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PR_COD_Recastingam

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

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

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

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

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

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

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

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

Amendementen op wetsteksten

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

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

(Gewone wetgevingsprocedure – herschikking)

Het Europees Parlement,

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

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

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

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

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

– gelet op het Interinstitutioneel Akkoord van 28 november 2001 over een systematischer 
gebruik van de herschikking van besluiten (PB C 77 van 28.3.2002, blz. 1)1,

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

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

– gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming en de 
adviezen van de Commissie juridische zaken en van de Commissie industrie, onderzoek 
en energie (A7-0000/2010),

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

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

                                               
1 PB C 77 van 28.3.2002, blz. 1.



PE438.475v01-00 6/18 PR\803760NL.doc

NL

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

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, 
de Commissie en de parlementen van de lidstaten.

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 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.
Langere betalingstermijnen, onder andere 
in het geval van gespreide betaling, 
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.

Or. en

Motivering

Dit amendement moet worden gezien in samenhang met artikel 7bis (nieuw) van de 
rapporteur. Zie de motivering bij artikel 7bis (nieuw).

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Betalingsachterstanden zijn vooral 
kwalijk wanneer de schuldenaar voldoende 
solvabel is. Uit onderzoek blijkt dat 
overheidsinstanties rekeningen vaak zeer 

(17) Betalingsachterstanden zijn vooral 
kwalijk wanneer de schuldenaar voldoende 
solvabel is. Uit onderzoek blijkt dat 
overheidsinstanties rekeningen vaak zeer 
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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.

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. 

Or. en

Motivering

Dit amendement moet worden gezien in samenhang met artikel 4bis (nieuw) inzake gelijke 
sancties voor ondernemingen en voor overheidsinstanties. Zie de motivering bij artikel 4bis 
(nieuw).

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering
(18bis) Dit amendement maakt expliciet dat de criteria die in deze richtlijn zijn vastgelegd, op 
grond waarvan de mogelijke onbillijkheid van contractbepalingen kan worden beoordeeld, 
specifiek zijn ontwikkeld met het oog op de bijzondere kenmerken van handelstransacties 
tussen ondernemingen, of tussen ondernemingen en overheidsinstanties, die aanzienlijk 
verschillen van transacties met consumenten.

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(2) “overheidsinstantie”: elke 
aanbestedende instantie dienst of entiteit in 
de zin 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, Richtlijn 2004/18/EG en 
Richtlijn 2009/81/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 13 juli 2009 
betreffende de coördinatie van de
procedures voor het plaatsen door 
aanbestedende diensten van bepaalde 
opdrachten voor werken, leveringen en 
diensten op defensie- en 
veiligheidsgebied2, en verder elke 
instelling, orgaan en instantie van de
Europese Unie;
1 PB L 134 van 30.4.2004, blz. 1.
2 PB L 216 van 20.8.2009, blz. 76.

Or. en

Motivering

Uw rapporteur vindt het van belang dat ook transacties van openbare nutsbedrijven binnen 
de reikwijdte van Richtlijn 2004/17/EG en transacties in de zin van Richtlijn 2009/81/EG 
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onder de regeling voor overheidsinstanties van de richtlijn vallen. De regeling voor 
overheidsinstanties van de richtlijn dient ook van toepassing te zijn op de instellingen van de 
EU.

Amendement 7

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 vast bedrag van EUR 100.

Or. en

Motivering

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

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4bis
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 
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 
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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. 
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 50 000.

Or. en

Motivering

Uw rapporteur is voorstander van gelijke behandeling van ondernemingen en 
overheidsinstanties als het gaat om sancties bij betalingsachterstand. Ze stelt een progressief 
systeem voor, met een maximum van EUR 50 000.

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – letter b – slotwoord (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor overheidsinstanties in de 
gezondheidszorg bedraagt de termijn zoals 
genoemd onder de punten (i) tot en met 
(iii) echter 60 dagen.

Or. en

Motivering

Uw rapporteur stelt voor om voor overheidsinstanties in de gezondheidszorg de termijn
waarna interest voor betalingsachterstand verschuldigd is, te harmoniseren en deze op 60 
dagen te stellen. Met deze uitzondering wordt rekening gehouden met de specifieke 
organisatie van gezondheidszorgsystemen en de verschillende regelingen in de lidstaten.
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Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Met uitzondering van in het geval van
gespreide betalingsregelingen zal de 
betalingstermijn nooit langer dan 60 
dagen bedragen.

Or. en

Motivering

Overheidsinstanties dienen uitsluitend van de geharmoniseerde betalingstermijn van 30 
dagen te mogen afwijken in gevallen waarin dit absoluut gerechtvaardigd is. Afwijking van de 
betalingstermijn van 30 dagen dient een uitzondering te blijven en er dient voor gezorgd te 
worden dat deze bepaling niet als een ontsnappingsclausule gebruikt wordt. Uw rapporteur is 
er verder voorstander van dat de maximale betalingstermijn op 60 dagen gesteld wordt.

Amendement 11

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
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Or. en

Motivering

Dit amendement moet worden gezien in samenhang met het ingevoegde artikel 4 bis (nieuw).

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Transparantie Transparantie en voorlichting

Or. en

Motivering

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

Amendement 13

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

De empirische gegevens die naar voren zijn gekomen uit de effectbeoordeling van de 
Commissie, wijzen erop dat ondernemingen soms niet weten welke middelen hun ter 
beschikking staan om op te treden tegen betalingsachterstanden. Uw rapporteur is van 
mening dat de uitvoering van de richtlijn gepaard moet gaan met voorlichting gericht op 
ondernemingen en met name op kleine en middelgrote ondernemingen, om hen te informeren 
over hun rechten.
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Amendement 14

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen de invoering van 
gedragscodes voor tijdige betaling 
stimuleren, waarin duidelijk gedefinieerde 
betalingstermijnen worden vastgelegd en 
een procedure voor hoe te handelen in 
geval van een betalingsgeschil, en zij 
kunnen elk ander initiatief ontplooien dat 
bijdraagt aan de bestrijding van het 
probleem van betalingsachterstanden en 
aan een cultuur van tijdige betaling, ter 
ondersteuning van de doelstellingen van 
deze richtlijn.

Or. en

Motivering

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

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7bis
Betalingsregelingen

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

Or. en

Motivering

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

Inleidende opmerkingen

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

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

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

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

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

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

Vergoeding voor invorderingskosten

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

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

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

Harmonisatie van betalingstermijnen voor overheidsinstanties

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

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

Gelijke sancties voor ondernemingen en voor overheidsinstanties

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

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

Uw rapporteur stelt een progressief systeem voor, waarbij de schuldenaar 2% over het 
verschuldigde bedrag betaalt vanaf de dag waarop interest voor betalingsachterstand
verschuldigd is, vervolgens 4% vanaf de 45e dag na de dag waarop interest voor 
betalingsachterstand verschuldigd is en 5% vanaf 60 dagen na de dag waarop interest voor 
betalingsachterstand verschuldigd is. Uw rapporteur stelt ook voor dat de boete nooit hoger 
mag zijn dan EUR 50 000.

Openbare nutsbedrijven (Richtlijn 2004/EG) onder de regels voor overheidsinstanties laten 
vallen

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

Positieve stimulansen en begeleidende maatregelen

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

Ontwerpadvies van de Commissie juridische zaken

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


