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Amendement 16
Tiziano Motti

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 
overheidsinstanties alle facturen voor 
leveringen en diensten, dus ook die van het 
mkb, volgens het volgende tijdschema 
betalen om liquiditeitsproblemen tegen te 
gaan: binnen 90 dagen voor 
overheidsinstanties, binnen 30 dagen voor 
particuliere ondernemingen indien niet 
anders overeengekomen tussen de 
partijen en met inachtneming van de 
contractuele vrijheid.

Or. it

Motivering

Het voorstel voor een richtlijn maakt geen onderscheid tussen overheidsinstellingen en 
ondernemingen en hanteert voor beide dezelfde tijdslimiet om te voldoen aan verschuldigde 
betalingen. In werkelijkheid verschillen de interne boekhoudsystemen van overheidsinstanties 
en ondernemingen sterk van elkaar en is de begroting van overheidsinstanties gebonden aan 
strenge niveaus van regelgeving waar ondernemingen op dat gebied flexibeler zijn. Het lijkt 
daarom beter dat de beide boekhoudsystemen in de tijdschema's van elkaar worden 
onderscheiden. 

Amendement 17
Sabine Verheyen, Heide Rühle, Andreas Schwab

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 

(7) Een van de prioritaire acties van het 
Europees economisch herstelplan betreft 
terugdringing van de administratieve lasten 



PE439.270v02-00 4/138 AM\810451NL.doc

NL

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.

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.

Or. de

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 18
Matteo Salvini

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) In sommige lidstaten wijken de 
contractuele betalingstermijnen 
aanmerkelijk af van het communautaire 
gemiddelde.

Or. en

Amendement 19
Matteo Salvini

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) De verschillen tussen de 
betalingsvoorschriften en -praktijken in 
de lidstaten vormen een hinderpaal voor 
de goede werking van de interne markt.

Or. en
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Amendement 20
Gianni Pittella

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Deze richtlijn dient alle 
handelstransacties te bestrijken, ongeacht 
of deze tussen particuliere of openbare 
ondernemingen of tussen ondernemingen 
en overheidsinstanties plaatsvinden, 
rekening houdend met het feit dat de 
overheid een aanzienlijke hoeveelheid 
betalingen aan bedrijven verricht. De 
richtlijn moet bijgevolg ook alle 
handelstransacties tussen hoofdaannemers 
en hun leveranciers en onderaannemers 
regelen.

(10) Deze richtlijn dient alle 
handelstransacties te bestrijken, ongeacht 
of deze tussen particuliere of openbare 
ondernemingen of tussen ondernemingen 
en overheidsinstanties plaatsvinden, 
rekening houdend met het feit dat de 
overheid een aanzienlijke hoeveelheid 
betalingen aan bedrijven verricht. De 
richtlijn moet bijgevolg ook alle 
handelstransacties tussen hoofdaannemers 
en hun leveranciers en onderaannemers 
regelen alsmede de collectieve afspraken 
over handelstransacties, van doorlopende 
zowel als van periodieke aard, tussen 
bedrijven of vertegenwoordigingen van 
bedrijven en overheidsinstanties.

Or. it

Motivering

Het nieuwe voorschrift beslaat handelstransacties die tot stand zijn gekomen tijdens 
collectieve afspraken tussen apothekers of hun vertegenwoordigingen en overheidsinstanties. 
Hierin zijn situaties opgenomen zoals de Italiaanse, waarin de betalingen door lokale 
gezondheidsinstellingen zijn geregeld in de nationale farmaceutische overeenkomst tussen de 
overheid aan de ene kant en nationale verenigingen van publieke en private apothekers aan 
de andere kant. 

Amendement 21
Paolo Bartolozzi

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Deze richtlijn dient alle (10) Deze richtlijn dient alle 
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handelstransacties te bestrijken, ongeacht 
of deze tussen particuliere of openbare 
ondernemingen of tussen ondernemingen 
en overheidsinstanties plaatsvinden, 
rekening houdend met het feit dat de
overheid een aanzienlijke hoeveelheid 
betalingen aan bedrijven verricht. De 
richtlijn moet bijgevolg ook alle 
handelstransacties tussen hoofdaannemers 
en hun leveranciers en onderaannemers 
regelen.

handelstransacties te bestrijken, ongeacht 
of deze tussen particuliere of openbare 
ondernemingen of tussen ondernemingen 
en overheidsinstanties plaatsvinden, 
rekening houdend met het feit dat de 
overheid een aanzienlijke hoeveelheid 
betalingen aan bedrijven verricht. De 
richtlijn moet bijgevolg ook alle 
handelstransacties tussen hoofdaannemers 
en hun leveranciers en onderaannemers 
regelen alsmede de collectieve afspraken 
over handelstransacties, van doorlopende 
zowel als van periodieke aard, tussen 
ondernemingen of vertegenwoordigingen 
van ondernemingen en 
overheidsinstanties.

Or. it

Motivering

Het nieuwe voorschrift beslaat handelstransacties die tot stand zijn gekomen tijdens 
collectieve afspraken tussen overheidsinstanties en apothekers of hun vertegenwoordigingen. 
Hierin zijn situaties opgenomen zoals de Italiaanse, waarin de betalingen door lokale 
gezondheidsinstellingen zijn geregeld in de nationale farmaceutische overeenkomst tussen de 
overheid aan de ene kant en nationale verenigingen van publieke en private apothekers aan 
de andere kant. 

Amendement 22
Matteo Salvini

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Deze richtlijn dient alle 
handelstransacties te bestrijken, ongeacht 
of deze tussen particuliere of openbare 
ondernemingen of tussen ondernemingen 
en overheidsinstanties plaatsvinden, 
rekening houdend met het feit dat de 
overheid een aanzienlijke hoeveelheid 
betalingen aan bedrijven verricht. De 
richtlijn moet bijgevolg ook alle 
handelstransacties tussen hoofdaannemers 
en hun leveranciers en onderaannemers 

(10) Deze richtlijn dient alle 
handelstransacties te bestrijken, ongeacht 
of deze tussen particuliere of openbare 
ondernemingen of tussen ondernemingen 
en overheidsinstanties plaatsvinden, 
rekening houdend met het feit dat de 
overheid een aanzienlijke hoeveelheid 
betalingen aan bedrijven verricht. De 
richtlijn moet bijgevolg ook alle 
handelstransacties tussen hoofdaannemers 
en hun leveranciers en onderaannemers 
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regelen. regelen alsmede de collectieve afspraken 
over handelstransacties, van doorlopende 
zowel als van periodieke aard, tussen 
ondernemingen of vertegenwoordigingen 
van ondernemingen en 
overheidsinstanties.

Or. it

Amendement 23
Anna Maria Corazza Bildt

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 
gevolgen van betalingsachterstand 
ontmoedigend werken.

(12) Betalingsachterstand is een vorm van 
contractbreuk en wordt op onbillijke wijze 
door schuldenaren toegepast. Een 
vergoeding voor de schuldeisers van de 
kosten die zij hebben gemaakt, is nodig om 
ervoor te zorgen dat de gevolgen van 
betalingsachterstand ontmoedigend 
werken. Speciale aandacht dient te 
worden besteed aan het mkb. Het is 
daarom essentieel dat de voorgestelde 
maatregelen niet resulteren in 
omslachtige administratieve procedures of 
bureaucratie.

Or. en

Motivering

Betalingsachterstand is een vorm van contractbreuk en het is van belang om het onbillijke 
karakter ervan te benadrukken, vooral wanneer dit optreedt bij kleine en middelgrote 
bedrijven die te maken hebben met een lagere liquiditeit dan grote ondernemingen. Het is 
echter essentieel dat de voorgestelde maatregelen niet resulteren in omslachtige 
administratieve procedures of bureaucratie.



PE439.270v02-00 8/138 AM\810451NL.doc

NL

Amendement 24
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

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 
gevolgen van betalingsachterstand 
ontmoedigend werken.

(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 naar een cultuur 
van tijdige betaling is nodig om deze 
tendens te keren en om ervoor te zorgen 
dat de gevolgen van betalingsachterstand 
ontmoedigend werken. Dit houdt onder 
meer in dat een vergoeding moet worden 
ingevoerd voor de kosten die de 
schuldeisers hebben gemaakt om 
achterstallige betalingen in te vorderen. 
Ook moeten bedingen en 
handelspraktijken waarin lagere 
interesten voor betalingsachterstand of 
een lagere vergoeding voor de 
invorderingkosten worden vastgesteld dan 
de wettelijke, als onbillijk worden 
beschouwd. 

Or. es

Motivering

De vervanging van "bedingen" door "voorwaarden" lijkt ons niet gepast omdat de eerste term 
verankerd is in het bestuursrechtelijke en handelsjargon als "een bijzondere bepaling in een 
overeenkomst" terwijl "voorwaarden" beperkender is. Het is verkieslijk om "bedingen" niet te 
vervangen door "voorwaarden", dat anderzijds wel in de huidige richtlijn staat, Richtlijn 
2000/35/EG. Teneinde de schuldeiser beter te beschermen wordt een interest voor 
betalingsachterstand vastgesteld die gelijk is aan de referentierentevoet verhoogd met 
minstens zeven procentpunten.
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Amendement 25
Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) De lidstaten dienen in principe 
positieve stimulansen te geven voor snelle 
betalingen door de opdrachtgevers. 
Mogelijke instrumenten hiervoor zijn 
regelingen voor maatregelen zoals een 
disconto bij betaling binnen een bepaalde 
termijn of bij contante betaling, betaling 
voor levering, aanbetalingen, het 
beslechten van geschillen en een beroep 
op een ombudsman.

Or. de

Motivering

Om positieve stimulansen te geven, dienen opdrachtgevers er in principe toe te worden 
gebracht snel te betalen. Daarvoor dienen de lidstaten regelingen te treffen voor maatregelen 
zoals een disconto bij betaling binnen een bepaalde termijn, betaling voor levering, 
aanbetalingen, het beslechten van geschillen en een beroep op een ombudsman.

Amendement 26
Hans-Peter Mayer

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 
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.

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



PE439.270v02-00 10/138 AM\810451NL.doc

NL

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.

Or. de

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 27
Tiziano Motti, Amalia Sartori

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 
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.

(13) Met het oog op de samenhang van de 
Gemeenschapswetgeving moet de definitie 
van "aanbestedende diensten" in Richtlijn 
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 en de 
definitie van "aanbestedende diensten" 
volgens artikel 2 van Richtlijn 
2004/17/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 31 maart 2004 waarin de 
procedures voor het plaatsen van 
opdrachten in de sectoren water- en 
energievoorziening en in de sectoren voor 
vervoer en postdiensten worden 
gereguleerd.

Or. it
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Motivering

La proposta di direttiva relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni 
commerciali, ai fini della delimitazione del suo ambito di applicazione, accoglie una nozione 
di pubblica amministrazione molto ampia. La proposta in esame rinvia infatti alla nozione di 
"amministrazione aggiudicatrice" dettata dalla normativa sugli appalti. Il rischio derivante 
da tale ampia definizione è quello di assimilare alle pubbliche amministrazioni in senso 
proprio, ai fini dell'applicazione della nuova disciplina, le imprese di diritto privato e spesso 
quotate in borsa esercenti servizi pubblici, quali ad esempio quelle operanti nei settori 
dell'acqua, dell'energia o dei trasporti. Appare evidente che, per tali caratteristiche e per il 
fatto di operare in contesti e secondo regole totalmente diversi, tali soggetti non possono 
essere equiparati alla pubblica amministrazione, con la conseguenza di applicare loro, senza 
che ne ricorrano i presupposti di ordine logico, la disciplina prevista per i ritardati 
pagamenti da parte delle autorità pubbliche.

Amendement 28
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Overheidsinstanties en 
particuliere ondernemingen met een 
leidende marktpositie schrijven in 
contracten met het midden- en 
kleinbedrijf vaak betalingstermijnen voor
van meer dan 60 kalenderdagen. Die 
bedrijven hebben vaak geen keuze en 
moeten deze voor hen nadelige 
voorwaarden aanvaarden, omdat ze 
afhankelijk zijn van hun klanten. Er moet 
een einde worden gemaakt aan het 
misbruik van een leidende marktpositie in 
handelstransacties tussen 
ondernemingen, maar ook tussen 
ondernemingen en overheidsinstanties. 
Daarom mag de contractueel vastgelegde 
betalingstermijn nooit langer zijn dan 60 
dagen. 

Or. de

Motivering
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Dit amendement moet worden gelezen in verband met de voorgestelde wijziging van artikel 3, 
die een algemene beperking van de contractueel vastgelegde betalingstermijn tot maximaal 
60 dagen voorziet. Zie de motivering van artikel 3. 

Amendement 29
Anna Maria Corazza Bildt

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

(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. Een vergoeding van de 
invorderingskosten mag geen afbreuk doen 
aan nationale bepalingen volgens welke 
een nationale rechter een schuldeiser een 
aanvullende vergoeding kan toekennen 
voor schade in verband met de 
betalingsachterstand van een schuldenaar.

Or. en

Motivering

Om het invoeren van omslachtige administratieve procedures voor het bedrijfsleven of 
overheidsinstanties te voorkomen, moeten schuldeisers een vergoeding ontvangen van de 
schuldenaar. Aangezien wettelijke interest al bij wet is geregeld, moet de schuldenaar geen 
aanvullend forfaitair bedrag worden opgelegd.
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Amendement 30
Hans-Peter Mayer

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.

Or. de

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 31
Anna Maria Corazza Bildt

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.

(16) De ervaring leert dat contractuele 
betalingstermijnen voor handelstransacties 
vaak aanmerkelijk langer zijn dan 30 
dagen. Daarom moet de betalingstermijn 
bij wijze van algemene regel tot een 
maximum van 30 dagen worden beperkt.
Langere betalingstermijnen, onder andere 
in het geval van gespreide betaling, 
dienen echter mogelijk te blijven, indien 
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dit in het licht van de bijzondere aard of 
kenmerken van het contract objectief 
gerechtvaardigd is.

Or. en

Motivering

Voor alle typen handelstransacties moet dezelfde reeks betalingsvoorwaarden gelden om 
concurrentienadelen voor overheidsinstanties of particuliere bedrijven te voorkomen. 
Commerciële relaties tussen ondernemingen en overheidsinstanties zijn in vele opzichten 
vergelijkbaar met commerciële relaties tussen ondernemingen. Om ongunstige 
betalingstermijnen te voorkomen, met name voor kleine en middelgrote bedrijven, is na 
uiterlijk 30 dagen interest verschuldigd, indien niet anders overeengekomen. 

Amendement 32
Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Bendt Bendtsen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

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.

(16) De ervaring leert dat contractuele 
betalingstermijnen voor handelstransacties 
vaak aanmerkelijk langer zijn dan 30 
dagen. Daarom moet de betalingstermijn 
voor handelstransacties bij wijze van 
algemene regel tot een maximum van 30 
dagen worden beperkt; in gevallen waar 
een langere betalingstermijn conform het 
noodzakelijkheidsbeginsel of conform 
speciale bepalingen in het nationale recht 
objectief gerechtvaardigd is en 
uitdrukkelijk tussen schuldenaar en 
schuldeiser is overeengekomen, kan de
betalingstermijn tot een maximum van 60 
dagen worden verlengd.

Or. en

Motivering

Voor alle typen handelstransacties moet dezelfde reeks betalingsvoorwaarden gelden om 
concurrentienadelen voor overheidsinstanties of particuliere bedrijven te voorkomen. 
Commerciële relaties tussen ondernemingen en overheidsinstanties zijn in vele opzichten 
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vergelijkbaar met commerciële relaties tussen ondernemingen. Om ongunstige 
betalingstermijnen te voorkomen, met name voor kleine en middelgrote bedrijven, is in alle 
omstandigheden uiterlijk 60 dagen na ontvangst van de factuur interest verschuldigd. 

Amendement 33
Jürgen Creutzmann

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.

(16) Uit onderzoek blijkt dat 
overheidsinstanties vaak contractuele 
betalingstermijnen voor handelstransacties 
verlangen die aanmerkelijk langer zijn dan 
30 kalenderdagen. Overheidsinstanties
hebben echter een voorbeeldfunctie en 
zijn altijd in staat om aan hun 
betalingsverplichtingen te voldoen, 
aangezien ze over een goedgekeurde 
begroting beschikken. Daarom moet de 
betalingstermijn voor overheidsopdrachten 
bij wijze van algemene regel tot een 
maximum van 30 kalenderdagen worden 
beperkt. Uitzonderingen op dit principe 
zijn alleen maar mogelijk wanneer 
duidelijk wordt aangetoond dat er 
objectieve redenen zijn om de betaling 
later plaats te laten vinden. De 
betalingstermijn mag echter nooit langer 
zijn dan 60 kalenderdagen.

Or. de

Motivering

Dit amendement moet naast het amendement van Jürgen Creutzmann op artikel 5, lid 4 
worden gelegd. Zie de motivering van artikel 5. Met het oog op de duidelijkheid dient het 
woord "dag" in de hele tekst van de Richtlijn te worden vervangen door het woord 
"kalenderdag".
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Amendement 34
Edvard Kožušník

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.

(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. 
Gespreide betalingen dienen echter 
mogelijk te blijven, indien dit in het licht 
van de bijzondere aard of kenmerken van 
het contract objectief gerechtvaardigd is, 
zoals in het geval van grote 
bouwprojecten, maar overheidsinstanties 
mogen dit niet als middel gebruiken om de 
beginselen of voorschriften van deze 
richtlijn te ondermijnen.

