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Doel van dit werkdocument is de hoofdpunten van het voorstel samen te vatten en aan te 
geven welke essentiële problemen nader moeten worden behandeld, teneinde de discussie in 
de commissie in goede banen te leiden.  Al naargelang het verloop van het debat zal de 
rapporteur, Barbara Weiler, amendementen kunnen indienen op deze punten of eventueel 
andere die naar voren komen tijdens de beraadslagingen in de commissie of op de mini-
hoorzitting op 4 november.

I. Achtergrond van het huidige voorstel

Richtlijn 2000/35/EG betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties1, 
die in mei 2000 is goedgekeurd en sinds 8 augustus 2002 van kracht is, heeft in de praktijk 
maar weinig effect gesorteerd. Over het algemeen komt te late betaling bij handelstransacties 
in de EU nog steeds op grote schaal voor, waarbij er tussen de lidstaten grote veschillen 
bestaan. 

Betalingsachterstanden beïnvloeden het concurrentievermogen en de levensvatbaarheid van 
ondernemingen op de interne markt. Vertragingen bij de betaling kunnen leiden tot het 
faillissement van overigens gezonde ondernemingen met toekomst. Liquiditeitsproblemen van 
een bepaald bedrijf kunnen zelfs een reeks faillissementen in de hele toeleveringsketen op 
gang brengen. In tijden van economische neergang, wanneer de toegang tot financiering 
bijzonder lastig is, doen de negatieve gevolgen van betalingsachterstanden zich nog sterker 
gevoelen.

Het zijn vooral de kleine en middelgrote ondernemingen die te lijden hebben als rekeningen te 
laat worden voldaan.  Zij zijn kwetsbaarder omdat hun alternatieve bronnen van kasgeld 
beperkt zijn, adequate kredietbeheerssystemen en middelen om betalingsachterstanden op te 
vangen ontbreken en zij beperkte toegang hebben tot alternatieve financiering. 

Uit onderzoek blijkt dat betalingsachterstanden in de overheidssector aan de orde van de dag 
zijn. Volgens een in 2008 gehouden enquête hebben de overheidsinstanties hun positie als 
slechtste betalers in de EU gehandhaafd met een gemiddelde termijn van 65 dagen voor de 
betaling van een factuur tegenover 55 dagen voor bedrijven. 

Ten slotte – en dit is zeker niet het minste probleem – vormen betalingsachterstanden een 
belangrijk struikelblok voor de grensoverschrijdende handel. Ondernemingen zijn minder 
geneigd grensoverschrijdend actief te worden omdat de onzekerheid en de invorderingskosten 
aanzienlijk toenemen. Ook maken veel debiteuren zich minder zorgen om eventuele schade 
aan hun reputatie als de schuldeiser in een andere lidstaat is gevestigd.

II. Beschrijving van het probleem

De Commissie geeft in haar effectbeoordeling2 een aantal oorzaken aan voor te late betalingen
bij handelstransacties. Daartoe behoren de marktstructuur, de conjunctuur, de toegang tot 
financiering en budgettaire beperkingen, de interne organisatie van crediteuren en debiteuren 

                                               
1 Richtlijn 2000/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 juni 2000 betreffende bestrijding van 
betalingsachterstand bij handelstransacties, PB L 200 van 8.8.2000, blz.35.
2 COM(2009) 126, SEC(2009) 315.
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en het ontbreken van doeltreffende en doelmatige rechtsmiddelen. De Commissie merkt op 
dat diverse belangrijke bepalingen in Richtlijn 2000/35/EG verduidelijking behoeven omdat 
zij in de praktijk moeilijk zijn toe te passen.

Deze oorzaken houden onderling verband en kunnen niet allemaal op Europees niveau 
worden aangepakt. Op een aantal belangrijke punten is de EU niet bevoegd om op te treden. 
Niettemin zou een richtlijn met doeltreffender en doelmatiger rechtsmiddelen bij te late 
betaling een belangrijke stap zijn in de aanpak van deze problematiek.

III. Voorstel van de Commissie

Met de herschikking van Richtlijn 2000/35/EG wordt een verbetering van de doeltreffendheid 
en doelmatigheid van de rechtsmiddelen bij te late betaling beoogd en daartoe worden diverse 
inhoudelijke wijzigingen voorgesteld.

Er wordt een recht ingevoerd op vergoeding van de administratiekosten als gevolg van 
betalingsachterstanden. De hoogte van de invorderingskosten bedraagt 40 euro voor een 
schuld van minder dan 1 000 euro, 70 euro voor een schuld van 1 000 tot 10 000 euro en een 
bedrag dat overeenkomt met 1% wanneer de schuld 10 000 euro of meer beloopt (art. 4, lid 
1). 

