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Betreft: Verzoekschrift 1557/2009, ingediend door Izabella Mészárosné Györvári 
(Hongaarse nationaliteit), namens Vállalkozások Érdekvédelmi Szövetsége 
(Unie voor belangenbescherming van ondernemingen), over discriminatie 
van het midden- en kleinbedrijf in Hongarije en het niet toepassen van EU-
normen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster beweert dat het midden- en kleinbedrijf (KMO’s) in Hongarije op discriminerende 
wijze wordt behandeld door de Hongaarse autoriteiten. Die zouden een gedifferentieerde 
toepassing hanteren van de vigerende wetgeving met betrekking tot belastingen, financiering 
en deelname aan openbare aanbestedingen. Op deze wijze zou het monopolistische gedrag 
van multinationale bedrijven worden bevoordeeld. Daarnaast levert indienster kritiek op de 
houding van de banken ten opzichte van het midden- en kleinbedrijf. Zij beweert dat vele 
bedrijven in deze categorie geen financiering kunnen krijgen en daardoor failliet zullen gaan. 
Indienster is van mening dat de Hongaarse autoriteiten uitzonderlijk streng zijn bij het 
vorderen van belastinggeld van het midden- en kleinbedrijf, terwijl van grote bedrijven 
betalingsachterstand wordt getolereerd. Zij vraagt het Europees Parlement onderzoek te doen 
naar de verschillende beschuldigingen en een resolutie aan te nemen waarmee de Hongaarse 
autoriteiten worden opgeroepen de Europese normen te respecteren met betrekking tot het 
midden- en kleinbedrijf.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 11 februari 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 juni 2011.
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In het verzoekschrift, waarin de standpunten en klachten van indienster zijn opgenomen, 
worden verschillende juridische vragen gesteld met betrekking tot de situatie van KMO’s in 
Hongarije in 2009.

Wat betreft de algemene situatie van bedrijven in Hongarije, heeft de sector van het midden-
en kleinbedrijf in 2009 een percentage micro-ondernemingen laten zien dat hoger lag dan het 
gemiddelde in de Europese Unie, terwijl het percentage kleine en middelgrote bedrijven juist 
lager lag.

De bijdrage van de KMO’s aan de Hongaarse economie, uitgedrukt in het percentage van de 
totale toegevoegde waarde, was lager dan gemiddeld in de Europese Unie. Daarentegen lag de 
bijdrage van de KMO’s aan de werkgelegenheid in Hongarije (71 %) boven het EU-
gemiddelde (67 %).  In de sector van het midden- en kleinbedrijf bestaan grote verschillen: zo 
is er een relatief groot aantal micro-ondernemingen in Hongarije, die dus meer bijdragen aan 
de werkgelegenheid (35 %) dan het gemiddelde in de Europese Unie (30 %).

In het verzoekschrift wordt een aantal specifieke punten genoemd: allereerst de financiering 
van bedrijven door de banken. In het verzoekschrift wordt gewag gemaakt van leningen die 
unilateraal worden beëindigd door de banken. Hoewel de leningen die aan consumenten 
worden verstrekt onderworpen zijn aan de EU-wetgeving, bestaat er voor de leningen aan 
bedrijven op Europees niveau geen specifieke regelgeving. Dientengevolge staat het de 
lidstaten vrij om hun eigen wetten op te stellen wat betreft het verstrekken van leningen aan 
bedrijven. In dit geval is dus de nationale wetgeving van toepassing. Als de leningen 
beëindigd worden op basis van een ongerechtvaardigd of niet met redenen omkleed besluit 
van de bank, kan het bedrijf overwegen om juridische stappen te ondernemen.

Verder wordt in het verzoekschrift melding gemaakt van retailbetalingen en betalingen voor 
leveranciers die niet worden uitgevoerd wanneer de betaling moet worden gedaan door grote 
bedrijven. De Commissie heeft op 16 februari 2011 een nieuwe richtlijn1 ter bestrijding van 
betalingsachterstand aangenomen. In de bepalingen van deze nieuwe richtlijn staat onder 
andere:

 Afstemming van de betalingsperiode van overheidsinstanties op bedrijven.
Overheidsinstanties moeten voor de goederen en diensten die zij aanschaffen betalen 
binnen 30 dagen of, onder zeer bijzondere omstandigheden, binnen 60 dagen. 

 Contractvrijheid in handelstransacties: bedrijven moeten hun facturen betalen binnen 
60 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en dit niet volledig 
onrechtvaardig is. 

 Het wordt bedrijven automatisch toegestaan om interest voor betalingsachterstand in 
rekening te brengen, waarmee ze ten minste een vast bedrag van 40 EUR kunnen 
verkrijgen ter compensatie van gemaakte invorderingskosten. Ze kunnen aanspraak 
maken op compensatie voor alle overige redelijke invorderingskosten. 

 De wettelijke interestvoet voor betalingsachterstand wordt met ten minste acht 
procentpunten vermeerderd boven de referentie-interestvoet van de Europese Centrale 
Bank. De overheidsinstanties zijn niet bevoegd om een interestvoet vast te stellen voor 
de betalingsachterstand hieronder. 

                                               
1  Richtlijn 2011/7/EU.
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De lidstaten mogen bovendien de wetten en regels blijven handhaven of invoeren die 
gunstiger zijn voor de schuldeiser dan de bepalingen in de nieuwe richtlijn.  Deze richtlijn 
moet uiterlijk op 16 maart 2013 zijn omgezet in nationaal recht.