Or. en

Amendement 35
Lara Comi

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.

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

Or. it
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Amendement 36
Cornelis de Jong

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.

(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 
tot een maximum van 30 dagen worden 
beperkt.

Or. en

Motivering

Het is niet wenselijk om een ontsnappingsclausule voor overheidsinstanties in te voeren: in de 
praktijk blijkt dat in sommige lidstaten (bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk en Nederland) 
overheidsinstanties op alle niveaus in staat zijn om binnen 30 dagen te betalen. In overweging 
17 van het voorstel van de Commissie wordt tot in detail uitgelegd waarom 
overheidsinstanties minder financieringsproblemen ondervinden dan bedrijven. Bovendien 
moeten zij aan de markt in zijn geheel het goede voorbeeld geven. 

Amendement 37
Lara Comi

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 

(17) Uit onderzoek blijkt dat 
overheidsinstanties rekeningen vaak zeer 
lang na het verstrijken van de 
betalingstermijn voldoen. Hieraan liggen 
verschillende factoren ten grondslag. Aan 
de ene kant beschikken
overheidsinstanties over
inkomstenstromen die veelal gekenmerkt 
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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.

worden door een grotere zekerheid, 
voorspelbaarheid en continuïteit en 
kunnen zij tegen gunstiger voorwaarden 
financiering krijgen dan particuliere 
ondernemingen, aan de andere kant 
worden overheidsinstanties gekenmerkt 
door een interne structuur die minder 
flexibel is dan de interne structuur van 
bedrijven in de privésector.

Or. it

Amendement 38
Małgorzata Handzlik

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 

(17) Betalingsachterstanden zijn vooral 
kwalijk wanneer de schuldenaar voldoende 
solvabel is, zowel in het geval van 
particuliere ondernemingen als van 
overheidsinstanties. Uit onderzoek blijkt 
dat overheidsinstanties rekeningen vaak 
zeer lang na het verstrijken van de 
betalingstermijn voldoen, ondanks het feit 
dat zij minder financieringsproblemen 
hebben dan particuliere ondernemingen, 
omdat hun inkomstenstromen veelal 
gekenmerkt worden door een grotere 
zekerheid, voorspelbaarheid en 
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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.

continuïteit. Bovendien kunnen veel 
overheidsinstanties tegen gunstigere 
voorwaarden financiering krijgen dan 
particuliere ondernemingen. 
Betalingsachterstanden van 
overheidsinstanties jagen niet alleen 
particuliere ondernemingen op kosten, 
maar leiden ook tot algemene 
ondoelmatigheid. Er dient op gewezen te 
worden dat een aanzienlijk gedeelte van 
de handelstransacties tussen 
ondernemingen wordt gesloten, met name 
in het geval van het midden- en 
kleinbedrijf. Om de huidige situatie te 
verbeteren, moeten maatregelen worden 
ingevoerd die zowel overheidsinstanties 
als particuliere ondernemingen 
ontmoedigen om te laat te betalen.

Or. pl

Motivering

Het probleem van betalingsachterstanden heeft zowel betrekking op transacties met 
overheidsinstanties als op transacties tussen ondernemingen. Om de huidige situatie te 
verbeteren, dienen voor beide typen transacties maatregelen te worden genomen. Deze 
maatregelen om betalingsachterstanden te ontmoedigen, moeten daarom op alle transacties 
van toepassing zijn.

Amendement 39
Philippe Juvin

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. 

(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. 
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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.

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. 

Or. fr

Motivering

(Cet amendement doit être examiné en relation avec l'amendement présenté par M. Philippe 
Juvin introduisant un nouvel article 5bis - Dédommagement forfaitaire). L'introduction d'un 
dédommagement forfaitaire à hauteur de 5% de la somme due s'imposant aux pouvoirs 
publics à compter du jour où les intérêts pour retard de paiement sont exigibles est 
disproportionnée - donc difficilement applicable - et discriminatoire. La sanction représentée 
par ce dédommagement forfaitaire doit être graduelle en fonction du nombre de jours de 
retard de paiement, et s'imposer tant aux entreprises qu'aux pouvoirs publics.

Amendement 40
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

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 

(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 
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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.

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. 

Or. es

Motivering

De sanctie voor de overheidsadministraties is niet proportioneel en werkt discriminerend. Er 
worden perverse stimulansen in het leven geroepen. Dit zet de deur open voor eventueel 
misbruik en corruptie. Teneinde zich in te dekken tegen de bijkomende kosten die verbonden 
zijn aan deze sancties, zullen de overheidsinstanties op hun beurt externe structuren proberen 
op te richten die als overheidsbedrijven zullen functioneren en via welke ze goederen en 
diensten zullen aankopen. Er zal dus een structuur bij komen, wat economisch gezien 
waarschijnlijk niet efficiënt is en vanuit dat oogpunt niet te rechtvaardigen valt. 

Amendement 41
Heide Rühle, Sabine Verheyen 

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Betalingsachterstanden zijn vooral 
kwalijk wanneer de schuldenaar voldoende 

(17) Betalingsachterstanden zijn vooral 
kwalijk wanneer de schuldenaar voldoende 
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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.

solvabel is, ongeacht of de schuldenaar tot 
de publieke of de particuliere sector 
behoort. Daarom moeten sancties en 
andere maatregelen die zijn bedoeld om 
betalingsachterstanden te ontmoedigen, 
bij wijze van algemene regel op beide 
sectoren van toepassing zijn. 

Or. en

Motivering

Zowel de particuliere als de publieke sector staan in de huidige economisch crisis elk op hun 
eigen manier onder financiële druk. Zo wordt de publieke sector gevraagd om steeds 
duurzamer overheidsdiensten van hoge kwaliteit te leveren, maar voor veel minder geld. De 
negatieve gevolgen van betalingsachterstanden zijn gelijk ongeacht of de schuldenaar tot de 
publieke of tot de particuliere sector behoort.
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Amendement 42
Catherine Stihler

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, ongeacht of de schuldenaar tot 
de publieke of de particuliere sector 
behoort. Daarom moeten sancties en 
andere maatregelen die zijn bedoeld om 
betalingsachterstanden te ontmoedigen, 
bij wijze van algemene regel op beide 
sectoren van toepassing zijn. 

Or. en

Motivering

Both the public and private sectors are subject to their own financial pressures in the current 
economic crisis. For example, the public sector is being asked to deliver increasingly 
sustainable and high quality public services but with much less money. The negative 
consequences of late payment are the same regardless of whether the debtor is from the 
public or private sector. A more uniform set of rules applying to both sectors and involving a 
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slight increase in the statutory interest rate instead of a fixed lump sum penalty would ensure 
that all debtors are treated fairly and subject to proportionate but dissuasive penalties.

Amendement 43
Κonstantinos Poupakis, Theodoros Skylakakis

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 bepaalde 
overheidsinstanties minder stimulansen 
hebben om op tijd te betalen. Bovendien 
kunnen veel overheidsinstanties tegen 
gunstigere voorwaarden financiering 
krijgen dan particuliere ondernemingen. 
Echter, in veel gevallen veronderstellen 
betalingen door niet onder de centrale 
overheid vallende overheidsinstanties, en 
met name betalingen door instanties van 
lokaal zelfbestuur, de overdracht van 
staatsmiddelen door de centrale overheid. 
Daarom kunnen betalingsachterstanden 
van overheidsinstanties particuliere 
ondernemingen op kosten jagen, maar 
leiden zij ook tot algemene 
ondoelmatigheid. Om deze reden is het 
wenselijk om voor betalingsachterstanden 
van overheidsinstanties een navenant 
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hogere, ontmoedigende vergoeding in te 
voeren. Indien de betaling op de 
vastgestelde datum overdracht van 
staatsmiddelen door de centrale overheid 
veronderstelt, maar deze overdracht niet 
heeft plaatsgevonden, en indien de niet 
onder de centrale overheid vallende 
overheidsinstantie geen schuld heeft aan 
de betalingsachterstand, heeft de 
schuldeiser geen recht op bovengenoemde 
forfaitaire vergoeding.

Or. el

Motivering

Het is een feit dat in veel gevallen betalingen van niet onder de centrale overheid vallende 
overheidsinstanties (zoals gemeenten, gemeenschappen, prefecturen, enzovoort) overdracht 
van staatsmiddelen door de centrale overheid veronderstellen. Als deze overdracht op zich 
laat wachten, laat ook de door de betrokken overheidsinstantie geplande betaling op zich 
wachten, met als gevolg dat deze overheidsinstantie de financiële lasten hiervan moet dragen 
zonder enige schuld te hebben aan de achterstand. 

Amendement 44
Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber

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. 

(17) Betalingsachterstanden zijn vooral 
kwalijk wanneer de schuldenaar voldoende 
solvabel is. Uit onderzoek blijkt dat in 
enkele lidstaten 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. 
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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.

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.

Or. de

Motivering

De overheid is niet in alle lidstaten een slechte betaler. Overheidsinstanties moeten niet 
anders worden behandeld dan particuliere ondernemingen, aangezien voor hun commerciële 
relaties dezelfde privaatrechtelijke voorschriften gelden. Er is ook geen plausibele reden om 
voor de overheid een speciaal privaatrecht te creëren. 

Amendement 45
Hans-Peter Mayer

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 

(17) Betalingsachterstanden zijn vooral 
kwalijk wanneer de schuldenaar voldoende 
solvabel is. Uit onderzoek blijkt dat in 
enkele lidstaten 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 
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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.

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.

Or. de

Motivering

Uit het onderzoek van de Commissie blijkt dat de overheid niet in alle lidstaten een slechte 
betaler is.

Amendement 46
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

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 

(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, hoewel zij vaak 
minder financieringsproblemen hebben 
dan particuliere ondernemingen en hun 
inkomstenstromen veelal gekenmerkt 
worden door een grotere zekerheid, 
voorspelbaarheid en continuïteit. In 
tegenstelling tot particuliere 
ondernemingen zijn overheidsinstanties 
echter niet uit op winstbejag maar streven 
zij doelstellingen van openbaar nut na.
Om deze reden lijkt het dan ook niet 
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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.

wenselijk om voor betalingsachterstanden 
van overheidsinstanties een navenant 
hogere ontmoedigende vergoeding in te 
voeren dan voor particuliere 
ondernemingen.

Or. fr

Amendement 47
Małgorzata Handzlik

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) 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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Or. pl

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 48
Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. cs

Motivering

Het nieuwe regime dat de richtlijn instelt voor de overheidsinstanties van de lidstaten zou ook 
toegepast moeten worden voor de instellingen van de Europese Unie. Dit regime zou voor de 
Europese Unie niet enkel moeten gelden in commerciële transacties, maar ook bij de 
uitbetaling van de fondsen en subsidies in het kader van programmafinanciering omdat de 
achterstand in deze betalingen een heel negatieve impact heeft op het secundair 
betaalvermogen in de afzonderlijke lidstaten.
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Amendement 49
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) Deze richtlijn voert tevens bij 
wijze van algemene regel in dat in 
overeenkomsten tussen bedrijven 
betalingstermijnen tot een maximum van 
30 dagen moeten worden beperkt. Soms 
kan er voor bedrijven echter sprake zijn 
van objectieve redenen 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. In 
dergelijke gevallen kan de 
betalingstermijn tot een maximum van 60 
dagen worden verlengd.

Or. en

Motivering

The Commission is wrong in arguing that in business to business contracts there should be 
full freedom of contracting. Many small companies complain about the long payment periods 
they are forced to accept in dealing with bigger companies. The directive should therefore 
make it clear that also in b2b contracts a maximum period of 30 days should be the norm, 
although in this case a loophole for exceptional circumstances should be introduced. Some 
small companies themselves may not be in a position to pay within 30 days, e.g. shops selling 
most of their products in December, whereas they stock up throughout the year. There should, 
however, be objective grounds for such an exemption to the general rule.

Amendement 50
Anna Maria Corazza Bildt

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Deze richtlijn dient misbruik van 
contractvrijheid ten nadele van de 

(18) Deze richtlijn moet nationale 
bepalingen betreffende de wijze van 
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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.

sluiting van contracten of betreffende de 
regulering van de geldigheid van voor de 
schuldenaar onbillijke contractuele 
voorwaarden, onverlet laten.

Or. en

Motivering

Het Europees contractrecht hanteert contractvrijheid als basisbeginsel van de relatie tussen 
commerciële partijen en overheidsinstanties. Hoewel sommige landen uitzonderingen maken 
voor bepaalde omstandigheden in bepaalde typen contracten, blijft contractvrijheid het 
basisbeginsel.

Amendement 51
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

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 
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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.

Or. es

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 52
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

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 en dat het mogelijk is 
om de vorderingen elektronisch of via fax 
in te dienen.

Or. es
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Motivering

Met dit amendement ondersteunen we een snellere indiening van de vordering via internet, 
maar we moeten in alle geval garanderen dat de verweerder wordt betekend krachtens het 
recht op verweer.

Amendement 53
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

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 overeenkomstig de 
wettelijke of bestuursrechtelijke 
bepalingen van de lidstaten.

Or. es

Motivering

De ingelaste zinsnede is van fundamenteel belang voor een goed begrip van het voorstel en, 
vooral, voor de bescherming van een beginsel op het gebied van de overheidsadministratie en 
overheidsdiensten, namelijk de onvatbaarheid voor beslag van overheidsgoederen, wat in 
Spanje is vastgesteld in onze grondwet.

Amendement 54
Zuzana Roithová

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) vorderingen van achterstandinterest 
lager dan EUR 5.

Or. cs

Motivering
De richtlijn en haar sancties zouden geen betrekking mogen hebben op schulden van 
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minimale hoogte.

Amendement 55
Toine Manders

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) "handelstransacties": transacties tussen 
ondernemingen of tussen ondernemingen 
en overheidsinstanties die leiden tot het 
leveren van goederen of het verrichten van 
diensten tegen vergoeding;

(1) "handelstransacties": transacties tussen 
ondernemingen, tussen ondernemingen en 
overheidsinstanties of tussen 
ondernemingen en particulieren die 
leiden tot het leveren van goederen of het 
verrichten van diensten tegen vergoeding;

Or. nl

Motivering

De uit contracten voortvloeiende betalingsverplichtingen bij handelstransacties zouden voor 
iedereen moeten gelden; overheidsinstanties, ondernemingen én particulieren. Door 
handelstransacties tussen ondernemingen onderling en tussen ondernemingen en 
consumenten in het voorstel op te nemen, zal er sprake zijn van een echt level-playing-field in 
Europa waar het aankomt op betalingsverplichtingen. Als ondernemingen interest en/of 
forfaitaire vergoedingen aan elkaar moeten gaan betalen, zal dit tevens leiden tot een beter 
risicomanagement en kredietmanagement door bedrijven, en dus tot beter ondernemerschap. 
De opneming van consumenten in het voorstel leidt tot een mogelijke hereducatie van 
consumenten wanneer zij goederen aankopen, doordat zij zich vaker zullen afvragen of zij die 
wel kunnen betalen, alsmede tot minder incasso-opdrachten. 

Amendement 56
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) "handelstransacties": transacties tussen 
ondernemingen of tussen ondernemingen 
en overheidsinstanties die leiden tot het 
leveren van goederen of het verrichten van 
diensten tegen vergoeding

(1) "handelstransacties": transacties tussen 
ondernemingen of tussen ondernemingen 
en overheidsinstanties die leiden tot het 
leveren van goederen, het verrichten van 
diensten tegen vergoeding of die 
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plaatsvinden ter verwezenlijking van het 
doel van overheidsinstanties;

Or. ro

Motivering

Exista o serie de tranzatii desfasurate in baza contractelor dintre autoritati publice si 
intreprinderi, intreprinderile avand obligatia de a presta un serviciu nu direct catre 
autoritatea publica, ci in numele acesteia catre populatie si care reprezinta insusi obiectul de 
activitate al autoritatii publice. Aceste tipuri de tranzactii trebuie sa faca obiectul acestei 
directive, deoarece majoritatea serviciilor achizitionate de catre autoritatile publice nu sunt 
achizitionate cu scopul de a desfasura o activitate economica ci pentru a satisface un interes 
public pentru care a fost infiintata si functioneaza autoritatea publica respectiv. Neprecizarea 
expresa a acestor tipuri de servicii poate crea o interpretare incorecta din partea statelor 
membre care ar putea considera ca aceste servicii nu fac obiectul prezentei Directive, 
deoarece nu sunt tranzatii comerciale care sa constea in furnizarea de bunuri si servicii catre 
autoritatea publica care contracteaza, Ex. Servicii de ingrijire la domiciliu, asigurarea cu 
medicamente a bolnavilor cronici, sunt servicii care se fac de catre intreprinderi, in numele 
statului, serviciile fiind prestate in baza unor contracte intre intreprinderile respective si 
autoritatile statului, insa nu sunt livrate partenerului contractual (autoritatea publica) ci 
direct populatiei.