Naast het genoemde recht op vergoeding van de administratiekosten heeft de schuldeiser 
aanspraak heeft op een “redelijke” schadeloosstelling “voor alle overige invorderingskosten”
(art. 4, lid 3). 

Ten aanzien van overheidsinstanties is het voorstel erop gericht de betalingstermijnen langs 
de weg van harmonisering in te korten tot 30 dagen. Een langere termijn is slechts op twee 
voorwaarden toegestaan: als “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” (art. 5, lid 4).

Voorts wordt er met het voorstel naar gestreefd wanbetaling door overheidsinstanties te 
ontmoedigen door vanaf de eerste dag van de termijnoverschrijding een forfaitaire vergoeding 
van 5% van het gefactureerde bedrag in te voeren. Deze vergoeding komt bovenop de in 
artikel 4 bedoelde interest voor betalingsachterstand en invorderingskosten.

Het is van belang te bedenken dat het hier om facultatieve maatregelen voor de 
ondernemingen gaat, d.w.z. zij krijgen het recht om in actie te komen, maar zijn daartoe niet 
verplicht. 

Artikel 6 van het voorstel versterkt de bepalingen over kennelijk onbillijke 
contractbepalingen. Contractbepalingen die de betaling van interest voor betalingsachterstand 
uitsluiten, worden volgens het voorstel altijd als kennelijk onbillijk beschouwd.

Op grond van artikel 9 moeten de lidstaten ervoor zorgen dat binnen 90 kalenderdagen na 
instelling van een niet-betwiste vordering een executoriale titel wordt verkregen. 

In artikel 1, lid 2, wordt de mogelijkheid geschrapt vorderingen inzake interestbedragen van 



PE430.370v03-00 4/6 DT\794369NL.doc

NL

minder dan 5 euro uit te sluiten.

IV. Algemene opmerkingen van de rapporteur

De rapporteur is verheugd over het voorstel van de Commissie omdat daarmee de werking 
van de interne markt verbetert, vooral gelet op de situatie van kleine en middelgrote 
ondernemingen. 

De rapporteur stelt vast dat het ontbreken van doeltreffende en doelmatige rechtsmiddelen 
slechts één van de oorzaken van betalingsachterstanden op de interne markt is. Uit de 
effectbeoordeling van de Commissie en uit de bijdragen van diverse belanghebbenden en 
studies komt naar voren dat bedrijven zeek vaak afzien van interest voor betalingsachterstand 
omdat de relaties met de klant zijn verslechterd of afgebroken. Verder stelt de Commissie in 
haar effectbeoordeling dat “de angst de klant te verliezen” de meest genoemde reden is om 
geen interest voor betalingsachterstand te eisen. 

Verder constateert de rapporteur dat uit de raadpleging van IPM (Uw stem in Europa) en het 
EBTP (panel van Europese bedrijven), die de Commissie in de effectbeoordeling noemt, blijkt 
dat sommige bedrijven nooit interest eisen, o.a. omdat zij niet op de hoogte zijn van hun recht 
interest voor betalingsachterstand in rekening te brengen.1

Gelet op deze bevindingen concludeert de rapporteur dat het duidelijk niet genoeg is om 
slechts één van de oorzaken van het probleem aan te pakken. Betalingsachterstand kan alleen 
worden bestreden met behulp van een waaier van elkaar aanvullende maatregelen. Een van 
deze maatregelen moet erop gericht zijn ondernemingen, en met name het midden- en 
kleinbedrijf, bewust te maken van hun rechten. Praktische maatregelen waarmee tijdige 
betaling wordt vergemakkelijkt, zoals het gebruik van elektronische facturen, moeten worden 
bevorderd. De rapporteur is er ook voorstander van dat de namen van goede en slechte 
betalers worden gepubliceerd en dat meer bekendheid wordt gegevan aan de beste praktijken 
ter bevordering van het tijdig betalen van rekeningen. 

Alleen het gecombineerde effect van deze maatregelen kan uiteindelijk leiden tot een andere 
bedrijfscultuur waarin meer waarde wordt gehecht aan tijdige betaling, en te late betaling 
wordt beschouwd als het op onaanvaardbare wijze misbruik maken van de positie van de 
klant en als contractbreuk en niet als de normale gang van zaken. Herschikking van de
richtlijn betalingsachterstand is een belangrijke stap in de goede richting, maar mag niet de 
enige maatregel zijn.

