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Amendement 9
Bendt Bendtsen, Jens Rohde

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 10
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, 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 bij handelstransacties bij 
wijze van algemene regel tot een maximum 
van 30 dagen worden beperkt; Wanneer 
een langere betalingstermijn naar 
behoren wordt gemotiveerd met het 
noodzakelijkheidsbeginsel of met 
bijzondere bepalingen in het nationaal 
recht en wanneer de schuldenaar en de 
schuldeiser hierover uitdrukkelijk 
overeenstemming hebben bereikt, kan de 
betalingstermijn tot maximaal 60 dagen 
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worden verlengd.

Or. en

Motivering

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

Amendement 11
Vicky Ford

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 

(17) Betalingsachterstanden zijn vooral 
kwalijk wanneer de schuldenaar voldoende 
solvabel is, ongeacht of de schuldenaar
uit de overheids- of de privésector komt.
Daarom dient als algemene regel te 
gelden dat boetes en andere maatregelen 
om betalingsachterstand te ontmoedigen, 
op dezelfde wijze op beide sectoren van 
toepassing zijn.
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ook tot algemene ondoelmatigheid. Om 
deze reden is het wenselijk om voor 
betalingsachterstanden van 
overheidsinstanties een navenant hogere, 
ontmoedigende vergoeding in te voeren.

Or. en

Motivering

Both the public and private sectors are subject to their own financial pressures in the current 
economic crisis. 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 possibly involving a slight increase in the 
statutory interest rate would ensure that all debtors are treated fairly and subject to 
proportionate but dissuasive penalties.

Amendement 12
Tiziano Motti, 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 dienst zoals omschreven in 
Richtlijn 2004/18/EG en in 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;
1 PB L 134 van 30.4.2004, blz. 1.

Or. it

Motivering

Privaatrechtelijke ondernemingen die openbare diensten aanbieden, bijvoorbeeld in de 
energie- of telecomsector, hebben tegenwoordig vaak een beursnotering. Daarom is het 
onjuist om deze ondernemingen gelijk te stellen aan overheidsinstanties, met als gevolg dat 
ook voor hen de regeling geldt voor betalingsachterstanden van overheidsinstanties, 
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aangezien zij juridisch gehouden zijn hun werkzaamheden te verrichten volgens de regels van 
het burgerlijk wetboek.

Amendement 13
Reinhard Bütikofer

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 vermeld in artikel 13 
van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie;

Or. en

Motivering

Bij betalingsachterstand gaat het niet alleen om nationale instanties, maar ook om EU-
instellingen. De EU-instellingen kunnen zichzelf niet vrijstellen van voorschriften die andere 
overheidsinstanties worden opgelegd.

Amendement 14
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Motivering

Om te voorkomen dat aanbestedende diensten zoals omschreven in Richtlijn 2004/17/EG 
buiten het toepassingsgebied vallen moet eveneens Richtlijn 2004/17/EG worden genoemd.  
Aangezien Richtlijn 2004/18/EG en Richtlijn 2004/17/EG uitsluitend van toepassing zijn op 
bepaalde opdrachten, vanaf een bepaalde drempelwaarde, moet duidelijk worden gemaakt 
dat deze beperkingen niet gelden voor Richtlijn 2000/35/EG.

Amendement 15
Angelika Niebler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) "sectoronderneming": 
onderneming in de sectoren water- en 
energievoorziening en vervoer zoals 
omschreven in Richtlijn 2004/17/EG, 
onafhankelijk van het voorwerp van de 
overheidsopdracht.

Or. de

Motivering

"Sectorondernemingen" zijn vanwege hun speciale marktpositie bijzonder machtig. Zij zijn op 
het gebied van de infrastructuur voor de water- en energievoorziening en het vervoer de enige 
dienstverleners en ondervinden geen daadwerkelijke mededinging. Om deze reden kunnen 
sectorondernemingen hun inkoopvoorwaarden en betalingstermijnen in hoge mate zelf 
bepalen. Van deze machtspositie mag geen misbruik worden gemaakt. Sectorondernemingen 
moeten dan ook als aanbestedende diensten uit die sector worden behandeld.
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Amendement 16
Vicky Ford

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

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

Amendement 17
Patrizia Toia

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) "mkb": het midden- en 
kleinbedrijf in de zin van Aanbeveling 
2003/361 van de Commissie van 6 mei 
2003 betreffende de definitie van kleine, 
middelgrote en micro-ondernemingen1.
1 PB  L 124 van 20.5.2003, blz. 36.