Amendement 57
Matteo Salvini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) "handelstransacties": transacties tussen 
ondernemingen of tussen ondernemingen 
en overheidsinstanties die leiden tot het 
leveren van goederen of het verrichten van 
diensten tegen vergoeding;

(1) "handelstransacties": transacties tussen 
ondernemingen of tussen ondernemingen 
en overheidsinstanties, waaronder de 
contracten die voortkomen uit collectieve 
overeenkomsten, die leiden tot het leveren 
van goederen of het verrichten van 
diensten tegen vergoeding;

Or. it
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Amendement 58
Paolo Bartolozzi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 –  punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) "handelstransacties": transacties tussen 
ondernemingen of tussen ondernemingen 
en overheidsinstanties die leiden tot het 
leveren van goederen of het verrichten van 
diensten tegen vergoeding

(1) "handelstransacties": transacties tussen 
ondernemingen of tussen ondernemingen 
en overheidsinstanties, waaronder de 
contracten die voortkomen uit collectieve 
overeenkomsten, die leiden tot het leveren 
van goederen of het verrichten van 
diensten tegen vergoeding

Or. it

Motivering

Het nieuwe voorschrift beslaat handelstransacties die tot stand zijn gekomen tijdens 
collectieve afspraken tussen overheidsinstanties en apothekers of hun vertegenwoordigingen. 
Hierin zijn situaties opgenomen zoals de Italiaanse, waarin de betalingen door lokale 
gezondheidsinstellingen zijn geregeld in de nationale farmaceutische overeenkomst tussen de 
overheid aan de ene kant en nationale verenigingen van publieke en private apothekers aan 
de andere kant.

Amendement 59
Gianni Pittella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 –  punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) "handelstransacties": transacties tussen 
ondernemingen of tussen ondernemingen 
en overheidsinstanties die leiden tot het
leveren van goederen of het verrichten van 
diensten tegen vergoeding

(1) "handelstransacties": transacties tussen 
ondernemingen of tussen ondernemingen 
en overheidsinstanties, waaronder de 
contracten die voortkomen uit collectieve 
overeenkomsten, die leiden tot het leveren 
van goederen of het verrichten van 
diensten tegen vergoeding

Or. it
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Motivering

Het nieuwe voorschrift beslaat handelstransacties die tot stand zijn gekomen tijdens 
collectieve afspraken tussen overheidsinstanties en apothekers of hun vertegenwoordigingen. 
Hierin zijn situaties opgenomen zoals de Italiaanse, waarin de betalingen door lokale 
gezondheidsinstellingen zijn geregeld in de nationale farmaceutische overeenkomst tussen de 
overheid aan de ene kant en nationale verenigingen van publieke en private apothekers aan 
de andere kant.

Amendement 60
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

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 in de zin van artikel 
2, lid 1, onder a) van 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 in artikel 1, lid 9 van 
Richtlijn 2004/18/EG;
--------------------
1 PB L 134 van 30.4.2004.

Or. es

Motivering

Het toepassingsgebied van de richtlijn moet zich, wat betreft de definitie van 
overheidsinstantie, beperken tot datgene wat beschouwd wordt als de overheidsadministratie. 
We mogen het toepassingsgebied niet verruimen omdat we de richtlijn dan nodeloos 
ingewikkeld zouden maken. Daarom is het van belang het toepassingsgebied nader te 
preciseren door te verwijzen naar artikel 2, lid 1, onder a) van Richtlijn 2004/17/EG en 
artikel 1, lid 9 van Richtlijn 2004/18/EG.
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Amendement 61
Heide Rühle, Sabine Verheyen 

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 2004/18/EG, en elke instelling 
van de Unie, zoals omschreven in artikel 
13 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie;

Or. en

Motivering

Betalingsachterstanden hebben ook betrekking op instellingen van de EU, niet alleen op 
nationale instanties. De instellingen van de EU mogen zichzelf niet uitsluiten van bepalingen 
die aan andere overheidsinstanties worden opgelegd.

Amendement 62
Hans-Peter Mayer

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 2004/18/EG 
en in artikel 2, onder a) van Richtlijn 
2004/17/EG; 

Or. de

Motivering

Openbare ondernemingen en ondernemingen die diensten van algemeen belang verrichten 
concurreren met elkaar. Daarom dienen ze niet te vallen onder het toepassingsgebied van de 
regelingen voor overheidsdiensten, waarop de regelingen voor de markt niet van toepassing 
zijn. Dat is de enige manier om een concurrentienadeel voor deze ondernemingen te 
vermijden.
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Amendement 63
Tiziano Motti, Amalia Sartori

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(2) "overheidsinstantie": elke 
aanbestedende dienst, zoals omschreven in 
de Richtlijn 2004/18/EG en 
overeenkomstig artikel 2, paragraaf 1, 
onder a) van de Richtlijn 2004/17/EG;

Or. it

Motivering

La proposta di direttiva relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni 
commerciali, ai fini della delimitazione del suo ambito di applicazione, accoglie una nozione 
di pubblica amministrazione molto ampia. La proposta in esame rinvia infatti alla nozione di 
"amministrazione aggiudicatrice" dettata dalla normativa sugli appalti. Il rischio derivante 
da tale ampia definizione è quello di assimilare alle pubbliche amministrazioni in senso 
proprio, ai fini dell'applicazione della nuova disciplina, le imprese di diritto privato e spesso 
quotate in borsa esercenti servizi pubblici, quali ad esempio quelle operanti nei settori 
dell'acqua, dell'energia o dei trasporti. Appare evidente che, per tali caratteristiche e per il 
fatto di operare in contesti e secondo regole totalmente diversi, tali soggetti non possono 
essere equiparati alla pubblica amministrazione, con la conseguenza di applicare loro, senza 
che ne ricorrano i presupposti di ordine logico, la disciplina prevista per i ritardati 
pagamenti da parte delle autorità pubbliche.

Amendement 64
Lara Comi

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 instantie dienst, zoals 
omschreven in Richtlijn 2004/18/EG en in 
Richtlijn 2004/17/EG;

Or. it
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Amendement 65
Cristian Silviu Buşoi, Tiziano Motti

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 of entiteit, zoals 
omschreven in Richtlijn 2004/18/EG en in 
artikel 2, lid 1, onder a) van Richtlijn 
2004/17/EG;

Or. en

Motivering

De definitie moet rechtstreeks verwijzen naar Richtlijn 2004/17/EG betreffende een aantal 
"speciale sectoren" zoals water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten, echter met 
uitzondering van "aanbestedende diensten" door overheidsbedrijven zoals omschreven in 
artikel 2 lid 1 onder b).

Amendement 66
Zuzana Roithová

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 
de Richtlijn van het Europees Parlement 
en de Raad 2004/18/EG van 31 maart 
2004 betreffende de coördinatie van de 
procedures voor het plaatsen van 
openbare aanbestedingen voor 
bouwwerken, -leveringen en -diensten¹; 
¹ PB L 134 van 30.4.2004, blz. 114.

Or. cs

Motivering

Voor een grotere overzichtelijkheid zou de bepaling moeten verwijzen naar de toepasbare 
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richtlijn in haar volledige benaming en met vermelding van haar publicatie in het 
Publicatieblad. Voorts zou de groep van overheidsinstanties waarop deze richtlijn betrekking 
heeft, niet mogen worden uitgebreid.

Amendement 67
Toine Manders

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) "particulier": elke natuurlijk 
persoon die handelt in het kader van een 
private zelfstandige economische 
activiteit;

Or. nl

Motivering

De uit contracten voortvloeiende betalingsverplichtingen bij handelstransacties zouden voor 
iedereen moeten gelden; overheidsinstanties, ondernemingen én particulieren. Alleen dan is 
er sprake van een level-playing-field in Europa waar het aankomt op betalingsverplichtingen. 
Voor de volledigheid dient daarom de definitie van particulier in het voorstel te worden 
opgenomen.

Amendement 68
Małgorzata Handzlik

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 artikel 5, lid 2, bedoelde 
betalingstermijn verrichten van de betaling;

Or. pl

Motivering

Deze wijziging vloeit voort uit het voorstel om artikel 3 te schrappen en het voorstel om 
ondernemingen en overheidsinstanties op gelijke voet te behandelen.
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Amendement 69
Pablo Arias Echeverría

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 
verrichten van de betaling;

Or. es

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 70
Matteo Salvini

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 in deze richtlijn 
vastgestelde voet; 

Or. en
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Amendement 71
Heide Rühle, Sabine Verheyen 

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 partijen
overeengekomen interest;

Or. en

Motivering

Dit amendement is in overeenstemming met de opvatting dat er geen onderscheid mag worden 
gemaakt tussen de publieke en particuliere sector met uitzondering van verplichte 
betalingstermijnen. Het draagt daarom bij aan de totstandkoming van een meer uniforme set 
regels die waarborgen dat alle schuldenaren billijk worden behandeld en proportionele 
maatregelen en sancties opgelegd krijgen.

Amendement 72
Catherine Stihler

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 partijen
overeengekomen interest;

Or. en

Motivering

Dit amendement is in overeenstemming met de opvatting dat er geen onderscheid mag worden 
gemaakt tussen de publieke en particuliere sector met uitzondering van verplichte 
betalingstermijnen. Het draagt daarom bij aan de totstandkoming van een meer uniforme set 
regels die waarborgen dat alle schuldenaren billijk worden behandeld en proportionele 
maatregelen en sancties opgelegd krijgen.
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Amendement 73
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

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;

Or. es

Amendement 74
Jürgen Creutzmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) "controleerbare rekening": een 
overzichtelijke en volledige rekening, 
waar de volgorde van de posten is 
gerespecteerd en de in het contract 
gebruikte aanduidingen zijn gevolgd. De 
in het contract vastgelegde bewijsstukken 
over de aard en de omvang van de 
prestaties moeten worden bijgevoegd; 

Or. de

Motivering

Alleen een rekening die voldoet aan de vereiste van controleerbaarheid, en waarvan kan 
worden gecontroleerd of zij volledig, correct opgesteld en definitief is brengt de 
betalingsverplichting tot stand. Een afsluitende rekening die niet voldoet aan deze vereisten,
kan nooit een betalingsverplichting tot stand brengen.
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Amendement 75
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

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;

Or. de

Motivering

Het afschaffen van de voorgestelde forfaitaire vergoeding betekent dat de wettelijke interest 
dient te worden verhoogd, om te garanderen dat de schuldeiser een gepaste vergoeding krijgt 
voor de kosten voor de herfinanciering die ontstaan door de achterstand.

Amendement 76
Heide Rühle

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;

Or. en

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 77
Catherine Stihler

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;

Or. en

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.

Amendement 78
Heide Rühle

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; 

Or. de

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 
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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 79
Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 ter) "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; 

Or. de

Motivering

Een afsluitende rekening kan enkel resulteren in de betalingsverplichting wanneer zij voldoet 
aan de vereiste van controleerbaarheid, wanneer kan worden gecontroleerd of zij volledig, 
correct opgesteld en definitief is. Een afsluitende rekening die niet voldoet aan deze vereisten 
kan nooit een betalingsverplichting tot stand brengen

Amendement 80
Matteo Salvini

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 quater) mkb: kleine en middelgrote 
ondernemingen volgens Aanbeveling 
2003/361/EG van de Commissie van 6 mei 
2003, betreffende de definitie van kleine, 
middelgrote en micro-ondernemingen; 
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Or. it

Amendement 81
Małgorzata Handzlik, Bendt Bendtsen, Sabine Verheyen, Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3

Interest in geval van betalingsachterstand

Schrappen

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:

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: 

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:

i) 30 dagen na de ontvangst door de 
schuldenaar van de factuur of een 
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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;

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.

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;

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

Or. en

Motivering

Voor alle typen handelstransacties moet dezelfde reeks betalingsvoorwaarden gelden om 
concurrentienadelen voor overheidsinstanties of particuliere bedrijven te voorkomen. 
Daarom moeten artikel 3 en artikel 5 worden samengevoegd. Commerciële relaties tussen 
ondernemingen en overheidsinstanties zijn in vele opzichten vergelijkbaar met commerciële 
relaties tussen ondernemingen. Om ongunstige betalingstermijnen te voorkomen, met name 
voor kleine en middelgrote bedrijven, is in alle omstandigheden uiterlijk 60 dagen na 
ontvangst van de factuur interest verschuldigd. 
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Amendement 82
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3

Interest in geval van betalingsachterstand

Schrappen

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; 

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: 

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:

i) 30 dagen 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 
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ontvangt dan de goederen of de diensten, 
30 dagen 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.

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;

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

Or. fr

Motivering

(Cet amendement doit être examiné en relation avec les amendements déposés par M. Juvin 
sur l'article 5 et le nouvel article 5bis, qui concernent respectivement les délais de paiement 
et les intérêts pour retard de paiement dans les transactions commerciales entre entreprises et 
entre entreprises et pouvoirs publics d'une part; et le dédommagement forfaitaire pour retard 
de paiement dans les transactions commerciales entre entreprises et entre entreprises et 
pouvoirs publics d'autre part). Le champ d'application de la Directive concerne les 
transactions commerciales entre entreprises, ainsi que les transactions commerciales entre 
entreprises et pouvoirs publics. L'extension des mesures en faveur du respect du délai de 
paiement des pouvoirs publics aux entreprises ne doit pas concerner seulement le montant du 
dédommagement forfaitaire initialement prévu à l'article 5 paragraphe 5 de la proposition de 
Directive, mais également la fixation des délais de paiement eux-mêmes. En effet, une PME 
face à une grande entreprise se trouve dans une situation similaire à celle d'une entreprise 
face aux pouvoirs publics. Le principe de la liberté contractuelle ne peut justifier l'exclusion 
des relations entre entreprises. Il est important de souligner que l'objectif initial de la 
proposition de Directive était de venir en aide aux PME (Considérant 6 et Considérant 7).
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Amendement 83
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

Artikel 3 heeft alleen betrekking op handelstransacties tussen ondernemingen. Ter wille van 
de duidelijkheid verdient het daarom aanbeveling om dit ondubbelzinnig zowel in de titel als 
in lid 1 tot uitdrukking te laten komen, zoals al het geval is in het voorstel van de Commissie.

Amendement 84
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. de

Motivering

Het vastleggen van een contractueel overeengekomen betalingstermijn van maximaal 60 
dagen creëert uniforme voorwaarden voor ondernemingen en overheidsinstanties. Binnen die 
termijn van 60 dagen blijft de contractuele vrijheid van ondernemingen gegarandeerd. Van 
deze regeling profiteert met name het midden- en kleinbedrijf, dat van grote klanten vaak 
onredelijk lange betalingstermijnen moet aanvaarden. Bovendien moet het mogelijk zijn om 
aan de hand van de rekening te controleren of de goederen of diensten overeenstemmen met 
het contract. Zie de definitie in overweging 10 (nieuw).
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Amendement 85
Gianni Pittella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Interest in geval van betalingsachterstand Interest voor betalingsachterstanden
tussen ondernemingen

Or. en

Motivering

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

Amendement 86
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

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 particuliere
ondernemingen of handelstransacties 
welke leiden tot het leveren van goederen 
of het verrichten van diensten tegen 
vergoeding aan overheidsdiensten de 
schuldeiser zonder aanmaning recht heeft 
op interest voor betalingsachterstand ter 
hoogte van de wettelijke interest mits aan 
de volgende voorwaarden wordt voldaan:

Or. fr

Motivering

De regels moeten dezelfde zijn voor particuliere ondernemingen en overheidsinstanties en dat 
moeten we in dit artikel preciseren omdat we artikel 5 wensen te schrappen. Het is voorts van 
belang om een uitzondering te maken voor overheidsinstanties in de gezondheidszorg en de 
betalingstermijn van deze instanties te harmoniseren en vast te stellen op 60 dagen, gelet op 
de specifieke organisatie van de gezondheidszorgsystemen en de verschillende regelingen in 
de lidstaten.
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Amendement 87
Toine Manders

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 
of tussen ondernemingen en particulieren
de schuldeiser, nadat hij na 30 dagen na 
ontvangst door de schuldenaar van de 
factuur of gelijkwaardig verzoek tot 
betaling een aanmaning met 
ontvangstbewijs heeft gestuurd naar deze 
schuldenaar, recht heeft op interest voor 
betalingsachterstand mits aan de volgende 
voorwaarden wordt voldaan: 

Or. nl

Motivering

Door de schuldenaar eerst na 30 dagen na ontvangst van de factuur of ander gelijkwaardig 
verzoek tot betaling aan te manen, krijgt deze nog de mogelijkheid de vordering te betwisten. 
Hierdoor zal het aantal incasso-opdrachten in Europa kunnen dalen. Eventuele zaken bij de 
rechter over betalingsachterstanden die dan alsnog plaatsvinden, worden dan een louter 
administratieve handeling. Met de uitspraak van de rechter kan de schuldeiser direct zijn 
vordering opeisen. 

Amendement 88
Catherine Stihler

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 

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

Or. en

Motivering

In het voorstel van de Commissie wordt de publieke sector het nu geldende recht ontnomen 
om bij betalingsachterstanden wettelijke interest en invorderingskosten te verlangen, terwijl 
aan de particuliere sector de ongewenste boodschap wordt afgegeven dat 
betalingsachterstanden in bepaalde omstandigheden worden getolereerd. Met dit 
amendement wordt gewaarborgd dat beide sectoren billijk worden behandeld en 
proportionele sancties opgelegd krijgen.

Amendement 89
Heide Rühle

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 de schuldeiser zonder 
aanmaning recht heeft op interest voor 
betalingsachterstand mits aan de volgende 
voorwaarden wordt voldaan:

Or. de

Motivering

Voor iedereen die betrokken is bij handelstransacties, of het nu overheidsinstanties zijn of 
particuliere ondernemingen, moeten dezelfde regels gelden, aangezien voor hun 
handelstransacties ook dezelfde privaatrechtelijke voorschriften gelden.

