de voorwaarden in lid 1 
wordt voldaan, zorgen de lidstaten voor het 
volgende: 

(a) met ingang van de dag volgend op de 
datum voor betaling of op het verstrijken 
van de termijn voor betaling, welke zijn 
vastgesteld in de overeenkomst, is interest 
voor betalingsachterstand verschuldigd;

(a) met ingang van de dag volgend op de 
datum voor betaling of op het verstrijken 
van de termijn voor betaling, die in 
overeenstemming is met de onder b) 
neergelegde termijnen en die niet later 
mag zijn dan 60 dagen na de in de 
overeenkomst vastgelegde datum van 
ontvangst van de goederen of van levering 
van de diensten welke zijn vastgesteld in 
de overeenkomst, is interest voor 
betalingsachterstand verschuldigd;

(b) indien er in de overeenkomst geen 
datum of termijn voor betaling is 
vastgesteld, is binnen een van de volgende 
termijnen automatisch interest voor 
betalingsachterstand verschuldigd:

(b) indien er in de overeenkomst geen 
datum of termijn voor betaling is 
vastgesteld, is binnen een van de volgende 
termijnen automatisch interest voor 
betalingsachterstand verschuldigd:

(i) 30 dagen na de ontvangst door de 
schuldenaar van de factuur of een 
gelijkwaardig verzoek tot betaling,

(i) 30 kalenderdagen na de ontvangst door 
de schuldenaar van de factuur of een 
gelijkwaardig verzoek tot betaling,

(ii) indien de schuldenaar de factuur of het 
gelijkwaardig verzoek tot betaling eerder 
ontvangt dan de goederen of de diensten, 
30 dagen na de ontvangst van de goederen 
of diensten, 

(ii) indien de schuldenaar de factuur of het 
gelijkwaardig verzoek tot betaling eerder 
ontvangt dan de goederen of de diensten, 
30 kalenderdagen na de ontvangst van de 
goederen of diensten, 
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(iii) indien de wet of de overeenkomst 
voorziet in een procedure voor aanvaarding 
of controle ter verificatie van de 
conformiteit van de goederen of de 
diensten met de overeenkomst en indien de 
schuldenaar de factuur of het gelijkwaardig 
verzoek tot betaling ontvangt vóór of op de 
datum waarop de aanvaarding of controle 
plaatsvindt, 30 dagen na die datum.

(iii) indien de wet of de overeenkomst 
voorziet in een procedure voor aanvaarding 
of controle ter verificatie van de 
conformiteit van de goederen of de 
diensten met de overeenkomst en indien de 
schuldenaar de factuur of het gelijkwaardig 
verzoek tot betaling ontvangt vóór of op de 
datum waarop de aanvaarding of controle 
plaatsvindt, 30 kalenderdagen na 
laatstgenoemde datum;
b bis) indien de datum van ontvangst van 
de factuur geen voorwerp van 
contractuele overeenkomst tussen 
schuldenaar en schuldeiser is.

2 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
onder 2 onder b) iii) vermelde 
aanvaardings- of certificatieprocedure 
niet langer dan 15 dagen duurt, tenzij in 
de aanbestedingsstukken en de 
overeenkomst anders is bepaald en deze 
bepalingen naar behoren gemotiveerd 
zijn.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
toepasselijke referentie-interestvoet:

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
toepasselijke referentie-interestvoet:

(a) voor de eerste helft van het jaar de 
rentevoet is die op 1 januari van dat jaar 
geldt;

(a) voor de eerste helft van het jaar de 
rentevoet is die op 1 januari van dat jaar 
geldt;

(b) voor de tweede helft van het jaar de 
rentevoet is die op 1 juli van dat jaar geldt.