Wat betreft de rekeningen van bedrijven, beweert indienster dat er sprake is van discriminatie 
in de tenuitvoerlegging van de Hongaarse wetgeving met betrekking tot het openbaar maken 
van bedrijfsrekeningen. Sommige multinationale bedrijven worden bevoordeeld ten nadele 
van het Hongaarse midden- en kleinbedrijf. Hoewel in de Europese jaarrekeningenrichtlijn 
vereist wordt dat  bedrijven hun  jaarrekeningen openbaar maken, valt de tenuitvoerlegging 
van deze vereiste, en met name de definitie en toepassing van sancties, onder de bevoegdheid 
van de Hongaarse autoriteiten. Wij verzoeken de auteurs van het verzoekschrift om zich vanaf 
nu eerst te richten tot de nationale autoriteiten.

Wat betreft aanbestedingen beweert indienster dat het midden- en kleinbedrijf niet echt de 
mogelijkheid heeft om deel te nemen aan aanbestedingsprocedures omdat het bepaalde 
contractanten is toegestaan om deel te nemen aan deze procedures, terwijl zij uitgesloten 
zouden moeten worden, rekening houdend met hun oneerlijke optreden op de markt.

Uit een onderzoek in opdracht van de Europese Commissie dat in 2010 is afgerond voor de 
periode tussen 2006 en 2008 is gebleken dat het midden- en kleinbedrijf gemiddeld 
60 procent van de contracten voor overheidsopdrachten boven de Europese grens voor zijn 
rekening heeft genomen als hoofdcontractanten, wat overeenkomt met 34 procent van de 
waarde van deze contracten. In Hongarije werd 47 procent van de waarde van deze contracten 
toegewezen aan het midden- en kleinbedrijf, wat overeenkomt met een hoger percentage dan 
het gemiddelde van de EU.1

De Europese Commissie vindt het heel belangrijk om het midden- en kleinbedrijf toegang te 
verlenen tot contracten voor overheidsopdrachten en heeft een document met richtsnoeren op 
dit gebied uitgegeven waarin uiteengezet wordt hoe het geldende wettelijke kader kan worden 
toegepast om het midden- en kleinbedrijf een betere toegang tot die opdrachten te verlenen, 
waarbij ook wordt ingegaan op nuttige nationale praktijken. Dit document is ook beschikbaar 
in het Hongaars2. 

De richtlijnen van de EU met betrekking tot overheidsopdrachten3 bevatten enkele verplichte 
uitsluitingscriteria (bijvoorbeeld marktdeelnemers die betrokken zijn bij corruptie of fraude) 
en andere optionele uitsluitingscriteria waarop de overheidsinstanties die contracten toewijzen 
zich kunnen beroepen, bijvoorbeeld fouten van inschrijvers of ernstig bedrog. Deze 
uitsluitingscriteria worden weerspiegeld in de ‘Hungarian Public Procurement Act’ en de 
toepassing ervan valt onder de verantwoordelijkheid van de individuele aanbestedende 

                                               
1 Evaluatie van de toegang van het midden- en kleinbedrijf tot markten voor overheidsopdrachten in de EU, DG 
Ondernemingen en industrie, eindverslag, september 2010 (http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-
environment/files/smes_access_to_public_procurement_final_report_2010_en.pdf).
2 http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/sme_code_of_best_practices_hu.pdf.
3 Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie 
van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten (PB L 134, 
30.4.2004, blz. 114–240); 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 postdiensten (PB L 134, 30.4.2004, blz. 1–113).
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diensten.

De Commissie heeft de mogelijkheid om een inbreukprocedure tegen een lidstaat in te stellen 
als deze de EU-wetgeving schendt. Het verzoekschrift bevat geen elementen waaruit de 
Commissie kan opmaken dat daarvan sprake is.

Wat betreft de belastingkwesties levert indienster kritiek op de Hongaarse wetgeving, volgens 
welke de autoriteiten de betaling door een belastingplichtige van het bedrag van de BTW die 
op de geleverde dienst drukt kunnen vorderen, zelfs als deze geen tegenprestatie heeft 
ontvangen voor zijn dienstverlening.

Uit hoofde van artikel 62 en 63 van Richtlijn 2006/112/EG van de Raad betreffende het 
gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde, kan de schatkist van 
de belastingplichtige de belasting vorderen op het tijdstip waarop de goederenleveringen of de 
diensten worden verricht, zelfs als de betaling daarvan wordt uitgesteld.

Krachtens artikel 90 van diezelfde richtlijn, wordt, in geval van gehele of gedeeltelijk niet-
betaling nadat de handeling is verricht, de maatstaf van heffing dienovereenkomstig verlaagd 
onder de voorwaarden die door de lidstaten worden vastgesteld. De lidstaten kunnen echter 
afwijken van deze regel.

Rekening houdend met de hieronder genoemde bepalingen, lijkt het handelen van de 
Hongaarse autoriteiten zoals omschreven in het verzoekschrift, wat inhoudt dat zij het bedrag
van de BTW vorderen voor de betaling van de factuur die is afgegeven voor de dienst, geen 
inbreuk te maken op Richtlijn 2006/112/EG. In geval van niet-betaling van de factuur, wordt 
de heffingsmaatstaf van de BTW verlaagd volgens de door de lidstaten vastgestelde 
voorwaarden. Aangezien de lidstaten van deze regel mogen afwijken, zijn zij echter niet 
verplicht om de mogelijkheid tot een dergelijke verlaging te bieden.

In het licht van het bovenstaande bevat het verzoekschrift geen elementen op basis waarvan 
inbreuk op de genoemde richtlijn kan worden vastgesteld.

Uit het verzoekschrift blijkt geen inbreuk op het gemeenschapsrecht.