Amendement 90
Tiziano Motti

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

datum voor betaling is interest voor 
betalingsachterstand verschuldigd waarbij 
een progressief tarief wordt vastgesteld 
dat kan oplopen tot een maximum van 5% 
voor een verschuldigd bedrag van een 
miljoen euro, en aflopend tot een 
maximum van 2% voor een verschuldigd 
bedrag hoger dan een miljoen euro, en 
dat wordt teruggebracht tot een maximum 
van 1% voor de resterende betalingen die 
de schuldenaar moet doen; 

Or. it

Motivering

La progressività del tasso di interesse nella mora del pagamento puo' costituire un deterrente 
per sollecitare il debitore a corrispondere il dovuto senza ulteriori ritardi, ma l'importo del 
pagamento finale non deve essere sproporzionato rispetto al debito stesso. Per questo un 
tasso di interesse crescente-decrescente in funzione degli scaglioni di debito garantirà 
maggiori possibilità di adempimento da parte del debitore al pagamento del debito anche in 
presenza di  importi particolarmente elevati.L'incremento dell'aliquota al 5% per importi 
inferiori al milione di euro è in grado di salvaguardare gli interessi delle PMI creditrici che 
soffrono maggiormanete il ritardo nei pagamenti,mentre la riduzione nell'aliquota per gli 
importi superiori garantisce equilibrio negli appalti di particolare rilievo che coinvolgono la 
grande impresa ed il settore pubblico. 

Amendement 91
Matteo Salvini

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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;
deze termijn is beperkt tot een maximum 
van 60 dagen vanaf de datum waarop de 
goederen zijn ontvangen of de diensten 
zijn verricht waarop de overeenkomst 
betrekking heeft.

Or. en
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Amendement 92
Othmar Karas

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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;
deze termijn is beperkt tot een maximum 
van 60 dagen vanaf de datum waarop de 
goederen zijn ontvangen of de diensten 
zijn verricht waarop de overeenkomst 
betrekking heeft;

Or. en

Motivering
Voor betalingen moet een maximumtermijn van 60 dagen gelden.

Amendement 93
Gianni Pittella

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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, een 
termijn die niet langer mag duren dan 60 
dagen na de datum van de levering van de 
goederen of diensten als beschreven in de 
overeenkomst, is interest voor 
betalingsachterstand verschuldigd;

Or. it
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Amendement 94
Cornelis de Jong

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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;
deze termijn is beperkt tot een maximum 
van 30 dagen vanaf de datum waarop de 
goederen zijn ontvangen of de diensten 
zijn verricht waarop de overeenkomst 
betrekking heeft. In gevallen waarin de 
schuldenaar en schuldeiser dit 
uitdrukkelijk overeenkomen en waarin dit 
in het licht van bijzondere 
omstandigheden objectief gerechtvaardigd 
is, mag de betalingstermijn tot een 
maximum van 60 dagen worden verlengd;

Or. en

Motivering

The Commission is wrong in arguing that in business to business contracts there should be 
full freedom of contracting. Many small companies complain about the long payment periods 
they are forced to accept in dealing with bigger companies. The directive should therefore 
make it clear that also in b2b contracts a maximum period of 30 days should be the norm, 
although in this case a loophole for exceptional circumstances should be introduced. Some 
small companies themselves may not be in a position to pay within 30 days, e.g. shops selling 
most of their products in December, whereas they stock up throughout the year. There should, 
however, be objective grounds for such an exemption to the general rule.
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Amendement 95
Toine Manders

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 
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) 60 dagen 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, 
60 dagen 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, 60 dagen na die datum.

Or. nl

Motivering

De uit contracten voortvloeiende betalingsverplichtingen bij handelstransacties zouden voor 
iedereen moeten gelden; overheidsinstanties, ondernemingen én particulieren. Allen dan is er 
sprake van een level-playing-field waar het aankomt op betalingsverplichtingen. De 
inwerkingtreding van de betalingsachterstand, en dus de activering van interest en 
bijbehorend forfaitaire vergoeding van 5%,  zou idealiter na 60 dagen moeten geschieden. De 
schuldenaar krijgt dan na de eerste aanmaning na 30 dagen, nog eens 30 dagen om zijn 
schuld te voldoen.
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Amendement 96
Heide Rühle

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 
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) maximaal 60 kalenderdagen na de 
ontvangst door de schuldenaar en de 
opeisbaarheid 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, maximaal 60
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, 
maximaal 60 kalenderdagen na die datum.

Or. de

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.
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Amendement 97
Jürgen Creutzmann

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 
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 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
kalenderdagen na die datum.

Or. de

Motivering

Het vastleggen van een contractueel overeengekomen betalingstermijn van maximaal 60 
dagen creëert uniforme voorwaarden voor ondernemingen en overheidsinstanties. Binnen die 
termijn van 60 dagen blijft de contractuele vrijheid van ondernemingen gegarandeerd. Van 
deze regeling profiteert met name het midden- en kleinbedrijf, dat van grote klanten vaak 
onredelijk lange betalingstermijnen moet aanvaarden. Bovendien moet het mogelijk zijn om 
aan de hand van de rekening te controleren of de goederen of diensten overeenstemmen met 
het contract. Zie de definitie in overweging 10 (nieuw).
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Amendement 98
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – leden 2 en 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 
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 dagen 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 dagen 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 dagen na die datum.

Voor overheidsinstanties in de 
gezondheidszorgsector worden de onder 
punten i), ii), en iii) genoemde 
betalingstermijnen echter vastgesteld op 
zestig dagen.
2 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat de in 
lid 2, onder punt b) iii) beoogde procedure 
voor aanvaarding of controle niet meer 
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dan dertig dagen bedraagt, tenzij in de 
aanbestedingsstukken en/of overeenkomst 
anders is bepaald en deze bepalingen naar 
behoren gemotiveerd zijn.

2 ter. 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.

Or. fr

Motivering

De regels moeten dezelfde zijn voor particuliere ondernemingen en overheidsinstanties en dat 
moeten we in dit artikel preciseren omdat we artikel 5 wensen te schrappen. Het is voorts van 
belang om een uitzondering te maken voor overheidsinstanties in de gezondheidszorg en de 
betalingstermijn van deze instanties te harmoniseren en vast te stellen op 60 dagen, gelet op 
de specifieke organisatie van de gezondheidszorgsystemen en de verschillende regelingen in 
de lidstaten.

Amendement 99
Heide Rühle

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten mogen kortere 
termijnen tussen 30 en 60 dagen 
vaststellen.

Or. en

Motivering

Het verdient de voorkeur om te voorzien in minimale harmonisatie in plaats van volledige 
harmonisatie.
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Amendement 100
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de
contractueel overeengekomen 
betalingstermijn maximaal 60 
kalenderdagen bedraagt. 

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.

Or. de

Motivering

Het vastleggen van een contractueel overeengekomen betalingstermijn van maximaal 60 
dagen creëert uniforme voorwaarden voor ondernemingen en overheidsinstanties. Binnen die 
termijn van 60 dagen blijft de contractuele vrijheid van ondernemingen gegarandeerd. Van 
deze regeling profiteert met name het midden- en kleinbedrijf, dat van grote klanten vaak 
onredelijk lange betalingstermijnen moet aanvaarden. Bovendien moet het mogelijk zijn om 
aan de hand van de rekening te controleren of de goederen of diensten overeenstemmen met 
het contract. Zie de definitie in overweging 10 (nieuw).

Amendement 101
Matteo Salvini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat 
wanneer interest voor 
betalingsachterstand verschuldigd is en de 
schuldeiser afkomstig is uit het midden-
en kleinbedrijf, de schuldeiser recht heeft 
op een forfaitaire vergoeding van 5% van 
het verschuldigde bedrag. Deze 
vergoeding komt bovenop de interest voor 
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betalingsachterstand.

Or. it

Amendement 102
Toine Manders

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. 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 de betalingsachterstand.

Or. nl

Motivering

De uit contracten voortvloeiende betalingsverplichtingen bij handelstransacties zouden voor 
iedereen moeten gelden; overheidsinstanties, ondernemingen én particulieren. De forfaitaire 
vergoeding zou ook moeten gelden voor handelstransacties tussen ondernemingen en tussen 
ondernemingen en particulieren. Alleen dan is er sprake van een level-playing-field waar het 
aankomt op betalingsverplichtingen.

Amendement 103
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – titel 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vergoeding van invorderingskosten Aanvullende vergoeding

Or. en
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Motivering

Zie het amendement voor een nieuw artikel 4 bis, paragraaf 1.

Amendement 104
Matteo Salvini

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 van de volgende bedragen 
van de schuldenaar mag invorderen, 
onderhavig aan een tweejaarlijkse revisie,
wanneer bij handelstransacties interest 
voor betalingsachterstand overeenkomstig 
de artikelen 3 en 5 verschuldigd is, tenzij in 
de overeenkomst anders is bepaald:

Or. it

Amendement 105
Gianni Pittella

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 van de volgende 
minimumbedragen van de schuldenaar 
mag invorderen met automatische 
tenuitvoerlegging, ofwel 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:

Or. it
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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 106
Philippe Juvin

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 van de volgende bedragen 
van de schuldenaar mag invorderen 
wanneer bij handelstransacties interest 
voor betalingsachterstand overeenkomstig  
artikel 5 verschuldigd is, tenzij in de 
overeenkomst anders is bepaald:

Or. fr

Motivering

In overeenstemming brengen met de amendementen die zijn ingediend op artikel 3 en op 
artikel 5.

Amendement 107
Małgorzata Handzlik

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 

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

wanneer bij handelstransacties interest 
voor betalingsachterstand overeenkomstig 
artikel 5 verschuldigd is, tenzij in de 
overeenkomst anders is bepaald:

Or. pl

Motivering

Deze wijziging vloeit voort uit het voorstel om artikel 3 te schrappen en om de bepalingen van 
artikel 5 zowel voor overheidsinstanties als voor ondernemingen te laten gelden.

Amendement 108
Pablo Arias Echeverría, Pablo Zalba Bidegain

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 minstens een van de volgende 
bedragen van de schuldenaar mag 
invorderen wanneer bij handelstransacties 
interest voor betalingsachterstand 
overeenkomstig de artikelen 3 en 5 
verschuldigd is:

Or. es

Motivering

Door de schrapping van " tenzij in de overeenkomst anders is bepaald" zorgen we ervoor dat 
schuldeisers zich niet verplicht zien om in te stemmen met contractuele bedingingen waarin ze 
afzien van de invordering van deze vergoedingen.

Amendement 109
Małgorzata Handzlik

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – letters a, b en c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) voor een schuld van minder dan 1 000 a) voor een schuld van minder dan 10 000
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euro: een vast bedrag van 40 euro; euro: een vast bedrag van 40 euro;
b) voor een schuld van 1 000 euro of meer, 
doch minder dan 10 000 euro: een vast 
bedrag van 70 euro;

b) voor een schuld van 10 000 euro of 
meer: een vast bedrag van 100 euro;

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.

Or. pl

Motivering

De bepaling die stelt dat voor het te laat betalen van een schuld van 10 000 euro of meer een 
vergoeding van 1% is verschuldigd, lijkt overdreven, voornamelijk in het geval van 
handelstransacties van grote omvang. Voorts moet worden gestreefd naar een 
vereenvoudiging van het door de Europese Commissie voorgestelde systeem. Daarom wordt 
voorgesteld om de vergoedingsstructuur aan te passen en om voor slechts twee vaste 
bedragen te opteren.

Amendement 110
Pablo Arias Echeverría

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) voor een schuld van minder dan 1 000 
euro: een vast bedrag van 40 euro; 

a) voor een schuld van minder dan 1 000 
euro: een vast bedrag van 40 euro en daar 
bovenop maximaal 3% over de totale 
schuld om de kosten te dekken die de 
schuldeiser eventueel moet maken om de 
schuld in te vorderen; 

Or. es

Motivering

Het gaat erom het percentage te verhogen zodat de schuldeiser die het hem toekomende
bedrag wil invorderen, niet hoeft te vrezen dat dit meer bijkomende kosten met zich zal 
meebrengen. We moeten er rekening mee houden dat het versturen van twee rechtsgeldige 
vorderingen, bijvoorbeeld per fax, al meer dan 50 euro kost. Als we daar de telefoon-, 
verplaatsingskosten enzovoort bijtellen die een schuldeiser moet maken om achterstallige 
betalingen in te vorderen, ligt dat bedrag zelfs aanzienlijk hoger. 
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Amendement 111
Pablo Arias Echeverría

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) voor een schuld van 1 000 euro of 
meer, doch minder dan 10 000 euro: een 
vast bedrag van 70 euro;

b) voor een schuld van 1 000 euro of meer, 
doch minder dan 10 000 euro: een vast 
bedrag van 70 euro en daar bovenop 
maximaal 3% over de totale schuld om de 
kosten te dekken die de schuldeiser 
eventueel moet maken om de schuld in te 
vorderen.

Or. es

Motivering

Het gaat erom het percentage te verhogen zodat de schuldeiser die het hem toekomende 
bedrag wil invorderen, niet hoeft te vrezen dat dit meer bijkomende kosten met zich zal 
meebrengen. Naast de kosten die we eerder al vermeldden, winnen bedrijven, als het om een 
schuld gaat van meer dan 1 000 euro, gewoonlijk ook juridisch advies in. De raadpleging van 
een advocaat en een juridisch advies kost minstens 60 euro. 

Amendement 112
Pablo Arias Echeverría

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.

c) voor een schuld van 10 000 euro of 
meer: een bedrag dat overeenkomt met 3% 
van het bedrag waarover interest voor 
betalingsachterstand verschuldigd is.

Or. es

Motivering

Het gaat erom het percentage te verhogen zodat de schuldeiser die het hem toekomende 
bedrag wil invorderen, niet hoeft te vrezen dat dit meer bijkomende kosten met zich zal 
meebrengen. Naast de kosten die we bij de vorige twee leden vermeldden, is het zo dat 
bedrijven, als het om een schuld gaat van meer dan 10 000 euro, een advocaat inschakelen 
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om de schuld in te vorderen, wat bovendien aangewezen is. De honoraria van advocaten voor 
het bestuderen van het dossier en de buitengerechtelijke invorderingskosten lopen gewoonlijk 
op tot minstens 300 euro.

Amendement 113
Matteo Salvini

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) Een vergoeding die overeenkomt 
met 1% van het verschuldigde bedrag 
voor elke dag betalingsachterstand vanaf 
60 dagen na de dag waarop interest 
verschuldigd is.

Or. en

Amendement 114
Anna Maria Corazza Bildt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

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: 

Schrappen

a) voor een schuld van minder dan 1 000 
euro: een vast bedrag van 40 euro;
b) voor een schuld van 1 000 euro of 
meer, doch minder dan 10 000 euro: een 
vast bedrag van 70 euro;
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.



PE439.270v02-00 72/138 AM\810451NL.doc

NL

Or. en

Amendement 115
Zuzana Roithová

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

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 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: 

a) voor een schuld van minder dan 1 000 
euro: een vast bedrag van 40 euro;

a) voor een schuld van minder dan 50 euro: 
een vast bedrag van 10 euro;

b) voor een schuld van 1 000 euro of meer, 
doch minder dan 10 000 euro: een vast 
bedrag van 70 euro;

b) voor een schuld van 50 euro of meer, 
doch minder dan 200 euro: een vast bedrag 
van 20 euro;
b bis) voor een schuld van 200 euro of 
meer, doch minder dan 800 euro: een vast 
bedrag van 40 euro;
b ter) voor een schuld van 800 euro of 
meer, doch minder dan 8000 euro: een 
vast bedrag van 80 euro;

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.

c) voor een schuld van 8 000 euro of meer: 
een bedrag dat overeenkomt met 1% van 
het bedrag waarover interest voor 
betalingsachterstand verschuldigd is.

Or. cs

Motivering

Het nieuw ingedeelde systeem weerspiegelt in de hoogte van de vergoedingen veel beter de 
werkelijke kosten en is zo effectiever.

Amendement 116



AM\810451NL.doc 73/138 PE439.270v02-00

NL

Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

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 vast bedrag van 40 euro
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: 

a) voor een schuld van minder dan 1 000 
euro: een vast bedrag van 40 euro;
b) voor een schuld van 1 000 euro of 
meer, doch minder dan 10 000 euro: een 
vast bedrag van 70 euro;
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.

Or. de

Motivering

Er dient een uniform vast bedrag te worden vastgelegd voor de vergoeding van de 
invorderingskosten, aangezien dit de vergoeding vereenvoudigt van de administratieve kosten 
die ontstaan. Het voorgestelde getrapte model is geen afspiegeling van de feitelijke kosten, die 
voor lage en hoge verschuldigde bedragen even hoog zijn. Het vaste bedrag van 40 euro 
omvat alle administratieve kosten die ontstaan. De vergoeding van verdere kosten, zoals 
kosten voor de rechtbank, die apart moeten worden aangetoond, wordt in lid 3 geregeld. 

Amendement 117
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

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 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
schuldeiser 20 euro van de schuldenaar 
mag invorderen wanneer bij 
handelstransacties interest voor 
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voor betalingsachterstand overeenkomstig 
de artikelen 3 en 5 verschuldigd is, tenzij in 
de overeenkomst anders is bepaald: 

betalingsachterstand overeenkomstig de 
artikelen 3 en 5 verschuldigd is, tenzij in de 
overeenkomst anders is bepaald: 

a) voor een schuld van minder dan 1 000 
euro: een vast bedrag van 40 euro;
b) voor een schuld van 1 000 euro of 
meer, doch minder dan 10 000 euro: een 
vast bedrag van 70 euro;
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.