(b) voor de tweede helft van het jaar de 
rentevoet is die op 1 juli van dat jaar geldt.
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Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – inleidende formule

Motivering

Waarschijnlijk gaat elke contractuele bepaling die afwijkt van die welke in de artikelen 3 en 5 
wordt voorgesteld ten koste van de contractuele waarborgen ter bescherming van de schuldeiser. 
De rapporteur acht het essentieel dat de lidstaten ervoor zorgen dat de procedure automatisch 
wordt uitgevoerd, zodat de afzonderlijke schuldeiser niet bang hoeft te zijn voor eventuele 
retorsiemaatregelen van de zijde van de opdrachtgever.

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 1 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze bedragen worden twee keer per jaar 
herzien.

Motivering

Het is noodzakelijk om de compensatiebedragen te herzien waarbij wordt opgemerkt dat de 
voorgestelde bedragen niet in verhouding staan tot de werkelijke juridische kosten en de gang 
naar de rechter niet vereenvoudigen. Bij de omschrijving van de kosten moet worden verwezen 
naar mechanismen voor tweejaarlijkse verhoging.

Amendement 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
schuldeiser een van de volgende bedragen
van de schuldenaar mag invorderen 
wanneer bij handelstransacties interest 
voor betalingsachterstand overeenkomstig 
de artikelen 3 en 5 verschuldigd is, tenzij 
in de overeenkomst anders is bepaald: 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
schuldeiser automatisch, dus zonder dat 
de afzonderlijke schuldeiser daarom hoeft 
te verzoeken, een van de volgende 
minimumbedragen van de schuldenaar 
mag invorderen wanneer bij 
handelstransacties interest voor 
betalingsachterstand overeenkomstig de 
artikelen 3 en 5 verschuldigd is: 
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Betaling door overheidsinstanties Betaling door overheidsinstanties en 
sectorondernemingen

1. De lidstaten zorgen ervoor dat bij 
handelstransacties die leiden tot het 
leveren van goederen of het verrichten 
van diensten tegen vergoeding aan 
overheidsinstanties de schuldeiser zonder 
aanmaning recht heeft op interest voor 
betalingsachterstand ter hoogte van de 
wettelijke interest mits aan de volgende 
voorwaarden wordt voldaan:

1. De lidstaten zorgen ervoor dat bij 
handelstransacties de schuldeiser zonder 
aanmaning recht heeft op interest voor 
betalingsachterstand ter hoogte van de 
wettelijke interest mits aan de volgende 
voorwaarden wordt voldaan:

(a) de schuldeiser heeft zijn contractuele en 
wettelijke verplichtingen vervuld, 

(a) de schuldeiser heeft zijn contractuele en 
wettelijke verplichtingen vervuld, 

(b) de schuldeiser heeft het verschuldigde 
bedrag niet op tijd ontvangen, tenzij de 
schuldenaar niet voor de vertraging 
verantwoordelijk is.

(b) de schuldeiser heeft het verschuldigde 
bedrag niet op tijd ontvangen, tenzij de 
schuldenaar niet voor de vertraging 
verantwoordelijk is.

2. Wanneer aan de voorwaarden in lid 1 
wordt voldaan, zorgen de lidstaten voor het 
volgende:

4. Wanneer aan de voorwaarden in lid 1 
wordt voldaan, zorgen de lidstaten voor het 
volgende:

(a) met ingang van de dag volgend op de 
datum voor betaling of op het verstrijken 
van de termijn voor betaling, welke zijn 
vastgesteld in de overeenkomst, is interest 
voor betalingsachterstand verschuldigd;

(a) met ingang van de dag volgend op de 
datum voor betaling of op het verstrijken 
van de termijn voor betaling, welke zijn 
vastgesteld in de overeenkomst, is interest 
voor betalingsachterstand verschuldigd;

(b) indien er in de overeenkomst geen 
datum of termijn voor betaling is 
vastgesteld, is binnen een van de volgende 
termijnen automatisch interest voor 
betalingsachterstand verschuldigd:

