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BEKNOPTE MOTIVERING

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

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

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

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

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

In het voorstel van de rapporteur zijn enkele ideeën overgenomen die de schaduwrapporteurs 
bij de eerste gedachtewisseling over het voorstel voor een richtlijn hebben aangereikt. Met 
name heeft de rapporteur het voorstel van zijn collega’s overgenomen om de door de 
Europese wetgever bepaalde marges voor uitzonderingen te beperken.
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Er is nog geen breed draagvlak gevonden voor invoering van een forfaitaire schadevergoeding 
van 5% waarop de schuldeiser recht heeft als overheidsinstanties te laat betalen.  De 
rapporteur zal deze kwestie bij de volgende gedachtewisseling aan de orde stellen en dan 
eventueel een amendement hierover indienen.

AMENDEMENTEN

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

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 - eerste alinea - punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(2) "overheidsinstantie":  elke 
aanbestedende dienst zoals omschreven in 
artikel 2, lid 1 van Richtlijn 2004/17/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 31 maart 2004 houdende coördinatie 
van de procedures voor het plaatsen van 
opdrachten in de sectoren water- en 
energievoorziening, vervoer en 
postdiensten1 en artikel 1, lid 9 van 
Richtlijn 2004/18/EG;
1 PB  L 134 van 30.4.2004, blz.. 1.

Or. it

Motivering

In het kader van de in dit Commissievoorstel voorziene gedifferentieerde behandeling van 
overheidsinstanties en ondernemingen moeten de definities van overheidsinstanties ook 
gelden voor openbare nutsbedrijven zoals water- of energiemaatschappijen.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. it

Motivering

In artikel 3 worden alleen handelstransacties tussen ondernemingen expliciet genoemd. 
Omwille van de duidelijkheid moet dus al in de titel expliciet worden vermeld dat de 
bepalingen in het artikel uitsluitend van toepassing zijn op betalingsachterstanden bij 
handelstransacties tussen ondernemingen.

Amendement 3

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 in 
de overeenkomst vastgestelde datum voor 
betaling of voor het verstrijken van de 
termijn voor betaling, die niet later mag 
zijn dan 60 dagen na de in de 
overeenkomst vastgelegde datum van 
ontvangst van de goederen of van levering 
van de diensten, is interest voor 
betalingsachterstand verschuldigd

Or. it

Motivering

Hoewel de begrotingsplanning en de toegang tot financiering bij overheidsinstanties anders 
liggen dan bij ondernemingen, lijken handelsbetrekkingen tussen een onderneming en een 
overheidsinstantie in veel opzichten op die tussen twee ondernemingen.  Het amendement 
heeft dus tot doel voor alle transacties tussen particulieren een eenvormige bepaling in te 
voeren waarmee kleine en middelgrote bedrijven niet in een ondergeschikte 
onderhandelingspositie terecht komen ten opzichte van grote bedrijven en industrieën.
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Amendement 4

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

Or. it

Motivering

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

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

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

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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
schuldeiser automatisch, dus zonder dat 
de afzonderlijke schuldeiser daarom hoeft 
te verzoeken, een van de volgende 
bedragen van de schuldenaar mag 
invorderen wanneer bij handelstransacties 
interest voor betalingsachterstand 
overeenkomstig de artikelen 3 en 5 
verschuldigd is: 
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betalingsachterstand verschuldigd: betalingsachterstand verschuldigd:
i) 30 dagen na de ontvangst door de 
schuldenaar van de factuur of een 
gelijkwaardig verzoek tot betaling, 

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

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

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

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

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

Or. it

Motivering

Voor de duidelijkheid moet in artikel 5 eerst worden gespecificeerd in welke omstandigheden 
interest voor betalingsachterstand kan worden gevorderd (lid 1), welke de uiterste termijnen 
voor betaling (ex lid 4, nu lid 2) en  de maximumduur van de procedure voor aanvaarding of 
controle ter verificatie (lid 3) zijn, en dan pas de details van de termijnen (ex lid 2, nu lid 4).

Amendement 6

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 

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de in de 
overeenkomst vastgestelde 
betalingstermijn niet langer is dan de in 
lid 4, onder b), genoemde termijnen, tenzij 
de schuldenaar en de schuldeiser om 
gegronde redenen op grond van het 
noodzakelijkheidsbeginsel uitdrukkelijk 
een langere termijn overeenkomen, die in 
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periode te spreiden, die dit 
rechtvaardigen.

geen geval langer mag zijn dan 60 dagen 

Or. it

Motivering

De oorspronkelijke formulering van artikel 5 laat de partijen teveel ruimte om een langere 
betalingstermijn overeen te komen, waardoor de algemene doelstellingen van de richtlijn in 
het gedrang zouden kunnen komen. Bovendien is de formulering "een objectieve noodzaak om 
de betaling over een langere periode te spreiden" te vaag en kan zij op verschillende 
manieren worden geïnterpreteerd.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. it

Motivering

Vertegenwoordigende organisaties moeten in de gelegenheid worden gesteld om in 
overeenstemming met de nationale wetgeving ook gerechtelijke stappen te ondernemen 
wanneer incidenteel of af en toe gebruik wordt gemaakt van dergelijke bedingingen.
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Amendement 8

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. it

Motivering

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