Or. de

Motivering

Er bestaat geen objectieve rechtvaardiging voor een getrapte vergoeding van 
invorderingskosten, aangezien de kosten die de schuldeiser uitsluitend voor de invordering 
maakt meestal niet afhankelijk zijn van de hoogte van de vordering. Het bedrag van 20 euro is 
ook gerechtvaardigd in de uitingen van de Commissie, zoals de toelichting op de 
effectbeoordeling van 8 april 2009: SEC (2009) 315, blz. 38), waar wordt uitgegaan van 
invorderingskosten van gemiddeld 20 euro.

Amendement 118
Lara Comi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

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 bedrag van 1,5% van de 
verschuldigde betaling 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: 

a) voor een schuld van minder dan 1 000 
euro: een vast bedrag van 40 euro;
b) voor een schuld van 1 000 euro of 
meer, doch minder dan 10 000 euro: een 
vast bedrag van 70 euro;
c) voor een schuld van 10 000 euro of 
meer: een bedrag dat overeenkomt met 
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1% van het bedrag waarover interest voor 
betalingsachterstand verschuldigd is.

Or. it

Amendement 119
Cornelis de Jong

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat 
wanneer interest voor 
betalingsachterstand verschuldigd is, de 
schuldeiser een vergoeding van de 
schuldenaar mag vorderen die
overeenkomt met een interestvoet van 1% 
van het verschuldigde bedrag, bovenop de 
interestvoet voor de betalingsachterstand.

Or. en

Motivering

Deze oplossing lijkt eerlijker dan het toepassen van een forfaitaire vergoeding. Er wordt 
rekening gehouden met het argument dat er sprake moet zijn van een hogere vergoeding 
naarmate de betalingsachterstand langer duurt, zonder dat er kunstmatige grenzen tussen 
bepaalde datums in het leven worden geroepen: in het voorstel van de rapporteur moet een 
schuldenaar die betaalt op de 44e dag na de dag waarop interest voor betalingsachterstand 
verschuldigd is, een vergoeding van 2% van het verschuldigde bedrag betalen, terwijl een 
schuldenaar die op de 45e dag betaalt, een vergoeding van 4% moet betalen. Dit blijft 
tamelijk arbitrair.

Amendement 120
Zuzana Roithová

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De vergoeding zoals bedoeld in lid 1 
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bedraagt ten hoogste EUR 1 000.

Or. cs

Motivering

Enerzijds zou de vergoeding van de kosten samen met de invordering ook de schulden van 
grote hoogte moeten betreffen. Anderzijds zou een bepaald maximumbedrag voor de kosten 
moeten worden ingesteld.

Amendement 121
Zuzana Roithová

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quater. 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.

Or. cs

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.
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Amendement 122
Heide Rühle, Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – leden 1 en 2

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 vast bedrag van 40 euro
van de schuldenaar mag invorderen 
wanneer bij handelstransacties interest 
voor betalingsachterstand overeenkomstig 
artikel 5 verschuldigd is, tenzij in de 
overeenkomst anders is bepaald: 

a) voor een schuld van minder dan 1 000 
euro: een vast bedrag van 40 euro;
b) voor een schuld van 1 000 euro of 
meer, doch minder dan 10 000 euro: een 
vast bedrag van 70 euro;
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.
2. De lidstaten zorgen ervoor dat de in lid 
1 bedoelde bedragen zonder aanmaning 
verschuldigd zijn als vergoeding voor de 
eigen invorderingskosten van de 
schuldeiser.

Or. de

Motivering

Voor de vergoeding van de invorderingskosten is een vast bedrag van 40 euro voldoende. De 
invordering leidt namelijk niet tot hoge kosten, en bovendien heeft de schuldeiser op basis van 
artikel 4, lid 3 het recht om schadeloosstelling te eisen om verdere invorderingskosten te 
dekken. De schadeloosstelling mag niet ter ontmoediging worden misbruikt; daarvoor is de 
verschuldigde rente voor de betalingsachterstand voldoende. Wanneer artikel 3 en artikel 5 
worden samengevoegd komt artikel 3 te vervallen. 
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Amendement 123
Anna Maria Corazza Bildt

Voorstel voor een richtlijn
 Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de in lid 
1 bedoelde bedragen zonder aanmaning 
verschuldigd zijn als vergoeding voor de 
eigen invorderingskosten van de 
schuldeiser.

Schrappen

Or. en

Amendement 124
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de in lid 
1 bedoelde bedragen zonder aanmaning 
verschuldigd zijn als vergoeding voor de 
eigen invorderingskosten van de 
schuldeiser.

2. Tenzij de schuldenaar niet 
verantwoordelijk is voor de 
betalingsachterstand heeft de schuldeiser 
het recht om, naast de bedragen die zijn 
vastgelegd in lid 1, van de schuldenaar
een redelijke vergoeding te vragen voor 
alle overige invorderingskosten die hij 
heeft moeten maken ten gevolge van de 
betalingsachterstand. De lidstaten moeten 
een redelijke minimumvergoeding 
vaststellen die niet lager mag zijn dan 5% 
van het verschuldigde bedrag. Dit neemt 
niet weg dat de schuldeiser een vordering 
tot schadevergoeding kan indienen voor 
de schade die hij heeft ondervonden van 
de betalingsachterstand.

Or. es

Motivering

Entiendo que el espíritu de la norma no es que los daños y perjuicios por el impago no sean 
reclamables. Con la redacción hasta ahora planteada, los deudores intentarán que estos
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costes sean entendidos como daños y perjuicios y estaremos a la interpretación de los 
Tribunales. Esto mismo sucederá si la norma no define cuál ha de ser la cuantía de esa 
compensación razonable ya que, las posibilidades de que un deudor admita, sin mediar 
procedimiento judicial, pagar una cantidad determinada que no se le imponga legal o 
judicialmente, son prácticamente nulas. Creo que incluyendo las referencias propuestas 
salvaríamos estas vicisitudes, todo quedaría más claro y evitaríamos muchísimos 
procedimientos judiciales. Así, los procedimientos declarativos judiciales quedarían 
reservados para los acreedores que quisieran reclamar también daños y perjuicios que, 
evidentemente, tendrán que probar. Si por el contrario no pudieran probar ninguno, al menos 
habrán recibido una compensación razonable por los costes de cobro.

Amendement 125
Lara Comi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de in lid 1 
bedoelde bedragen zonder aanmaning 
verschuldigd zijn als vergoeding voor de 
eigen invorderingskosten van de 
schuldeiser. 

2. De lidstaten zorgen ervoor dat het in lid 
1 bedoelde bedrag zonder aanmaning 
verschuldigd is als vergoeding voor de 
eigen invorderingskosten van de 
schuldeiser.

Or. it

Amendement 126
Matteo Salvini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De vergoeding zoals bedoeld in lid 
1, punt c bis,geldt tot het einde van de 12e

maand waarin de betalingsachterstand 
voortduurt.

Or. en
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Amendement 127
Matteo Salvini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. De vergoeding zoals bedoeld in lid 1 
bedraagt ten hoogste 50 000 euro.

Or. en

Amendement 128
Lara Comi

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.

Schrappen

Or. it

Amendement 129
Pablo Arias Echeverría

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 

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de in 
lid 1 en lid 2 genoemde bedragen
verschuldigd zijn zonder aanmaning als 
vergoeding voor de eigenlijke 
invorderingskosten van de schuldeiser.
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schadeloosstelling door de schuldenaar 
voor alle overige invorderingskosten
ontstaan door diens betalingsachterstand.

Or. es

Motivering

Als we wel eisen dat de schuldeiser een aanmaning stuurt wil hij een redelijke vergoeding 
ontvangen, zal de schuldenaar op alle mogelijke manieren proberen om de aanmaningen te 
ontlopen en zodat hij vergoeding niet hoeft te betalen. Vervolgens zal een declaratoire 
procedure moeten worden ingesteld zodat een rechter kan beslissen over de rechtsgeldigheid 
van de aanmaning en of de vergoeding al dan niet moet worden betaald. In dat geval heeft de 
vergoeding niet langer een ontmoedigende werking op het in gebreke blijven.

Amendement 130
Anna Maria Corazza Bildt

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 niet 
verantwoordelijk is voor de 
betalingsachterstand, heeft de schuldeiser 
aanspraak op een redelijke 
schadeloosstelling door de schuldenaar 
voor alle overige invorderingskosten 
ontstaan door diens betalingsachterstand.

Or. en

Amendement 131
Hans-Peter Mayer

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, 

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

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.

Or. de

Motivering

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

Amendement 132
Edvard Kožušník

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 bis

Forfaitaire vergoeding

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
schuldeiser een van de volgende bedragen 
van de schuldenaar mag invorderen 
wanneer interest voor 
betalingsachterstand verschuldigd is:
a) een vergoeding die overeenkomt met 
1% van het verschuldigde bedrag met 
ingang van de dag waarop interest 
verschuldigd is;
b) een vergoeding die overeenkomt met 
2% van het verschuldigde bedrag vanaf 
45 dagen na de dag waarop interest 
verschuldigd is; 
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c) een vergoeding die overeenkomt met 
3% van het verschuldigde bedrag vanaf 
60 dagen na de dag waarop interest 
verschuldigd is. 
2. De vergoeding zoals bedoeld in lid 1 
komt bovenop de interest voor 
betalingsachterstand en de vergoeding 
voor invorderingskosten. 
3. De vergoeding zoals bedoeld in lid 1 
bedraagt ten hoogste EUR 3 000.

Or. cs

Motivering

Er wordt voorgesteld om de hoogte van de forfaitaire vergoeding voor betalingsachterstand 
in te delen volgens de lengte van de betalingsachterstand. Hierbij wordt een bovengrens voor 
de hoogte van deze forfaitaire vergoeding vastgelegd zodat kleine en middelgrote 
ondernemingen worden beschermd. Voorwaarde voor het aannemen van dit wijzigingsbesluit 
is het aannemen van het wijzigingsbesluit nr. 11 uit het inlichtingenverslag in artikel 5, lid 5, 
van het voorstel voor de richtlijn.

Amendement 133
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 bis
Forfaitaire vergoeding

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
schuldeiser een van de volgende bedragen 
van de schuldenaar mag invorderen 
wanneer interest voor 
betalingsachterstand verschuldigd is:
a) een vergoeding die overeenkomt met 
3% van het verschuldigde bedrag vanaf 
zestig dagen na de dag waarop interest 
verschuldigd is;
b) een vergoeding die overeenkomt met 
5% van het verschuldigde bedrag vanaf 
negentig dagen na de dag waarop interest 
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verschuldigd is; 
2. De vergoeding zoals bedoeld in lid 1 
komt bovenop de interest voor 
betalingsachterstand en de vergoeding 
voor invorderingskosten. 
3. De vergoeding zoals bedoeld in lid 1 
bedraagt ten hoogste 50 000 EUR.

Or. fr

Motivering

Het lijkt niet noodzakelijk om bovenop de wettelijke interesten en de vergoeding voor de 
invorderingskosten nog een forfaitaire vergoeding op te leggen voor een betalingsachterstand 
tussen dertig en zestig dagen.

Amendement 134
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 bis

1. De lidstaten zorgen ervoor dat wanneer 
interest voor betalingsachterstand 
verschuldigd is, de schuldeiser recht heeft 
om automatisch, zonder dat een 
rechterlijke beslissing en het indienen van 
een eis tot schadevergoeding noodzakelijk 
is, een van de volgende bedragen van de 
schuldenaar te vorderen:
a) een vergoeding die overeenkomt met 
5% van het verschuldigde bedrag met 
ingang van de dag waarop interest 
verschuldigd is;
b) een vergoeding die overeenkomt met 
6% van het verschuldigde bedrag vanaf 
45 dagen na de dag waarop interest 
verschuldigd is;
c) een vergoeding die overeenkomt met 
7% van het verschuldigde bedrag vanaf 
60 dagen na de dag waarop interest 
verschuldigd is.
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2. De vergoeding zoals bedoeld in lid 1 
komt boven op de interest voor 
betalingsachterstand en de vergoeding 
voor invorderingskosten.
3. De vergoeding zoals bedoeld in lid 1 
bedraagt ten hoogste 50 000 euro.

Or. en

Motivering

Waar het gaat om betalingsachterstanden zijn kleine en middelgrote bedrijven vaak de 
zwakkere partij in handelstransacties. Zij schrikken er daarom voor terug om verschuldigde 
interest van de schuldenaar te vorderen uit angst om toekomstige contracten en klanten te 
verliezen.

Amendement 135
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5
Betaling door overheidsinstanties

Schrappen

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;
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:
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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:
i) 30 dagen 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;
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.
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.
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 
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periode te spreiden, die dit 
rechtvaardigen.
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:
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.

Or. fr

Motivering

Omdat de regels dezelfde moeten zijn voor particuliere ondernemingen en overheidsinstanties 
lijkt het niet dienstig om een specifiek artikel te behouden voor de betaling door 
overheidsinstanties.

Amendement 136
Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Bendt Bendtsen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Betaling door overheidsinstanties Interest in geval van betalingsachterstand

Or. en
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Motivering

Voor alle typen handelstransacties moet dezelfde reeks betalingsvoorwaarden gelden om 
concurrentienadelen voor overheidsinstanties of particuliere bedrijven te voorkomen. 
Daarom moeten artikel 3 en artikel 5 worden samengevoegd. Commerciële relaties tussen 
ondernemingen en overheidsinstanties zijn in vele opzichten vergelijkbaar met commerciële 
relaties tussen ondernemingen. Om ongunstige betalingstermijnen te voorkomen, met name 
voor kleine en middelgrote bedrijven, is in alle omstandigheden uiterlijk 60 dagen na 
ontvangst van de factuur interest verschuldigd. 

Amendement 137
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Betaling door overheidsinstanties Interest voor betalingsachterstand bij 
handelstransacties 

Or. fr

Motivering

(Cet amendement doit être examiné en relation avec l'amendement déposé par M. Juvin à 
l'article 3). Le champ d'application de la Directive concerne les transactions commerciales 
entre entreprises, ainsi que les transactions commerciales entre entreprises et pouvoirs 
publics. L'extension des mesures en faveur du respect du délai de paiement des pouvoirs 
publics aux entreprises ne doit pas concerner seulement le montant du dédommagement 
forfaitaire initialement prévu à l'article 5 paragraphe 5 de la proposition de Directive, mais 
également la fixation des délais de paiement eux-mêmes. En effet, une PME face à une grande 
entreprise se trouve dans une situation similaire à celle d'une entreprise face aux pouvoirs 
publics. Le principe de la liberté contractuelle ne peut justifier l'exclusion des relations entre 
entreprises. Il est important de souligner que l'objectif initial de la proposition de Directive 
était de venir en aide aux PME (Considérant 6).
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Amendement 138
Matteo Salvini

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 
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, of voor de rekening 
van overheidsinstanties aan derden, de 
schuldeiser zonder aanmaning recht heeft 
op interest voor betalingsachterstand ter 
hoogte van de wettelijke interest mits aan 
de volgende voorwaarden wordt voldaan:

Or. it

Amendement 139
Cristian Silviu Buşoi

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 
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 of ter verwezenlijking 
van het doel van overheidsinstanties de 
schuldeiser zonder aanmaning recht heeft 
op interest voor betalingsachterstand ter 
hoogte van de wettelijke interest mits aan 
de volgende voorwaarden wordt voldaan:

Or. ro

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 
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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 140
Heide Rühle

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 
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 de schuldeiser 
zonder aanmaning recht heeft op interest 
voor betalingsachterstand ter hoogte van de 
wettelijke interest mits aan de volgende 
voorwaarden wordt voldaan:

Or. de

Motivering

Eine Rechnung, auch damit sie die Zahlungsfrist überhaupt in Gang setzt, muss für die 
Auslösung der Zahlungsverpflichtung dem Erfordernis der Prüfbarkeit genügen. Hierzu 
gehört u. a. die Aufstellung der zu berechnenden Posten, die Zuordnungsfähigkeit der 
geleisteten Posten, entsprechende Nachweise. Die Rechnung muss ihrem Inhalt die 
vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien widerspiegeln, damit sie 
vollständig und ordnungsgemäß ist. Eine einheitliche Frist von bis zu 60 Tagen, ohne 
Ausnahmen stärkt die Rechtssicherheit und macht die Richtlinie klarer und schlanker. Eine 
Stafpauschale von 5 % gibt die falschen anreize, dies könnte Korruption vor allem im 
öffentlichen Sektor fördern.
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Amendement 141
Małgorzata Handzlik, Bendt Bendtsen, Sabine Verheyen, Andreas Schwab

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 
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: 

Or. de

Motivering

Om concurrentienadelen voor overheidsinstanties of voor ondernemingen te vermijden dienen 
voor alle vormen van  handelstransacties dezelfde bepalingen inzake de betalingen te gelden. 
Daarom moeten artikel 3 en artikel 5 worden samengevoegd. Commerciële relaties tussen 
ondernemingen en overheidsinstanties zijn in veel opzichten vergelijkbaar met commerciële 
relaties tussen ondernemingen. Om nadelige betalingstermijnen met name voor het midden-
en kleinbedrijf te vermijden moet op zijn laatst 60 dagen na ontvangst van de rekening rente 
verschuldigd zijn.

Amendement 142
Toine Manders

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 
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, nadat 
hij na 30 dagen na ontvangst door de 
overheidsinstantie van de factuur of 
gelijkwaardig verzoek tot betaling een
aanmaning met ontvangstbewijs heeft 
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gestuurd naar deze overheidsinstantie, 
recht heeft op interest voor 
betalingsachterstand ter hoogte van de 
wettelijke interest mits aan de volgende 
voorwaarden wordt voldaan:

Or. nl

Motivering

Door de schuldenaar eerst na 30 dagen na ontvangst van de factuur of ander gelijkwaardig 
verzoek tot betaling aan te manen, krijgt deze nog de mogelijkheid de vordering te betwisten.  
Hierdoor zal het aantal incasso-opdrachten in Europa kunnen dalen. Eventuele zaken bij de 
rechter over betalingsachterstanden die dan alsnog plaatsvinden, worden dan een louter 
administratieve handeling. Met de uitspraak van de rechter kan de schuldeiser direct zijn 
vordering opeisen.