Or. it

Motivering

Er wordt voorgesteld om deze definitie toe te voegen vanwege het feit dat het voorstel wordt 
gekoppeld aan de "Small Business Act" (SBA) die als doel heeft om het groei- en 
innovatiepotentieel van het mkb beter te benutten. Het belang van het mkb moet worden 
benadrukt aangezien het een sleutelrol vervult bij het bevorderen van de groei en het creëren 
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van arbeidsplaatsen in de Europese economie. 

Amendement 18
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 schrappen

Or. en

Motivering

Voor alle soorten handelstransacties moeten dezelfde betalingsvoorschriften gelden, om 
concurrentienadelen voor particuliere of overheidsbedrijven te voorkomen. Om die reden 
moeten de artikelen 3 en 5 worden samengevoegd. De handelsbetrekkingen tussen 
ondernemingen en overheidsinstanties zijn in tal van opzichten te vergelijken met die tussen 
ondernemingen. Om vooral voor kleine en middelgrote ondernemingen nadelige 
betalingstermijnen te voorkomen, dient in elk geval uiterlijk 60 dagen na ontvangst van de 
factuur rente te worden betaald.

Amendement 19
Vicky Ford

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, 
tussen ondernemingen en 
overheidsinstanties en tussen 
overheidsinstanties de schuldeiser zonder 
aanmaning recht heeft op interest voor 
betalingsachterstand mits aan de volgende 
voorwaarden wordt voldaan:

Or. en
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Motivering

De Commissie berooft in haar voorstel de overheid van haar nu bestaande recht op wettelijk 
vastgelegde interest en invorderingskosten bij betalingsachterstand en stuurt een kwalijk 
signaal naar de privésector dat onder bepaalde omstandigheden te late betalingen worden 
getolereerd. Dit amendement zorgt ervoor dat beide sectoren eerlijk worden behandeld en dat 
voor beide evenredige strafbepalingen gelden.

Amendement 20
Tiziano Motti, Lara Comi

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 
vervaldatum is interest voor 
betalingsachterstand verschuldigd, waarbij 
een progressief tarief wordt toegepast dat 
kan oplopen tot maximaal 5 %;

Or. it

Motivering

Het progressieve karakter van de interestvoet op de achterstallige betaling kan een 
ontmoedigende werking hebben die de schuldenaar ertoe aanzet zijn schuld onverwijld af te 
lossen.

Amendement 21
Reinhard Bütikofer

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 

i) 60 dagen na de ontvangst door de 
schuldenaar van de factuur of een 
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gelijkwaardig verzoek tot betaling, 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,

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.

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. en

Motivering

Om financiële moeilijkheden voor bepaalde overheidsinstanties te voorkomen, is het beter om 
soepeler met de termijnen om te gaan en te streven naar een minimale harmonisatie in plaats 
van volledige harmonisatie.

Amendement 22
Reinhard Bütikofer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten mogen kortere termijnen 
vaststellen die kunnen variëren van 30 tot 
60 dagen.

Or. en

Motivering

Om financiële moeilijkheden voor bepaalde overheidsinstanties te voorkomen, is het beter om 
soepeler met de termijnen om te gaan en te streven naar een minimale harmonisatie in plaats 
van volledige harmonisatie.



PE439.144v01-00 12/34 AM\805132NL.doc

NL

Amendement 23
Patrizia Toia

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. 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 
en de schuldeiser een middelgroot of klein 
bedrijf is. Deze vergoeding komt bovenop 
de interest voor betalingsachterstand.

Or. it

Motivering

Het voorstel heeft als doel de volledige contractvrijheid tussen particulieren te beschermen 
terwijl tegelijkertijd een alternatief middel wordt geboden ter compensatie van de 
ongelijkheid van contractpartijen, waarbij ook voor B-to-B transacties in de forfaitaire 
vergoeding van 5% wordt voorzien. Deze maatregel is uitsluitend van toepassing wanneer de 
schuldenaar een klein of middelgroot bedrijf is, teneinde betalingsachterstanden eveneens bij 
transacties tussen particulieren te bestrijden.