(b) indien er in de overeenkomst geen 
datum of termijn voor betaling is 
vastgesteld, is binnen een van de volgende 
termijnen automatisch interest voor 
betalingsachterstand verschuldigd:

(i) 30 dagen na de ontvangst door de 
schuldenaar van de factuur of een 
gelijkwaardig verzoek tot betaling,

(i) 30 kalenderdagen na de ontvangst door 
de schuldenaar van de factuur of een 
gelijkwaardig verzoek tot betaling,

(ii) indien de schuldenaar de factuur of het 
gelijkwaardig verzoek tot betaling eerder 
ontvangt dan de goederen of de diensten, 
30 dagen na de ontvangst van de goederen 
of diensten,

(ii) indien de schuldenaar de factuur of het 
gelijkwaardig verzoek tot betaling eerder 
ontvangt dan de goederen of de diensten, 
30 kalenderdagen na de ontvangst van de 
goederen of diensten,

(iii) indien de wet of de overeenkomst 
voorziet in een procedure voor aanvaarding 
of controle ter verificatie van de 
conformiteit van de goederen of de 

(iii) indien de wet of de overeenkomst 
voorziet in een procedure voor aanvaarding 
of controle ter verificatie van de 
conformiteit van de goederen of de 
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diensten met de overeenkomst en indien de 
schuldenaar de factuur of het gelijkwaardig 
verzoek tot betaling ontvangt vóór of op de 
datum waarop de aanvaarding of controle 
plaatsvindt, 30 dagen na die datum.

diensten met de overeenkomst en indien de 
schuldenaar de factuur of het gelijkwaardig 
verzoek tot betaling ontvangt vóór of op de 
datum waarop de aanvaarding of controle 
plaatsvindt, 30 kalenderdagen na 
laatstgenoemde datum;
(c) indien de datum van ontvangst van de
factuur geen voorwerp van contractuele 
overeenkomst tussen schuldenaar en 
schuldeiser is.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de duur 
van een procedure voor aanvaarding of 
controle als bedoeld in lid 2, onder b) iii), 
niet meer dan 30 dagen bedraagt, tenzij in 
de aanbestedingsstukken en de 
overeenkomst anders is bepaald en deze 
bepalingen naar behoren gemotiveerd zijn.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de duur 
van een procedure voor aanvaarding of 
controle als bedoeld in lid 4, onder b) iii), 
niet meer dan 15 dagen bedraagt, tenzij in 
de aanbestedingsstukken en de 
overeenkomst anders is bepaald en deze 
bepalingen naar behoren gemotiveerd zijn.

4. De lidstaten zorgen ervoor dat de in de 
overeenkomst vastgestelde 
betalingstermijn niet langer is dan de in lid 
2, onder b), genoemde termijnen, tenzij de 
schuldenaar en de schuldeiser uitdrukkelijk 
een langere termijn overeenkomen en er 
bijzondere omstandigheden zijn, zoals een 
objectieve noodzaak om de betaling over 
een langere periode te spreiden, die dit 
rechtvaardigen.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de in de 
overeenkomst vastgestelde 
betalingstermijn niet langer is dan de in lid 
4, onder b), genoemde termijnen, tenzij de 
schuldenaar en de schuldeiser op grond 
van redenen die dit rechtvaardigen en in 
overeenstemming met het 
noodzakelijkheidsbeginsel uitdrukkelijk
een langere termijn overeenkomen, die in 
geen geval langer mag zijn dan 60 dagen.

5. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
schuldeiser recht heeft op een forfaitaire 
vergoeding ter hoogte van 5% van het 
verschuldigde bedrag wanneer interest 
voor betalingsachterstand verschuldigd is. 
Deze vergoeding komt bovenop de interest 
voor betalingsachterstand.
6. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
toepasselijke referentie-interestvoet bij 
handelstransacties die leiden tot het leveren 
van goederen of het verrichten van 
diensten tegen vergoeding aan 
overheidsinstanties:

6. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
toepasselijke referentie-interestvoet bij 
handelstransacties die leiden tot het leveren 
van goederen of het verrichten van 
diensten tegen vergoeding aan 
overheidsinstanties:

(a) voor de eerste helft van het jaar de 
rentevoet is die op 1 januari van dat jaar 
geldt;

(a) voor de eerste helft van het jaar de 
rentevoet is die op 1 januari van dat jaar 
geldt;

(b) voor de tweede helft van het jaar de 
rentevoet is die op 1 juli van dat jaar geldt. 

(b) voor de tweede helft van het jaar de 
rentevoet is die op 1 juli van dat jaar geldt. 
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Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Kennelijk onbillijke contractbepalingen Kennelijk onbillijke contractbepalingen en 
handelspraktijken

Motivering

Ter voorkoming van misbruik en oneerlijke bepalingen in contracten en zakelijke relaties moet 
het toepassingsgebied van dit artikel worden uitgebreid met handelspraktijken, omdat die voor 
KMO’s ook een ernstig probleem vormen, bijvoorbeeld wanneer grotere ondernemingen 
naderhand de betalingstermijnen eenzijdig wijzigen.

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten voorzien erin dat bedingen 
in een overeenkomst over de datum voor 
betaling, de interest voor 
betalingsachterstand of de 
invorderingskosten ofwel niet afdwingbaar 
zijn ofwel aanleiding geven tot een 
vordering tot schadevergoeding indien zij 
een kennelijke onbillijkheid jegens de 
schuldeiser behelzen. Bij de beoordeling of 
een beding een kennelijke onbillijkheid 
jegens de schuldeiser behelst, worden alle 
omstandigheden in aanmerking genomen, 
met inbegrip van goede handelspraktijken 
en de aard van het product of de dienst. Er 
wordt ook rekening mee gehouden of de 
schuldenaar objectieve redenen heeft om af 
te wijken van de wettelijke interestvoet of 
van artikel 3, lid 2, onder b), artikel 4, 
lid 1, of artikel 5, lid 2, onder b).

1. De lidstaten voorzien erin dat bedingen 
in een overeenkomst en/of 
handelspraktijken over de datum voor 
betaling, de interest voor 
betalingsachterstand of de 
invorderingskosten, dan wel dergelijke 
bedingen in een informele afspraak of in 
naderhand in de overeenkomst 
aangebrachte wijzigingen ofwel niet 
afdwingbaar zijn ofwel aanleiding geven 
tot een vordering tot schadevergoeding 
indien zij een kennelijke onbillijkheid 
jegens de schuldeiser behelzen. Bij de 
beoordeling of een beding een kennelijke 
onbillijkheid jegens de schuldeiser behelst, 
worden alle omstandigheden in 
aanmerking genomen, met inbegrip van 
goede handelspraktijken en de aard van het 
product of de dienst, alsook de omvang 
van de onderneming. Er wordt ook 
rekening mee gehouden of de schuldenaar 
objectieve redenen heeft om af te wijken 
van de wettelijke interestvoet of van 
artikel 4, lid 1, of artikel 5, lid 2, onder b).
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Motivering

Teneinde erop toe te zien dat KMO's in het geval van betalingen volledig door deze wetgeving 
tegen misbruik of oneerlijke praktijken worden beschermd, is het van essentieel belang om ook 
handelspraktijken in dit artikel op te nemen. Indien handelspraktijken, met inbegrip van 
wijzigingen achteraf in de betalingsvoorwaarden van de overeenkomst, niet in dit artikel worden 
opgenomen, dan kan het voorstel van de Commissie niet voldoende verhinderen dat schuldeisers 
als "banken" worden gebruikt, bijvoorbeeld als de betalingstermijn unilateraal wordt verlengd 
om de liquiditeit van de schuldenaar ten koste van de schuldeiser te vergroten. Wijziging 
verwijzing naar de artikelen om de amendementen te stroomlijnen met de amendementen waarin 
de artikelen 3 en 5 zijn samengevoegd. Als namelijk moet worden vastgesteld of een beding in 
een overeenkomst vexatoir is, wordt niet alleen rekening gehouden met goede handelspraktijken 
en de aard van het product of de dienst, maar ook met de omvang van de onderneming.