Amendement 143
Philippe Juvin

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 
wettelijke interest mits aan de volgende 
voorwaarden wordt voldaan:

1. De lidstaten zorgen ervoor dat bij 
handelstransacties tussen ondernemingen, 
of 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

Or. fr

Motivering

(Cet amendement doit être examiné en relation avec l'amendement déposé par M. Juvin à 
l'article 3). Le champ d'application de la Directive concerne les transactions commerciales 
entre entreprises, ainsi que les transactions commerciales entre entreprises et pouvoirs 
publics. L'extension des mesures en faveur du respect du délai de paiement des pouvoirs 
publics aux entreprises ne doit pas concerner seulement le montant du dédommagement 
forfaitaire initialement prévu à l'article 5 paragraphe 5 de la proposition de Directive, mais 



AM\810451NL.doc 93/138 PE439.270v02-00

NL

également la fixation des délais de paiement eux-mêmes. En effet, une PME face à une grande 
entreprise se trouve dans une situation similaire à celle d'une entreprise face aux pouvoirs 
publics. Le principe de la liberté contractuelle ne peut justifier l'exclusion des relations entre 
entreprises. Il est important de souligner que l'objectif initial de la proposition de Directive 
était de venir en aide aux PME (Considérant 6).

Amendement 144
Paolo Bartolozzi

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 
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, of voor de rekening 
van overheidsinstanties aan derden, de 
schuldeiser zonder aanmaning recht heeft 
op interest voor betalingsachterstand ter 
hoogte van de wettelijke interest mits aan 
de volgende voorwaarden wordt voldaan

Or. it

Motivering

Het nieuwe voorschrift beslaat handelstransacties die tot stand zijn gekomen tijdens 
collectieve afspraken tussen overheidsinstanties en apothekers of hun vertegenwoordigingen. 
Hierin zijn situaties opgenomen zoals de Italiaanse, waarin de betalingen door lokale 
gezondheidsinstellingen zijn geregeld in de nationale farmaceutische overeenkomst tussen de 
overheid aan de ene kant en nationale verenigingen van publieke en private apothekers aan 
de andere kant. 
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Amendement 145
Gianni Pittella

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 
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, of voor de rekening 
van overheidsinstanties aan derden, de 
schuldeiser zonder aanmaning recht heeft 
op interest voor betalingsachterstand ter 
hoogte van de wettelijke interest mits aan 
de volgende voorwaarden wordt voldaan

Or. it

Motivering

Het nieuwe voorschrift behelst situaties waarin de diensten of goederen niet direct worden 
geleverd aan de overheidsinstanties maar namens overheidsinstanties aan derde partijen. Dat 
is het geval bij de diensten van apothekers die geneesmiddelen leveren aan patiënten namens 
de overheid en voor welke diensten de apothekers pas in een latere fase een betaling 
ontvangen.

Amendement 146
Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber

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 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 dagen na de ontvangst door de 
schuldenaar van de controleerbare factuur 
of een gelijkwaardig verzoek tot betaling,
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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 dagen 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.

Or. de

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 147
Heide Rühle

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 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) op zijn laatst 60 kalenderdagen na de 
datum van opeisbaarheid en de ontvangst 
door de schuldenaar van de controleerbare
factuur of een gelijkwaardig verzoek tot 
betaling,
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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, maximaal 60 
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, 
maximaal 60 kalenderdagen na die
datum.

Or. de

Motivering

Eine Rechnung, auch damit sie die Zahlungsfrist überhaupt in Gang setzt, muss für die 
Auslösung der Zahlungsverpflichtung dem Erfordernis der Prüfbarkeit genügen. Hierzu 
gehört u.a. die Aufstellung der zu berechnenden Posten, die Zuordnungsfähigkeit der 
geleisteten Posten, entsprechende Nachweise. Die Rechnung muss ihrem Inhalt die 
vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien widerspiegeln, damit sie 
vollständig und ordnungsgemäß ist. Eine einheitliche Frist von bis zu 60 Tagen, ohne 
Ausnahmen stärkt die Rechtssicherheit und macht die Richtlinie klarer und schlanker. Eine 
Stafpauschale von 5 % gibt die falschen anreize, dies könnte Korruption vor allem im 
öffentlichen Sektor fördern.

Amendement 148
Lara Comi

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 binnen een van de volgende 
termijnen  automatisch  interest voor 
betalingsachterstand  verschuldigd :
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i) 30 dagen na de ontvangst door de 
schuldenaar van de factuur of een 
gelijkwaardig verzoek tot betaling, 

i) 90 dagen 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, 
90 dagen 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, 90 dagen na die  datum .

Or. it

Amendement 149
Toine Manders

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 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) 60 dagen 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, 
60 dagen 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, 60 dagen na  die  datum .

Or. nl

Motivering

De uit contracten voortvloeiende betalingsverplichtingen bij handelstransacties zouden voor 
iedereen moeten gelden; overheidsinstanties, ondernemingen én particulieren. Allen dan is er 
sprake van een level-playing-field waar het aankomt op betalingsverplichtingen. De 
inwerkingtreding van de betalingsachterstand, en dus de activering van interest en 
bijbehorend forfaitaire vergoeding van 5%,  zou idealiter na 60 dagen moeten geschieden. De 
schuldenaar krijgt dan na de eerste aanmaning na 30 dagen, nog eens 30 dagen om zijn 
schuld te voldoen.

Amendement 150
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – letter b – punt iii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii bis) als niet kan worden vastgesteld 
wanneer de factuur of een gelijkwaardig 
verzoek tot betaling is ontvangen, 30 
dagen na de ontvangst van de goederen of 
diensten.

Or. en

Motivering

Indien er in de overeenkomst geen betalingstermijn is opgenomen, bepaalt artikel 5 lid 2, 
letter b dat vanaf 30 dagen na de dag waarop de factuur is ontvangen, automatisch sprake is 
van recht op interest. De schuldeiser is echter zelden in staat om te bewijzen dat de 
schuldenaar de factuur heeft ontvangen. Deze bepaling is bedoeld voor omstandigheden 
waarin onduidelijk is of de factuur of een gelijkwaardig verzoek tot betaling is ontvangen.
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Amendement 151
Philippe Juvin, Damien Abad, Małgorzata Handzlik

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 
artikel 5, lid 2, onder punt b) i), ii) en iii) 
vastgesteld op zestig dagen.

Or. fr

Motivering

Les établissements publics de santé ainsi que les établissements médico-sociaux publics (ex. 
foyers pour handicapés) doivent bénéficier d'un  délai de paiement de 60 jours en raison de la 
spécificité de leur mode de financement au niveau national (remboursement via le système de 
sécurité sociale). Il ne s'agit pas d'exclure ces établissements du champ de la Directive, ni de 
créer une dérogation pour une catégorie de payeurs par principe, mais bien de prendre en 
compte la spécificité de leur système de financement qui ne leur permet pas, indépendemment 
de leur volonté, de respecter le délai de paiement de 30 jours.

Amendement 152
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

Schrappen

Or. en



PE439.270v02-00 100/138 AM\810451NL.doc

NL

Motivering

This amendement helps introduce a more uniform set of rules applying to both the public and 
private sectors. Certain kinds of service contracts such as major construction and software 
developments are complex and often involve payment in stages against proven 
performance. The length of time needed for the initial acceptance/verification in these cases is 
always likely to be variable and depend each time on the specific requirements of the 
contract. The need to negotiate acceptance/verification periods based on the complexity and 
variability of the contract is the same for both sectors and should be subject to the same rules.

Amendement 153
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
 Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 2, onder b) iii), 
niet meer dan 30 dagen bedraagt.

Or. de

Motivering

Overheidsinstanties hebben een voorbeeldfunctie en hebben in tegenstelling tot 
ondernemingen altijd toegang tot financiële middelen. Daarom moet het overheidsinstanties 
als opdrachtgever slechts bij wijze van uitzondering worden toegestaan om een 
betalingstermijn van meer dan 30 dagen vast te leggen. Een forfaitaire vergoeding van 5% is 
een krachtige aansporing om op tijd te betalen. Voor het bedrag moet echter een plafond 
worden vastgelegd om te vermijden dat er te zware lasten op de overheidsbegrotingen 
afkomen en om te vermijden dat de corruptie wordt aangemoedigd. 
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Amendement 154
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 2, onder b) iii), 
niet meer dan 60 dagen bedraagt.

Or. de

Motivering

Eine Rechnung, auch damit sie die Zahlungsfrist überhaupt in Gang setzt, muss für die 
Auslösung der Zahlungsverpflichtung dem Erfordernis der Prüfbarkeit genügen. Hierzu 
gehört u.a. die Aufstellung der zu berechnenden Posten, die Zuordnungsfähigkeit der 
geleisteten Posten, entsprechende Nachweise. Die Rechnung muss ihrem Inhalt die 
vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien widerspiegeln, damit sie 
vollständig und ordnungsgemäß ist. Eine einheitliche Frist von bis zu 60 Tagen, ohne 
Ausnahmen stärkt die Rechtssicherheit und macht die Richtlinie klarer und schlanker. Eine 
Stafpauschale von 5 % gibt die falschen anreize, dies könnte Korruption vor allem im 
öffentlichen Sektor fördern.

Amendement 155
Matteo Salvini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 2, onder b) iii), 
niet meer dan 60 dagen bedraagt, tenzij in 
de aanbestedingsstukken en de 
overeenkomst anders is bepaald en deze 
bepalingen naar behoren gemotiveerd zijn.

Or. it
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Amendement 156
Lara Comi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 2, onder b) iii), 
niet meer dan 90 dagen bedraagt, tenzij in 
de aanbestedingsstukken en de 
overeenkomst anders is bepaald en deze 
bepalingen naar behoren gemotiveerd zijn.

Or. it

Amendement 157
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 2, onder b) iii), 
niet meer dan 30 dagen bedraagt, tenzij in 
de overeenkomst voor handelstransacties 
tussen ondernemingen of in de 
aanbestedingsstukken en de overeenkomst
voor handelstransacties die leiden tot het 
leveren van goederen en het verrichten 
van diensten tegen vergoeding aan 
overheidsdiensten anders is bepaald en 
deze bepalingen naar behoren gemotiveerd 
zijn.

Or. fr
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Motivering

(Cet amendement doit être examiné en relation avec les amendements  présentés par M. 
Philippe Juvin à l'article 3 et à l'article 5 paragraphe 1). Le champ d'application de la 
Directive concerne les transactions commerciales entre entreprises, ainsi que les transactions 
commerciales entre entreprises et pouvoirs publics. L'extension des mesures en faveur du 
respect du délai de paiement des pouvoirs publics aux entreprises ne doit pas concerner 
seulement le montant du dédommagement forfaitaire initialement prévu à l'article 5 
paragraphe 5 de la proposition de Directive, mais également la fixation des délais de 
paiement eux-mêmes. En effet, une PME face à une grande entreprise se trouve dans une 
situation similaire à celle d'une entreprise face aux pouvoirs publics. Le principe de la liberté 
contractuelle ne peut justifier l'exclusion des relations entre entreprises. Il est important de 
souligner que l'objectif initial de la proposition de Directive était de venir en aide aux PME 
(Considérant 6).

Amendement 158
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 2, onder b) iii), 
niet meer dan 30 dagen bedraagt vanaf de 
datum van ontvangst van de goederen of 
diensten.

Or. en

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 159
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Jürgen Creutzmann

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 er
een objectieve noodzaak bestaat om de 
betaling over een langere periode te 
spreiden, die dit rechtvaardigen. De 
overeengekomen betalingstermijn mag in 
geen geval langer zijn dan 60 
kalenderdagen.

Or. de

Motivering

Overheidsinstanties hebben een voorbeeldfunctie en hebben in tegenstelling tot 
ondernemingen altijd toegang tot financiële middelen. Daarom moet het overheidsinstanties 
als opdrachtgever slechts bij wijze van uitzondering worden toegestaan om een 
betalingstermijn van meer dan 30 dagen vast te leggen. Een forfaitaire vergoeding van 5% is 
een krachtige aansporing om op tijd te betalen. Voor het bedrag moet echter een plafond 
worden vastgelegd om te vermijden dat er te zware lasten op de overheidsbegrotingen 
afkomen en om te vermijden dat de corruptie wordt aangemoedigd.

Amendement 160
Pablo Arias Echeverría

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 

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 het door 
overmacht noodzakelijk is om de betaling 
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langere termijn overeenkomen en er 
bijzondere omstandigheden zijn, zoals een 
objectieve noodzaak om de betaling over 
een langere periode te spreiden, die dit 
rechtvaardigen.

over een langere periode te spreiden.

Or. es

Motivering

La redacción actualmente planteada por la propuesta de Directiva: "salvo que el deudor y el 
acreedor lo acuerden específicamente y ello esté justificado por circunstancias particulares, 
como la necesidad objetiva de ampliar el plazo de pago" sería un absoluto "coladero". Los 
poderes públicos se acogerían a esa necesidad prácticamente siempre, las pymes y 
autónomos se verían obligados a firmar el contrato con dicha condición y la consideración 
como nula de una cláusula que fijase un plazo de pago más largo sería prácticamente 
imposible, pues los abogados de los poderes públicos tendrían en su mano infinidad de 
argumentos en defensa de la "necesidad objetiva" de ampliar el plazo de pago. Si este 
artículo se aprobase tal y como está propuesto hasta ahora, desde mi punto de vista 
quedaría, al menos en España, vacío.

Amendement 161
Damien Abad, Constance Le Grip

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. Wat betreft de uitvoering van 
overheidsopdrachten, met uitzondering 
van die welke het voorwerp vormen van de 
uitzonderingen die zijn vastgesteld in titel 
II, hoofdstuk II, afdeling 3, van Richtlijn 
2004/18/EG, zorgen de lidstaten 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.

Or. fr
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Motivering

Voor de definitie van "overheidsdienst" wordt in het voorstel voor een richtlijn verwezen naar 
het concept van "aanbestedende dienst" in de zin van richtlijn 2004/18/EG. Het lijkt dan ook 
noodzakelijk om de samenhang te garanderen met de hele Richtlijn 2004/18/EG en om het 
toepassingsgebied over te nemen. Zo doende kunnen we ook rekening houden met de 
uitzonderingen die in Richtlijn 2004/18/EG zijn opgenomen en aldus voorkomen dat de 
concurrentie wordt verstoord, wat een probleem zou kunnen zijn als het voorstel voor een 
richtlijn van toepassing zou zijn op de instanties die het voorwerp zijn van een uitzondering. 

Amendement 162
Anna Maria Corazza Bildt

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:

a) de in de overeenkomst vastgestelde 
betalingstermijn niet langer is dan de in lid 
2, onder b) genoemde termijnen, tenzij dit 
conform het noodzakelijkheidsbeginsel of 
speciale bepalingen in het nationaal recht 
naar behoren en objectief 
gerechtvaardigd is en tenzij de 
schuldenaar en de schuldeiser uitdrukkelijk 
een langere termijn overeenkomen.
De lidstaten mogen indien nodig afwijken 
van de in lid (a) vastgelegde vereisten als 
de schuldenaar en de schuldeiser 
uitdrukkelijk een betaling in termijnen of 
gespreide betalingen zijn 
overeengekomen.
b) in de overeenkomst tussen schuldenaar 
en schuldeiser geen bepaling wordt 
opgenomen over de ontvangstdatum van 
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de factuur.

Or. en

Motivering

Voor alle typen handelstransacties moet dezelfde reeks betalingsvoorwaarden gelden om 
concurrentienadelen voor overheidsinstanties of particuliere bedrijven te voorkomen. Om 
ongunstige betalingstermijnen te voorkomen, met name voor kleine en middelgrote bedrijven, 
is in alle omstandigheden uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de factuur interest 
verschuldigd. Voor betalingen in termijnen of gespreide betalingen kunnen andere vereisten 
gelden. Bovendien mogen de bepalingen over betalingstermijnen niet worden omzeild door 
contractuele bepalingen over uitgestelde facturering.

Amendement 163
Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Bendt Bendtsen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

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:

a) de in de overeenkomst vastgestelde 
betalingstermijn niet langer is dan de in lid 
2, onder b) genoemde termijnen, tenzij dit 
conform het noodzakelijkheidsbeginsel of 
speciale bepalingen in het nationaal recht 
naar behoren en objectief 
gerechtvaardigd is en tenzij de 
schuldenaar en de schuldeiser uitdrukkelijk 
een langere termijn overeenkomen, en de 
betalingstermijn in geen geval langer is 
dan 60 dagen;
b) de lidstaten mogen indien nodig 
afwijken van de in lid (a) vastgelegde 
vereisten als de schuldenaar en de 
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schuldeiser uitdrukkelijk een betaling in 
termijnen of gespreide betalingen zijn 
overeengekomen;
c) De lidstaten zorgen ervoor dat in de 
overeenkomst tussen schuldenaar en 
schuldeiser geen bepaling wordt 
opgenomen over de ontvangstdatum van 
de factuur.