Amendement 24
Patrizia Toia

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 
1 000 euro: een vast bedrag van 40 euro;

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

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.

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.

Deze bedragen worden twee keer per jaar 
herzien.

Or. it

Motivering

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

Amendement 25
Vicky Ford

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. Een vast bedrag biedt hiervoor een oplossing, zonder de schuldeiser te beletten om op 
grond van artikel 4, lid 3, een redelijke schadeloosstelling voor alle overige 
invorderingskosten te krijgen.
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Amendement 26
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, 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

Motivering

Voor alle soorten handelstransacties moeten dezelfde betalingsvoorschriften gelden, om 
concurrentienadelen voor particuliere of overheidsbedrijven te voorkomen. Om die reden 
moeten de artikelen 3 en 5 worden samengevoegd. De handelsbetrekkingen tussen 
ondernemingen en overheidsinstanties zijn in tal van opzichten te vergelijken met die tussen 
ondernemingen. Om vooral voor kleine en middelgrote ondernemingen nadelige 
betalingstermijnen te voorkomen, dient in elk geval uiterlijk 60 dagen na ontvangst van de 
factuur rente te worden betaald.

Amendement 27
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Betaling door overheidsinstanties Betaling door overheidsinstanties en 
sectorondernemingen

Or. de

Motivering

In het voorstel van de Europese Commissie worden de begrippen "kalenderdagen" en 
"dagen" gebruikt. Om misverstanden te voorkomen moet duidelijk worden gemaakt dat 
overheidsinstanties en sectorondernemingen de algemene betalingstermijn van 30 
kalenderdagen bij overeenkomst mogen verkorten, maar niet mogen verlengen.
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Amendement 28
Reinhard Bütikofer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Betaling door overheidsinstanties Betaling door de schuldenaar

Or. en

Motivering

Ter voorkoming van discriminatie tussen openbare en particuliere ondernemingen, 
bijvoorbeeld in de gezondheidszorg, moeten privé-instellingen op dezelfde wijze worden 
behandeld als openbare.

Amendement 29
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, Anja Weisgerber

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. en

Motivering

Voor alle soorten handelstransacties moeten dezelfde betalingsvoorschriften gelden, om 
concurrentienadelen voor particuliere of overheidsbedrijven te voorkomen. Om die reden 
moeten de artikelen 3 en 5 worden samengevoegd. De handelsbetrekkingen tussen 
ondernemingen en overheidsinstanties zijn in tal van opzichten te vergelijken met die tussen 
ondernemingen. Om vooral voor kleine en middelgrote ondernemingen nadelige 
betalingstermijnen te voorkomen, dient in elk geval uiterlijk 60 dagen na ontvangst van de 
factuur rente te worden betaald.
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Amendement 30
Angelika Niebler

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 
sectorondernemingen 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

In het voorstel van de Europese Commissie worden de begrippen "kalenderdagen" en 
"dagen" gebruikt. Om misverstanden te voorkomen moet duidelijk worden gemaakt dat 
overheidsinstanties en sectorondernemingen de algemene betalingstermijn van 30 
kalenderdagen bij overeenkomst mogen verkorten, maar niet mogen verlengen.

Amendement 31
Angelika Niebler

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

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 
eerdere datum of kortere termijn voor 
betaling is vastgesteld, is uiterlijk na het 
verstrijken van een van de volgende 
termijnen automatisch interest voor 
betalingsachterstand verschuldigd:

Or. de
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Motivering

In het voorstel van de Europese Commissie worden de begrippen "kalenderdagen" en 
"dagen" gebruikt. Om misverstanden te voorkomen moet duidelijk worden gemaakt dat 
overheidsinstanties en sectorondernemingen de algemene betalingstermijn van 30 
kalenderdagen bij overeenkomst mogen verkorten, maar niet mogen verlengen.