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van de eerste alinea 
worden bedingen waarin een termijn is 
bepaald die de in artikel 5, lid 2, onder b), 
bedoelde termijn overschrijdt, altijd 
kennelijk onbillijk geacht, mede rekening 
houdend met de in artikel 5, lid 4, 
genoemde criteria.

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – alinea 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een beding waarmee bijkomende 
financiële lasten aan de schuldeiser 
worden opgelegd als voorwaarde voor het 
eisen van een wettelijke vergoeding 
wegens betalingsachterstand, wordt 
kennelijk onbillijk geacht.
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Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het in lid 2 bedoelde middel omvat 
bepalingen op grond waarvan een 
vertegenwoordigende  organisatie in 
overeenstemming met de nationale 
wetgeving de rechter of bevoegde 
administratieve instanties kan adiëren op 
grond van het feit dat bedingen een 
kennelijke onbillijkheid behelzen, opdat 
deze passende en doeltreffende middelen 
aanwenden om de verdere toepassing 
daarvan te voorkomen.

3. Het in lid 2 bedoelde middel omvat 
bepalingen op grond waarvan een 
vertegenwoordigende  organisatie in 
overeenstemming met de nationale 
wetgeving de rechter of bevoegde 
administratieve instanties kan adiëren op 
grond van het feit dat bedingen een 
kennelijke onbillijkheid behelzen, opdat 
deze passende en doeltreffende middelen 
aanwenden om de toepassing daarvan te 
voorkomen. Deze bepaling laat de 
vertrouwelijkheidsclausule die 
vertegenwoordigende organisaties jegens 
hun leden bindt, onverlet.

Motivering

Vertegenwoordigende organisaties moeten in de gelegenheid worden gesteld om in 
overeenstemming met de nationale wetgeving ook gerechtelijke stappen te ondernemen wanneer 
incidenteel of af en toe gebruik wordt gemaakt van dergelijke bedingingen.

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten bieden volledige transparantie 
over de uit deze richtlijn voortvloeiende 
rechten en plichten, in het bijzonder door 
de toepasselijke wettelijke interestvoet te 
publiceren.

De lidstaten bieden volledige transparantie 
over de uit deze richtlijn voortvloeiende 
rechten en plichten, in het bijzonder door 
de toepasselijke wettelijke interestvoet te 
publiceren, evenals de stand van 
betalingen door de overheid, als specifieke 
garantie voor de eventuele 
toeleveringsketen.

Motivering

Hiermee worden de traceerbaarheid en transparantie van betalingen door overheidsinstanties 
ingevoerd. Door middel van deze maatregel wordt in het bijzonder gewaarborgd dat de 
eventuele toeleveringsketen in dienst van de hoofdcontractanten eveneens profijt trekt van de 
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verkorting van de betalingstermijnen.

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Voor de uitvoering van deze 
richtlijn zetten de lidstaten 
voorlichtingscampagnes op om het 
bedrijfsleven, en met name het midden- en 
kleinbedrijf (KMO's), meer bewust te 
maken van hun rechten.
De lidstaten overwegen de mogelijkheid 
om punctueel betalen te bevorderen door 
informatie over "goede" en "slechte" 
schuldenaren bekend te maken en goede 
praktijken te publiceren.

Motivering

Zoals bij de effectbeoordeling van de Commissie is gebleken, vragen bedrijven vaak geen 
interest omdat zij zich niet bewust zijn van hun rechten. Naast informatie daarover kunnen ook 
praktische maatregelen worden gepubliceerd die punctueel betalen bevorderen.
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