Or. en

Motivering

Voor alle typen handelstransacties moet dezelfde reeks betalingsvoorwaarden gelden om 
concurrentienadelen voor overheidsinstanties of particuliere bedrijven te voorkomen. Om 
ongunstige betalingstermijnen te voorkomen, met name voor kleine en middelgrote bedrijven, 
is in alle omstandigheden uiterlijk 60 dagen na ontvangst van de factuur interest 
verschuldigd. Voor betalingen in termijnen (Ratenzahlungen) of gespreide betalingen 
(Abschlagszahlungen) kunnen andere vereisten gelden. Bovendien mogen de bepalingen over 
betalingstermijnen niet worden omzeild door contractuele bepalingen over uitgestelde 
facturering.

Amendement 164
Cornelis de Jong

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.

Or. en

Motivering

Het is niet wenselijk om een ontsnappingsclausule voor overheidsinstanties in te voeren: in de 
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praktijk blijkt dat in sommige lidstaten (bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk en Nederland) 
overheidsinstanties op alle niveaus in staat zijn om binnen 30 dagen te betalen. In overweging 
17 van het voorstel van de Commissie wordt tot in detail uitgelegd waarom 
overheidsinstanties minder financieringsproblemen ondervinden dan bedrijven. Bovendien 
moeten zij aan de markt in zijn geheel het goede voorbeeld geven.

Amendement 165
Othmar Karas

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.

Or. en

Motivering

De tekst van de Commissie geeft ruimte om af te wijken van de periode van 30 dagen en kan 
op tal van manieren worden geïnterpreteerd. Hierdoor wordt de mogelijkheid geboden om in 
de contractvoorwaarden langere betalingstermijnen op te leggen dan in deze richtlijn 
wenselijk wordt geacht, bijvoorbeeld om budgettaire restricties het hoofd te bieden. Dit moet 
worden vermeden om tijdige betaling door overheidsinstanties te waarborgen. 

Amendement 166
Zuzana Roithová

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten zorgen ervoor dat de in de 4. De lidstaten zorgen ervoor dat de in de 
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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.

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. 

Or. cs

Motivering

Ook overheidsinstanties moeten over de contractuele vrijheid beschikken relaties aan te gaan 
met hun leveranciers volgens hun noden.

Amendement 167
Philippe Juvin

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 er 
bijzondere omstandigheden zijn, zoals een 
objectieve noodzaak om de betaling over 
een langere periode te spreiden, die dit 
rechtvaardigen. De betalingstermijn mag 
nooit langer zijn dan 60 dagen.

Or. de

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.
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Amendement 168
Heide Rühle

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.

Or. de

Motivering

Eine Rechnung, auch damit sie die Zahlungsfrist überhaupt in Gang setzt, muss für die 
Auslösung der Zahlungsverpflichtung dem Erfordernis der Prüfbarkeit genügen. Hierzu 
gehört u.a. die Aufstellung der zu berechnenden Posten, die Zuordnungsfähigkeit der 
geleisteten Posten, entsprechende Nachweise. Die Rechnung muss ihrem Inhalt die 
vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien widerspiegeln, damit sie 
vollständig und ordnungsgemäß ist. Eine einheitliche Frist von bis zu 60 Tagen, ohne 
Ausnahmen stärkt die Rechtssicherheit und macht die Richtlinie klarer und schlanker. Eine 
Stafpauschale von 5 % gibt die falschen anreize, dies könnte Korruption vor allem im 
öffentlichen Sektor fördern.

Amendement 169
Matteo Salvini

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 

4. De lidstaten zorgen ervoor dat de in de 
overeenkomst vastgestelde 
betalingstermijn niet langer is dan de in lid 
2, onder b), genoemde termijnen.
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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.

Or. en

Amendement 170
Edvard Kožušník

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 termijn 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 kenmerken van het 
contract dit objectief rechtvaardigen.

Met uitzondering van gespreide 
betalingsregelingen zal de 
betalingstermijn nooit langer zijn dan 60 
dagen. 
Schuldenaren mogen gespreide 
betalingsregelingen niet gebruiken als 
middel om de in deze richtlijn neergelegde 
voorschriften en beginselen te 
ondermijnen. 

Or. en
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Amendement 171
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De lidstaten mogen kortere 
termijnen tussen 30 en 60 dagen 
vaststellen.

Or. en

Motivering

Het verdient de voorkeur om te voorzien in minimale harmonisatie in plaats van volledige 
harmonisatie.

Amendement 172
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. De lidstaten zorgen ervoor dat in 
omstandigheden waarin diensten van 
algemeen belang ook door de particuliere 
sector worden verricht, de bepalingen van 
dit artikel voor beide gelden. 

Or. en

Motivering

Dit amendement houdt rekening met de uiteenlopende manieren waarop publieke diensten in 
de lidstaten zijn georganiseerd, met name waar het gaat om de gezondheidszorg. Zo zijn al 
diverse privéklinieken betrokken bij het verlenen van zorg en in sommige lidstaten is hiervan 
in toenemende mate sprake. Het is daarom van belang om gelijke behandeling te waarborgen 
en om te voorkomen dat publieke zorgverleners onbillijk worden benadeeld.
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Amendement 173
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

Schrappen

Or. es

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 174
Damien Abad, Constance Le Grip

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

Schrappen

Or. fr

Motivering

Het doel van deze forfaitaire vergoeding is niet duidelijk, vooral omdat deze bovenop twee 
sancties komt (vergoeding voor invorderingskosten en interest voor betalingsachterstand) die 
elk een welomschreven doel dienen. Bovendien begrijpen we niet waarom het bedrag op 5% 
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is vastgesteld omdat de effectbeoordeling van de Commissie op dit punt onduidelijk blijft. In 
deze omstandigheden zou een dergelijke vergoeding ertoe kunnen leiden dat de schuldeiser 
zich onterecht verrijkt, wat uiteraard niet het doel van dit voorstel voor een richtlijn is.  

Amendement 175
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

Schrappen

Or. fr

Motivering

(Cet amendement doit être examiné en relation avec l'amendement présenté par M. Philippe 
Juvin introduisant un nouvel article 5bis - Dédommagement forfaitaire). L'introduction d'un 
dédommagement forfaitaire à hauteur de 5% de la somme due s'imposant aux pouvoirs 
publics à compter du jour où les intérêts pour retard de paiement sont exigibles est 
disproportionnée - donc difficilement applicable - et discriminatoire. La sanction représentée 
par ce dédommagement forfaitaire doit être graduelle en fonction du nombre de jours de 
retard de paiement, et s'imposer tant aux entreprises qu'aux pouvoirs publics.

Amendement 176
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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. 

Schrappen
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Deze vergoeding komt bovenop de interest 
voor betalingsachterstand.

Or. de

Motivering

Eine Rechnung, auch damit sie die Zahlungsfrist überhaupt in Gang setzt, muss für die 
Auslösung der Zahlungsverpflichtung dem Erfordernis der Prüfbarkeit genügen. Hierzu 
gehört u.a. die Aufstellung der zu berechnenden Posten, die Zuordnungsfähigkeit der 
geleisteten Posten, entsprechende Nachweise. Die Rechnung muss ihrem Inhalt die 
vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien widerspiegeln, damit sie 
vollständig und ordnungsgemäß ist. Eine einheitliche Frist von bis zu 60 Tagen, ohne 
Ausnahmen stärkt die Rechtssicherheit und macht die Richtlinie klarer und schlanker. Eine 
Stafpauschale von 5 % gibt die falschen anreize, dies könnte Korruption vor allem im 
öffentlichen Sektor fördern.

Amendement 177
Zuzana Roithová

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

Schrappen

Or. cs

Motivering

Volgens het principe van de gelijkheid van partijen in contractuele relaties kunnen 
overheidsinstanties niet eenzijdig hoge sancties worden opgelegd.
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Amendement 178
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

5. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
schuldeiser tegenover een 
overheidsinstantie 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.

Or. de

Motivering

Overheidsinstanties hebben een voorbeeldfunctie en hebben in tegenstelling tot 
ondernemingen altijd toegang tot financiële middelen. Daarom moet het overheidsinstanties 
als opdrachtgever slechts bij wijze van uitzondering worden toegestaan om een 
betalingstermijn van meer dan 30 dagen vast te leggen. Een forfaitaire vergoeding van 5% is 
een krachtige aansporing om op tijd te betalen. Voor het bedrag moet echter een plafond 
worden vastgelegd om te vermijden dat er te zware lasten op de overheidsbegrotingen 
afkomen en om te vermijden dat de corruptie wordt aangemoedigd.

Amendement 179
Κonstantinos Poupakis, Theodoros Skylakakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

5. Indien de betaling op de vastgestelde 
datum overdracht van staatsmiddelen 
door de centrale overheid veronderstelt 
maar deze overdracht niet heeft 
plaatsgevonden, en indien de niet onder 
de centrale overheid vallende 
overheidsinstantie geen schuld heeft aan 
de betalingsachterstand, heeft de 
schuldeiser geen recht op een forfaitaire 
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vergoeding ter hoogte van een bepaald 
percentage van het verschuldigde bedrag, 
wat dit percentage ook moge zijn.

Or. el

Motivering

Μια κατ΄αποκοπήν αποζημίωση από την πρώτη ημέρα, ίση με το 5 τοις εκατό του οφειλόμενου 
ποσού, είναι δυσανάλογη και λειτουργεί αποτρεπτικά για την καταβολή της οφειλής καθώς το 
ίδιο ποσοστό ισχύει ανεξάρτητα από τη διάρκεια καθύστέρησης της πληρωμής. Επιπλέον, είναι 
γεγονός ότι σε πολλές  περιπτώσεις οι πληρωμές των δημόσιων αρχών που δεν υπάγονται στην 
κεντρική διοίκηση (πχ δήμοι, κοινότητες,νομαρχίες κτλ), προϋποθέτουν τη μεταφορά κρατικών 
πόρων από την κεντρική διοίκηση. Όταν λοιπόν, η μεταφορά αυτή καθύστερεί, καθυστερεί 
αντίστοιχα η προγραμματισμένη πληρωμή των εν λόγω δημόσιων αρχών, κάτι που έχει ως 
συνέπεια την άμεση οικονομική επιβάρυνσή τους χωρίς να υπάρχει δική τους υπαιτιότητα.

Amendement 180
Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

5. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
schuldeiser recht heeft op een forfaitaire 
vergoeding ter hoogte van 2% van het 
verschuldigde bedrag wanneer interest 
voor betalingsachterstand verschuldigd is.

Or. de

Motivering

In verband met de sancties in geval van betalingsachterstand pleit de indiener voor de gelijke 
behandeling van ondernemingen en overheidsinstanties, en stelt een forfaitaire vergoeding 
van 2% voor, wat ook het gebruikelijke disconto is bij betaling binnen een bepaalde termijn.
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Amendement 181
Lara Comi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

5. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
schuldeiser recht heeft op een forfaitaire 
vergoeding ter hoogte van 3% van het 
verschuldigde bedrag wanneer interest 
voor betalingsachterstand verschuldigd is. 
Deze vergoeding komt bovenop de interest 
voor betalingsachterstand.

Or. it

Amendement 182
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

5. De lidstaten zorgen ervoor dat wanneer 
interest voor betalingsachterstand
verschuldigd is de overheidsinstantie 
verplicht is om binnen de vijf werkdagen 
een contract af te sluiten voor een 
financieel product of financiële dienst 
teneinde de achterstallige betalingen 
onmiddellijk en volledig te voldoen. Als de 
overheidsinstantie contractbreuk pleegt en 
het bedrag dat zij verschuldigd is aan de 
verrichter van de diensten niet betaalt, 
kan zij onderworpen worden aan sancties 
overeenkomstig de geldende wetgeving en 
criteria in elk van de lidstaten. 

Or. es

Motivering

Una compensación del 5% no evitaría ni haría mejorar la situación del acreedor y, además, 
se tendría como resultado penalizar a las administraciones pudiendo quedar estas inmersas 
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en listas de morosos. Existen productos y servicios financieros en el mercado suficientes 
como para que los entes públicos sigan financiándose a través de los proveedores de 
servicios. Financiando la deuda del ente público se obtendrían resultados más eficaces con 
consecuencias muy favorables para la economía, pues supondría una solución a la falta de 
liquidez que sufren las PYMES y evitaría los efectos derivados como la suspensión de pagos o 
los endeudamientos encadenados. (Por ej; con sus proveedores), que éstas pudieran sufrir. 
Además, se evitarían posibles corruptelas que se podrían producir si los representantes de las 
administraciones pactaran acuerdos previos en la forma de pago al realizar contrataciones 
con terceros.

Amendement 183
Matteo Salvini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

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. In het geval de 
schuldeiser die recht heeft op de 
forfaitaire vergoeding werk heeft 
uitbesteed aan andere ondernemingen, 
wordt de forfaitaire vergoeding ook onder 
deze ondernemingen naar verhouding 
verdeeld.

Or. it

Amendement 184
Anna Maria Corazza Bildt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
schuldeiser recht heeft op een forfaitaire 
vergoeding ter hoogte van 5% van het 

Schrappen
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verschuldigde bedrag wanneer interest 
voor betalingsachterstand verschuldigd is. 
Deze vergoeding komt bovenop de interest 
voor betalingsachterstand.

Or. en

Motivering

Voor alle typen handelstransacties moet dezelfde reeks betalingsvoorwaarden gelden om 
concurrentienadelen voor overheidsinstanties of particuliere bedrijven te voorkomen. Om het 
invoeren van omslachtige administratieve procedures voor het mkb te voorkomen, moet er 
echter geen forfaitaire vergoeding aan particuliere bedrijven of overheidsinstanties worden 
opgelegd. Er is al voorzien in een lagere wettelijke interest waarmee wordt gewaarborgd dat 
voor een kortere betalingsachterstand een andere vergoeding geldt dan voor langere 
betalingsachterstanden. Het is van groot belang om toename van de bureaucratie te 
voorkomen.

Amendement 185
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

Schrappen

Or. de

Motivering

Ein "Strafschadensersatz" widerspricht dem derzeit in vielen Mitgliedstaaten im Zivilrecht 
geltenden Rechtsverständnis. Dem Gläubiger wird durch einen derartigen Anspruch ein 
finanzieller Vorteil verschafft, der über den erlittenen Schaden hinausgeht. Dies steht im 
Widerspruch zu dem im Vertragsrecht geltenden Grundsatz, dass eine privatrechtlich 
vereinbarte Vertragsstrafe anstelle eines Schadensersatzes zu zahlen ist. Überdies 
widerspricht die Schlechterstellung öffentlicher Stellen gegenüber der Privatwirtschaft dem 
Grundsatz der Gleichbehandlung. Durch eine Erhöhung des gesetzlichen Zinssatzes (vgl. 
dazu Änderungsantrag 1) wird dem Gläubiger ein Ersatz der entstandenen 
Refinazierungskosten sachgerechter ermöglicht. 
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Amendement 186
Małgorzata Handzlik, Bendt Bendtsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

5. De lidstaten zorgen ervoor dat wanneer 
interest voor betalingsachterstand 
verschuldigd is, de schuldeiser recht heeft 
op de volgende vergoedingen:

a) een vergoeding die overeenkomt met 
2% van het verschuldigde bedrag met 
ingang van de dag waarop interest 
verschuldigd is;
b) een vergoeding die overeenkomt met 
5% van het verschuldigde bedrag vanaf 
30 dagen na de dag waarop interest 
verschuldigd is.

Or. en

Motivering

Voor alle typen handelstransacties moet dezelfde reeks betalingsvoorwaarden gelden om 
concurrentienadelen voor overheidsinstanties of particuliere bedrijven te voorkomen. Voor 
kortere betalingsachterstanden moet een andere vergoeding gelden dan voor langere
betalingsachterstanden.

Amendement 187
Gianni Pittella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
schuldeiser recht heeft op een forfaitaire 
vergoeding ter hoogte van 5% van het 
verschuldigde bedrag wanneer interest 

5. De lidstaten zorgen ervoor dat wanneer 
interest voor betalingsachterstand 
verschuldigd is, de schuldeiser recht heeft 
op een van de volgende vergoedingen van 
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voor betalingsachterstand verschuldigd is.
Deze vergoeding komt bovenop de interest 
voor betalingsachterstand. 

de schuldenaar:

a) een vergoeding die overeenkomt met 
2% van het verschuldigde bedrag met 
ingang van de dag waarop interest 
verschuldigd is;
b) een vergoeding die overeenkomt met 
4% van het verschuldigde bedrag vanaf 
45 dagen na de dag waarop interest 
verschuldigd is;
c) een vergoeding die overeenkomt met 
5% van het verschuldigde bedrag vanaf 
60 dagen na de dag waarop interest 
verschuldigd is.
5 bis. De vergoeding zoals bedoeld in lid 5 
komt bovenop de interest voor 
betalingsachterstand en de vergoeding 
voor invorderingskosten.

Or. en

Motivering

De sanctie voor een betalingsachterstand door overheidsdiensten moet geleidelijk en 
progressief zijn, afhankelijk van de duur van de betalingsachterstand, zodat er een stimulans 
is om het bedrag snel te betalen zodra er eenmaal een achterstand is opgetreden. 