Amendement 32
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – letter b – punten i tot iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

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

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

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

Or. de

Motivering

In het voorstel van de Europese Commissie worden de begrippen "kalenderdagen" en 
"dagen" gebruikt. Om misverstanden te voorkomen moet duidelijk worden gemaakt dat 
overheidsinstanties en sectorondernemingen de algemene betalingstermijn van 30 
kalenderdagen bij overeenkomst mogen verkorten, maar niet mogen verlengen.
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Amendement 33
Reinhard Bütikofer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – letter b – punten i tot iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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. en

Motivering

Om financiële moeilijkheden voor bepaalde overheidsinstanties te voorkomen, is het beter om 
soepeler met de termijnen om te gaan en te streven naar een minimale harmonisatie in plaats 
van volledige harmonisatie.

Amendement 34
Anni Podimata

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii bis) indien de datum van ontvangst van 
de factuur of het gelijkwaardig verzoek tot 
betaling niet vaststaat, 30 dagen na de 



AM\805132NL.doc 19/34 PE439.144v01-00

NL

ontvangst van de goederen of diensten,

Or. en

Amendement 35
Reinhard Bütikofer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – letter b – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten mogen kortere termijnen 
vaststellen die kunnen variëren van 30 tot 
60 dagen.

Or. en

Motivering

Om financiële moeilijkheden voor bepaalde overheidsinstanties te voorkomen, is het beter om 
soepeler met de termijnen om te gaan en te streven naar een minimale harmonisatie in plaats 
van volledige harmonisatie.

Amendement 36
Vicky Ford

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
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Motivering

Dit amendement vloeit voort uit het feit dat de openbare dienstverlening in de lidstaten, met 
name in de gezondheidszorg, uiteenlopend is georganiseerd. Er zijn al enkele 
privéziekenhuizen actief in de zorgverlening en in bepaalde lidstaten is dit in toenemende 
mate het geval. Daarom is het van belang om voor gelijke behandeling te zorgen en te 
voorkomen dat openbare zorgverleners op oneerlijke wijze benadeeld worden.

Amendement 37
Angelika Niebler

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 een 
procedure voor aanvaarding of controle als 
bedoeld in lid 2, onder b) iii):

a) onverwijld wordt uitgevoerd;
b) niet langer dan 15 kalenderdagen 
duurt.

Or. de

Motivering

In het voorstel van de Europese Commissie worden de begrippen "kalenderdagen" en 
"dagen" gebruikt. Om misverstanden te voorkomen moet duidelijk worden gemaakt dat 
overheidsinstanties en sectorondernemingen de algemene betalingstermijn van 30 
kalenderdagen bij overeenkomst mogen verkorten, maar niet mogen verlengen.
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Amendement 38
Patrizia Toia

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. it

Motivering

In artikel 5, lid 3, wordt voorgesteld een dwingende betalingstermijn vast te stellen voor de 
PA en de termijn van 30 dagen voorzien in het aanvankelijke voorstel tot maximaal 60 dagen 
te verlengen.

Amendement 39
Reinhard Bütikofer

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. en

Motivering

Om financiële moeilijkheden voor bepaalde overheidsinstanties te voorkomen, is het beter om 
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soepeler met de termijnen om te gaan en te streven naar een minimale harmonisatie in plaats 
van volledige harmonisatie.

Amendement 40
Angelika Niebler

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

In het voorstel van de Europese Commissie worden de begrippen "kalenderdagen" en 
"dagen" gebruikt. Om misverstanden te voorkomen moet duidelijk worden gemaakt dat 
overheidsinstanties en sectorondernemingen de algemene betalingstermijn van 30 
kalenderdagen bij overeenkomst mogen verkorten, maar niet mogen verlengen.

Amendement 41
Patrizia Toia

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. it

Motivering

In artikel 5, lid 4, wordt voorgesteld een dwingende betalingstermijn vast te stellen voor de 
PA en de termijn van 30 dagen voorzien in het aanvankelijke voorstel tot maximaal 60 dagen 
te verlengen.

Amendement 42
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, 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
een langere termijn naar behoren wordt 
gemotiveerd met het 
noodzakelijkheidsbeginsel of met 
bijzondere bepalingen in het nationaal 
recht en uitdrukkelijk wordt 
overeengekomen tussen de schuldenaar en 
de schuldeiser, waarbij de termijn nooit 
meer dan 60 dagen mag bedragen;
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b) de datum van ontvangst van de factuur 
geen voorwerp van contractuele 
overeenkomst tussen schuldenaar en 
schuldeiser is.
De lidstaten kunnen zo nodig van de in 
letter a) genoemde voorwaarden afwijken, 
wanneer de schuldenaar en de schuldeiser 
uitdrukkelijk een regeling inzake betaling 
in termijnen of gespreide betaling zijn 
overeengekomen.