De rapporteur zou diepgaander willen discussiëren over verbeteringen in de volgende 
onderdelen van het Commissievoorstel:  

1) verschillende behandeling van overheidsinstanties en ondernemingen

De rapporteur is van mening dat er nader gesproken dient te worden over de noodzaak van het 
verschillend behandelen van overheidsinstanties en ondernemingen. 

                                               
1 COM(2009) 126, SEC(2009) 315, blz. 9.
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De rapporteur erkent dat overheidsinstanties zich van ondernemingen onderscheiden op het 
punt van budgettaire planningprocessen en de toegang tot financiële middelen. Het spreekt 
echter niet vanzelf dat dit voldoende reden is om overheidsinstanties fundamenteel anders te 
benaderen dan ondernemingen waar het gaat om betalingstermijnen en sancties. Zij is van 
mening dat de commerciële relatie tussen een onderneming en een overheidsinstantie in veel 
opzichten te vergelijken valt met de relatie tussen twee ondernemingen. 

Parallel wil de rapporteur de mogelijkheid onderzoeken om de voorschriften voor 
overheidsinstanties ook toe te passen op nutsbedrijven (zoals waterleiding- en 
energiebedrijven). 

2) drempels voor vergoeding van invorderingskosten (artikel 4, lid 1) 

Artikel 4 bepaalt dat de schuldeiser recht heeft op vergoeding van de administratiekosten als 
gevolg van betalingsachterstanden. De rapporteur is van mening dat de vergoeding van de 
interne administratiekosten hoog genoeg moet zijn om schuldeisers te stimuleren tot het 
opeisen van het geldbedrag en te late betaling door debiteuren te ontmoedigen, zelfs wanneer 
het om kleine bedragen gaat. Een vergoeding van 40 euro voor de inning van een schuld van 
minder dan 1 000 euro, zelfs als deze bijvoorbeeld maar 5 euro bedraagt, lijkt daarom 
redelijk. Wel kan men zich afvragen of een bedrag dat overeenkomt met 1% bij een schuld 
van 10 000 euro of meer gerechtvaardigd is. In beginsel zijn de invorderingskosten voor 
kleine en grote schulden gelijk. Naar de mening van de rapporteur moet er vanuit een oogpunt 
van proportionaliteit nader over de drempelwaarden worden gesproken. 

3) betekenis van “overige” invorderingskosten (artikel 4, lid 3)

De rapporteur wenst een verduidelijking van het begrip “overige” invorderingskosten. De 
term “invorderingskosten” wordt wellicht in verschillende lidstaten uiteenlopend opgevat, 
bijv. bij de vraag of daarin de vergoeding van werknemers al dan niet is begrepen. Zij meent 
dat het wellicht nuttig is te verduidelijken (bijv. in de vorm van een overweging) wat onder 
deze kosten kan vallen. 

Dit zou het verwachte harmoniseringseffect van het voorstel moeten versterken en voor meer 
voorspelbaarheid voor de debiteur moeten zorgen, want afgezien van het feit dat het bedrag 
binnen “redelijke” grenzen moet blijven, is er geen concreet maximum voor het bedrag aan 
extra invorderingskosten dat de crediteur mag eisen.

4) forfaitaire vergoeding van 5% door overheidsinstanties (artikel 5, lid 5)

Artikel 5 voorziet in een forfaitaire vergoeding van 5% van het verschuldigde bedrag in geval 
van te late betaling door een overheidsinstantie. Deze vergoeding komt bovenop de interest 
voor betalingsachterstand en de invorderingskosten. De rapporteur wil nagaan of 5% een 
adequate oplossing biedt.

5) gevolgen van het voorstel voor openbare ziekenhuizen

De rapporteur acht het van belang dat wordt voorkomen dat het voorstel leidt tot discriminatie 
tussen particuliere en openbare ziekenhuizen. Zij neigt ertoe om op het punt van de 
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voorschriften voor betalingsachterstanden te pleiten voor gelijke behandeling van particuliere 
en openbare ziekenhuizen. 

V. Conclusie

In dit werkdocument heeft uw rapporteur getracht enkele centrale vraagstukken onder de loep 
te nemen. De rapporteur behoudt zich weliswaar het recht voor om na verdere bestudering van 
het Commissievoorstel nog andere kwesties aan de orde te stellen, maar in dit stadium wil zij 
een debat aanzwengelen over de voor- en nadelen van het voorstel en de in dit document 
beschreven aanvullende of alternatieve maatregelen.