Amendement 188
Malgorzata Handzlik

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

Or. pl

Motivering

Er moet een maximum worden gesteld aan de vergoeding die moet worden betaald aan de 
overeenkomstsluitende partij die de verschuldigde betalingen niet op tijd ontvangt.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De in artikel 5 genoemde vergoeding 
mag niet meer dan 50 000 euro bedragen.
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Amendement 189
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 6

Or. de

Motivering

Overheidsinstanties hebben een voorbeeldfunctie en hebben in tegenstelling tot 
ondernemingen altijd toegang tot financiële middelen. Daarom moet het overheidsinstanties 
als opdrachtgever slechts bij wijze van uitzondering worden toegestaan om een 
betalingstermijn van meer dan 30 dagen vast te leggen. Een forfaitaire vergoeding van 5% is 
een krachtige aansporing om op tijd te betalen. Voor het bedrag moet echter een plafond 
worden vastgelegd om te vermijden dat er te zware lasten op de overheidsbegrotingen 
afkomen en om te vermijden dat de corruptie wordt aangemoedigd.

Amendement 190
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 tussen ondernemingen 
en bij handelstransacties die leiden tot het 
leveren van goederen of het verrichten van 
diensten tegen vergoeding aan
overheidsinstanties:

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 in lid 5 genoemde forfaitaire 
vergoeding mag niet hoger zijn dan 2 000 
euro.

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.
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Or. fr

Motivering

(Cet amendement doit être examiné en relation avec l'amendement déposé par M. Juvin à 
l'article 3).Le champ d'application de la Directive concerne les transactions commerciales 
entre entreprises, ainsi que les transactions commerciales entre entreprises et pouvoirs 
publics. L'extension des mesures en faveur du respect du délai de paiement des pouvoirs 
publics aux entreprises ne doit pas concerner seulement le montant du dédommagement 
forfaitaire initialement prévu à l'article 5 paragraphe 5 de la proposition de Directive, mais 
également la fixation des délais de paiement eux-mêmes. En effet, une PME face à une grande 
entreprise se trouve dans une situation similaire à celle d'une entreprise face aux pouvoirs 
publics. Le principe de la liberté contractuelle ne peut justifier l'exclusion des relations entre 
entreprises. Il est important de souligner que l'objectif initial de la proposition de Directive 
était de venir en aide aux PME (Considérant 6).

Amendement 191
Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Bendt Bendtsen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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:

Or. en

Motivering

Voor alle typen handelstransacties moet dezelfde reeks betalingsvoorwaarden gelden om 
concurrentienadelen voor overheidsinstanties of particuliere bedrijven te voorkomen. 
Daarom moeten artikel 3 en artikel 5 worden samengevoegd. Commerciële relaties tussen 
ondernemingen en overheidsinstanties zijn in vele opzichten vergelijkbaar met commerciële 
relaties tussen ondernemingen.
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Amendement 192
Heide Rühle 

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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:

Or. en

Motivering

Both the public and private sectors are subject to their own financial pressures in the current 
economic crisis. For example, the public sector is being asked to deliver increasingly 
sustainable and high quality public services but with much less money. The negative 
consequences of late payment are the same regardless of whether the debtor is from the 
public or private sector. A more uniform set of rules applying to both sectors and involving a 
slight increase in the statutory interest rate instead of a fixed lump sum penalty would ensure 
that all debtors are treated fairly and subject to proportionate but dissuasive penalties.

Amendement 193
Gianni Pittella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. De lidstaten kunnen voorzien in de 
mogelijkheid voor de schuldeiser om bij 
overheidsinstellingen te vragen om een 
certificaat waarin gesteld wordt dat 
binnen een bepaalde termijn na 
voorlegging van het respectieve verzoek 
het krediet als beschreven in paragraaf 1 
contant, vaststaand en onmiddellijk 
opeisbaar is opdat de schuldeiser in staat 
is de overdracht met regres aan te wenden 
ten behoeve van banken of financiële 
tussenpersonen die worden erkend door 
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de heersende wetgeving. Deze overdracht 
treedt voor de gecedeerde schuldenaar in 
werking vanaf het moment van de 
inwerkingtreding van voornoemd
certificaat. De inwerkingtreding van dit 
certificaat onderbreekt de 
interestverplichting voor 
betalingsachterstand en sluit de betaling 
van de forfaitaire vergoeding, als 
genoemd in paragraaf 5, uit. 

Or. it

Motivering
Het wordt noodzakelijk geacht om ondernemingen, parallel aan de invoering van strenge 
betalingstermijnen voor overheidsinstellingen, toe te staan het krediet dat zij tegoed hebben 
van overheidsinstanties te cederen aan banken en financiële tussenpersonen. Op die manier 
zou de noodzakelijke liquiditeit voor de handelsactiviteiten van ondernemingen gegarandeerd 
zijn en zouden de overheidsinstellingen beschermd worden tegen executoire procedures en 
tegen de betaling van een forfaitaire vergoeding van 5%.

Amendement 194
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 6 ter (nieuw)

Or. de

Motivering

Overheidsinstanties hebben een voorbeeldfunctie en hebben in tegenstelling tot 
ondernemingen altijd toegang tot financiële middelen. Daarom moet het overheidsinstanties 
als opdrachtgever slechts bij wijze van uitzondering worden toegestaan om een 
betalingstermijn van meer dan 30 dagen vast te leggen. Een forfaitaire vergoeding van 5% is 
een krachtige aansporing om op tijd te betalen. Voor het bedrag moet echter een plafond 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 ter. De lidstaten waarborgen dat de 
schuldeiser het recht heeft om de levering 
van goederen of het verrichten van diensten 
te weigeren indien is voldaan aan de 
voorwaarden van lid 1 en een 
overheidsinstantie een betalingsachterstand 
van meer dan drie maanden heeft.
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worden vastgelegd om te vermijden dat er te zware lasten op de overheidsbegrotingen 
afkomen en om te vermijden dat de corruptie wordt aangemoedigd.

Amendement 195
Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 6 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 quater. In handelstransacties die leiden 
tot het leveren van goederen of het 
verrichten van diensten tegen vergoeding 
aan overheidsinstanties mogen de 
lidstaten afwijken van lid 4a om te komen 
tot een "bonus-malus-systeem" waarbij 
de schuldenaar en de schuldeiser 
gespreide betalingen kunnen 
overeenkomen of waarbij de schuldeiser 
recht heeft op een forfaitaire vergoeding 
van 2% van het verschuldigde bedrag. De 
in de overeenkomst vastgelegde 
betalingstermijn mag in geen geval langer 
zijn dan 60 dagen.

Or. en

Amendement 196
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis
Forfaitaire vergoeding voor 

betalingsachterstand bij 
handelstransacties

1. De lidstaten zorgen ervoor dat bij 
handelstransacties tussen ondernemingen 
of handelstransacties die leiden tot het 
leveren van goederen of het verrichten 
van diensten tegen vergoeding aan 
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overheidsdiensten de schuldeiser, 
wanneer interest voor 
betalingsachterstand verschuldigd is, een 
forfaitaire vergoeding van de schuldenaar 
mag invorderen die overeenkomt met:
a) 2% van het verschuldigde bedrag met 
ingang van de dag waarop interest voor 
betalingsachterstand verschuldigd is;
b) 3% van het verschuldigde bedrag na 
dertig dagen vanaf de dag waarop interest 
voor betalingsachterstand verschuldigd is;
b) 4% van het verschuldigde bedrag na 
vijfenveertig dagen vanaf de dag waarop 
interest voor betalingsachterstand 
verschuldigd is;
c) 5% van het verschuldigde bedrag na 
zestig dagen vanaf de dag waarop interest 
voor betalingsachterstand verschuldigd is.
2. De vergoeding zoals bedoeld in lid 1 
komt bovenop de interest voor 
betalingsachterstand en de vergoeding 
voor invorderingskosten.

Or. fr

Motivering

Overheidsinstanties een forfaitaire vergoeding doen betalen ter hoogte van 5% van het 
verschuldigde bedrag met ingang van de dag waarop interest voor betalingsachterstand 
verschuldigd is, is niet proportioneel, dus moeilijk toe te passen en discriminerend. Deze 
forfaitaire vergoeding is een sanctie en moet progressief zijn. Ze moet gebaseerd zijn op het 
aantal dagen betalingsachterstand en moet zowel voor particuliere ondernemingen als 
overheidsinstanties gelden. Om echt doeltreffend te zijn, mag geen maximumbedrag worden 
vastgesteld.

Amendement 197
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis
Toepasselijke referentie-interestvoet
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De lidstaten waarborgen dat voor  
handelstransacties die leiden tot het tegen 
betaling leveren van goederen of 
verrichten van diensten de volgende 
referentie-interestvoet wordt 
aangehouden:
a) voor de eerste helft van het 
desbetreffende jaar de interestvoet die op 
1 januari van dat jaar geldt;
b) voor de tweede helft van het 
desbetreffende jaar de interestvoet die op 
1 juli van dat jaar geldt.

Or. de

Motivering

Voor de rente wegens te late betaling moeten voor ondernemingen en overheidsinstanties 
dezelfde voorwaarden gelden. Daarom zou voor  handelstransacties tussen ondernemingen 
alsmede tussen ondernemingen en overheidsinstanties dezelfde referentie-interestvoet moeten 
gelden.

Amendement 198
Pablo Arias Echeverría, Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten voorzien erin dat bedingen 
in een overeenkomst over de datum voor 
betaling of 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 

1. De lidstaten voorzien erin dat bedingen 
in een overeenkomst die indruisen tegen 
de bepalingen van de huidige richtlijn 
over de datum voor betaling of de interest 
voor betalingsachterstand of de 
invorderingskosten een kennelijke 
onbillijkheid jegens de schuldeiser 
behelzen en aanleiding kunnen geven tot 
een vordering tot schadevergoeding. 
Indien een bedinging kennelijk onbillijk 
is, zal deze beschouwd worden als nietig 
van rechtswege en zullen de wettelijke 
afdwingbare bepalingen worden 
toegepast, tenzij de nationale rechtbanken 
andere rechtvaardige voorwaarden 
vaststellen. Bij de beoordeling of een 
beding een kennelijke onbillijkheid jegens
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of van artikel 3, lid 2, onder b), artikel 4, 
lid 1, of artikel 5, lid 2, onder b). 

de schuldeiser behelst, worden alle 
omstandigheden in aanmerking genomen, 
met inbegrip van goede handelspraktijken 
en de aard van het product of de dienst. 
Zullen altijd als kennelijk onbillijk 
worden beschouwd bedingingen:

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

a) die interest voor betalingsachterstand
uitsluiten of een lagere interest vaststellen 
dan welke is vastgelegd in artikel 2, lid 5;

b) die langere betalingstermijnen 
vaststellen dan welke zijn vastgelegd in 
artikel 3, lid 2, onder b), zonder dat 
daarvoor een objectieve noodzaak is;
c) die langere betalingstermijnen 
vaststellen dan welke zijn vastgelegd in 
artikel 5, lid 2, onder b), zonder dat er 
sprake is van overmacht;
d) die de in artikel 4 vastgestelde 
vergoeding voor invorderingskosten 
uitsluiten; 
e) die de toepassing van artikel 5, lid 5 
uitsluiten;
f) die de schuldeiser het recht ontzeggen 
om het contract te ontbinden in het geval 
van betalingsachterstand;
g) die, bij verhuurdienstovereenkomsten, 
de schuldeiser het recht ontzeggen om zijn 
eigen materiaal dat gebruikt is bij het 
verrichten van de dienst terug te vorderen 
in het geval van betalingsachterstand.

Or. es

Motivering

Het is belangrijk te verduidelijken welke bedingingen beschouwd zullen worden als onbillijk, 
evenals wat de gevolgen zijn als bedingingen onbillijk worden geacht. Ik denk dat dit de geest 
van de richtlijn versterkt.
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Amendement 199
Matteo Salvini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 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 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 en 
de grootte van de betrokken 
ondernemingen. 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). 

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

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

Or. it

Amendement 200
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van de eerste alinea Voor de toepassing van alinea 1 worden 
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worden bedingen die de betaling van 
interest voor betalingsachterstand 
uitsluiten, altijd kennelijk onbillijk geacht.

bedingen of handelspraktijken die de 
betaling van een wettelijke interest, een 
referentie-rentevoet verhoogd met 
minstens zeven procentpunten, voor 
betalingsachterstand of de vergoeding voor 
invorderingskosten uitsluiten, of allebei,
altijd onbillijk geacht.

Or. es

Motivering

La libertad de negociar no debe permitir a la parte más fuerte anular o reducir los incentivos 
para pagar puntualmente. Las PYMES, que suelen ser empresas con menor poder de 
negociación, deberían ser las más beneficiadas con este cambio, ya que estarían protegidas 
frente a otras partes que podrían tratar de reducir el importe de incurrir en demora y rebajar 
así las medidas que disuaden los pagos atrasados. Se consigue también una mayor protección 
del acreedor al establecerse como mínimo un interés de demora equivalente al tipo de 
referencia aumentado en al menos siete puntos porcentuales y unos costes de recuperación de 
la deuda al menos iguales a los legales. La armonización de los niveles mínimos de las 
medidas de lucha contra la morosidad  supone una simplificación de la normativa y mayor 
transparencia. 

Amendement 201
Othmar Karas

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 
wordt een clausule met een langere 
termijn dan de in artikel 5, lid 2, letter b) 
vastgelegde termijn, altijd kennelijk 
onbillijk geacht.

Or. en

Motivering
In een aantal sectoren vindt een aanzienlijk deel van de inkoop plaats via openbare 
aanbestedingen. Het risico bestaat dat overheidsinstanties misbruik maken van hun 
dominante positie. Kleine en middelgrote bedrijven en ondernemingen in het algemeen lopen 
het risico om de toekomstige zakelijke relatie op het spel te zetten wanneer zij een juridische 
procedure aanspannen. De richtlijn moet daarom voorzien in strenge maatregelen om de 
positie van leveranciers te versterken.
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Amendement 202
Matteo Salvini

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 
wordt een clausule met een langere 
termijn dan de in artikel 5, lid 2, letter b) 
vastgelegde termijn, altijd kennelijk 
onbillijk geacht.

Or. en

Amendement 203
Matteo Salvini

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Misbruik van een dominante positie door 
overheidsinstanties moet als kennelijke 
onbillijkheid worden beschouwd.

Or. en

Amendement 204
Pablo Arias Echeverría

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 

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

instanties kan adiëren op grond van het feit 
dat contractuele bedingen een kennelijke 
onbillijkheid behelzen opdat deze passende 
en doeltreffende middelen aanwenden om 
de verdere toepassing ervan te voorkomen, 
onverlet de bepalingen van lid 1, tweede 
alinea.

Or. es

Motivering

Dit voorstel dient geen enkel ander doel dan ervoor te zorgen dat de rechters en de 
rechtbanken niet bezwijken onder de werklast. Ik ben van oordeel dat we toch geen 
gerechtelijke procedure zouden hoeven in te stellen om te oordelen of de bedingen die zijn 
opgesomd in de lijst in het eerste lid van dit artikel onbillijk moeten worden geacht. De 
naleving van andere bedingingen die een van de contractsluitende partijen als onbillijk zou 
kunnen beschouwen, is een andere zaak. In dat geval moet wel beroep worden gedaan op een 
declaratoire procedure. 

Amendement 205
Toine Manders

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 officieel 
het midden- en kleinbedrijf
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.

Or. nl

Motivering

In de oude richtlijn was het recht uitsluitend voorbehouden aan organisaties die het MKB 
officieel vertegenwoordigden. Om onzekerheid voor het MKB te voorkomen, zou dit zo moeten 
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blijven. 

Amendement 206
Matteo Salvini

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 staat van de 
uitbetalingen door de overheidsinstelling 
ter specifieke dekking van eventuele 
onderaannemers. 

Or. it

Amendement 207
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor de verspreiding 
te stimuleren van informatie over de 
rechten van schuldenaars en schuldeisers 
bij handelstransacties, evenals de 
publicatie van een lijst van stipte betalers 
teneinde de verspreiding van goede 
praktijken te bevorderen.

Or. fr

Motivering

De maatregelen om betalingsachterstand te bestrijden mogen niet alleen louter repressief 
zijn. Het is belangrijk dat de schuldeisers ook goed geïnformeerd zijn over en zich bewust zijn 
van hun rechten. De publicatie van een lijst van "goede betalers" die de betalingstermijnen 
nakomen zou een stimulans kunnen zijn om sneller te betalen (de reputatie van de 
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schuldenaars staat op het spel).

Amendement 208
Małgorzata Handzlik

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 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.

Or. pl

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 209
Matteo Salvini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. it
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Amendement 210
Matteo Salvini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen in 
werking treden om uiterlijk op [laatste dag 
van de twaalfde maand na de 
bekendmaking van deze richtlijn in het 
Publicatieblad van de Europese Unie] aan 
de artikelen 1 tot en met 7 en artikel 9 te 
voldoen. Zij delen de Commissie de tekst 
van die bepalingen onverwijld mede, 
alsmede een tabel ter weergave van het 
verband tussen die bepalingen en deze 
richtlijn.

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen in 
werking treden om uiterlijk op [laatste dag 
van de twaalfde maand na de 
bekendmaking van deze richtlijn in het 
Publicatieblad van de Europese Unie] aan 
de artikelen 1 tot en met 7 en artikel 9 te 
voldoen. Om te voldoen aan artikel 5,
heeft elke lidstaat de mogelijkheid de 
inwerkingtreding van dit artikel voor 
betalingen betreffende specifieke sectoren 
uit te stellen voor een periode niet langer 
dan zesendertig maanden. Deze sectoren 
worden aangeduid door de afzonderlijke 
lidstaten en meegedeeld aan de 
Commissie die ze moet goedkeuren. 
 Zij delen de Commissie de tekst van die 
bepalingen onverwijld mede, alsmede een 
tabel ter weergave van het verband tussen 
die bepalingen en deze richtlijn.

Or. it