Or. en

Motivering

Voor alle soorten handelstransacties moeten dezelfde betalingsvoorschriften gelden, om 
concurrentienadelen voor particuliere of overheidsbedrijven te voorkomen. Om vooral voor 
kleine en middelgrote ondernemingen nadelige betalingstermijnen te voorkomen, dient in elk 
geval uiterlijk 60 dagen na ontvangst van de factuur rente te worden betaald. Er kunnen 
andere bepalingen gelden voor betaling in termijnen of gespreide betaling. Bepalingen inzake 
betalingstermijnen mogen niet worden omzeild door middel van contractuele afspraken over 
uitgestelde facturering.

Amendement 43
Ivailo Kalfin

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat 
hogere begrotingsautoriteiten de betaling 
van subsidies die rechtstreeks verband 
houden met betalingen aan schuldeisers, 
niet zonder passende motivering 
vertragen.

Or. en

Motivering

In sommige gevallen, vooral bij grotere contracten, is de betaling door lagere overheden 
afhankelijk van de te ontvangen subsidies. In tijden van economische crisis en 
liquiditeitsmoeilijkheden nemen de problemen met te late subsidiebetaling toe. Het zou 
daarom absurd zijn om lokale overheden te bestraffen voor een betalingsachterstand die te 
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wijten is aan een vertraagde subsidiebetaling.

Amendement 44
Vicky Ford

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat 
wanneer openbare diensten zowel door de 
overheid als door de particuliere sector 
worden verleend, de bepalingen van dit 
artikel op beide van toepassing zijn.

Or. en

Motivering

Dit amendement vloeit voort uit het feit dat de openbare dienstverlening in de lidstaten, met 
name in de gezondheidszorg, uiteenlopend is georganiseerd. Er zijn al enkele 
privéziekenhuizen actief in de zorgverlening en in bepaalde lidstaten is dit in toenemende 
mate het geval. Daarom is het van belang om voor gelijke behandeling te zorgen en te 
voorkomen dat openbare zorgverleners op oneerlijke wijze benadeeld worden.

Amendement 45
Vicky Ford

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. en
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Motivering

Dit amendement vloeit voort uit het feit dat de openbare dienstverlening in de lidstaten, met 
name in de gezondheidszorg, uiteenlopend is georganiseerd. Er zijn al enkele 
privéziekenhuizen actief in de zorgverlening en in bepaalde lidstaten is dit in toenemende 
mate het geval. Daarom is het van belang om voor gelijke behandeling te zorgen en te 
voorkomen dat openbare zorgverleners op oneerlijke wijze benadeeld worden.

Amendement 46
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, Anja Weisgerber

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 de volgende 
vergoedingen 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 
5% van het verschuldigde bedrag vanaf 
30 dagen na de dag waarop interest 
verschuldigd is.

Or. en

(het oorspronkelijke COM-AM is gesplitst in a) en b))

Motivering

Voor alle soorten handelstransacties moeten dezelfde betalingsvoorschriften gelden, om 
concurrentienadelen voor particuliere of overheidsbedrijven te voorkomen. Met het oog op de 
vergoedingen moet een kleinere overschrijding anders worden behandeld dan een langere 
betalingsachterstand.
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Amendement 47
Angelika Niebler

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 en de 
invorderingskosten.

Or. de

Motivering

In het voorstel van de Europese Commissie worden de begrippen "kalenderdagen" en 
"dagen" gebruikt. Om misverstanden te voorkomen moet duidelijk worden gemaakt dat 
overheidsinstanties en sectorondernemingen de algemene betalingstermijn van 30 
kalenderdagen bij overeenkomst mogen verkorten, maar niet mogen verlengen.

Amendement 48
Patrizia Toia

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 5 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien de schuldeiser die recht heeft op de 
forfaitaire vergoeding activiteiten heeft 
uitbesteed aan andere bedrijven, wordt de 
forfaitaire vergoeding evenredig verdeeld 
tussen de schuldeiser en laatstgenoemde 
bedrijven. 

Or. it

Motivering

Op deze manier wordt de reikwijdte van deze voor overheidsinstanties bijzonder kostbare
alinea beperkt tot handelstransacties tussen laatstgenoemden en het mkb. Het mechanisme 
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voor forfaitaire compensatie heeft een afschrikkende werking die overheidsinstanties en/of 
bedrijven die aanbestedingen aannemen of zelf aanbesteden moet aansporen tot deugdzaam 
gedrag met betrekking tot betalingstermijnen. 

Amendement 49
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 6 – inleidende formule

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:

Or. en

Motivering

Voor alle soorten handelstransacties moeten dezelfde betalingsvoorschriften gelden, om 
concurrentienadelen voor particuliere of overheidsbedrijven te voorkomen. Om die reden 
moeten de artikelen 3 en 5 worden samengevoegd. De handelsbetrekkingen tussen 
ondernemingen en overheidsinstanties zijn in tal van opzichten te vergelijken met die tussen 
ondernemingen.

Amendement 50
Reinhard Bütikofer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 6 – inleidende formule

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
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Motivering

Ter voorkoming van discriminatie tussen openbare en particuliere ondernemingen, 
bijvoorbeeld in de gezondheidszorg, moeten privé-instellingen op dezelfde wijze worden 
behandeld als openbare.

Amendement 51
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 6 – inleidende formule

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 aan 
overheidsinstanties of 
sectorondernemingen:

Or. de

Motivering

In het voorstel van de Europese Commissie worden de begrippen "kalenderdagen" en 
"dagen" gebruikt. Om misverstanden te voorkomen moet duidelijk worden gemaakt dat 
overheidsinstanties en sectorondernemingen de algemene betalingstermijn van 30 
kalenderdagen bij overeenkomst mogen verkorten, maar niet mogen verlengen.

Amendement 52
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Kennelijk onbillijke contractbepalingen Kennelijk onbillijke contractbepalingen en 
handelspraktijken

Or. en
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Motivering

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

Amendement 53
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

To ensure this legislation fully protects SME's from abusive or unfair behaviour in relation to 
payment it is paramount to include commercial practices. If commercial practices, including 
retrospective changes to a contract's  payment conditions, the legislation as proposed by the 
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Commission will not sufficiently hinder creditors from being used as 'banks', i.e. unilateral 
changes making the payment period longer to increase debitors liquidity, to the detriment of 
creditor's. Change of reference to articles to make the amendments consistent with 
amendments merging article 3 and 5.

Amendement 54
Patrizia Toia

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De lidstaten voorzien erin dat bedingen 
in een overeenkomst 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,
evenals de omvang van de 
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).

Or. it

Motivering

Er wordt voorgesteld dat bij de beoordeling of een beding in een overeenkomst onbillijk is, 
niet alleen rekening wordt gehouden met goede handelspraktijken en de aard van het product 
of de dienst, maar ook met de omvang van de onderneming in kwestie.
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Amendement 55
Anni Podimata

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 56
Anni Podimata

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 57
Anni Podimata

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 

3. Het in lid 2 bedoelde middel omvat 
bepalingen op grond waarvan een 
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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.

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. Deze bepaling laat 
de vertrouwelijkheidsclausule die 
vertegenwoordigende organisaties jegens 
hun leden bindt, onverlet.

Or. en

Amendement 58
Patrizia Toia

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. it

Motivering

Er wordt voorgesteld om een prognose toe te voegen, die bij de omzetting leidt tot 
traceerbaarheid en transparantie van betalingen door overheidsinstanties. Door middel van 
deze maatregel wordt in het bijzonder gewaarborgd dat de eventuele toeleveringsketen in 
dienst van de hoofdcontractanten eveneens profijt trekt van de verkorting van de 
betalingstermijnen.
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Amendement 59
Patrizia Toia

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, op basis van hun omvang,
die gevestigd zijn in de Unie.

Or. it

Motivering

Ook hier wordt beoogd te zorgen voor een gelijke behandeling, waarbij rekening wordt 
gehouden met de omvang van de onderneming. 


