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Betreft: Verzoekschrift 0693/2011, ingediend door Alberto Scoccianti (Italiaanse 
nationaliteit), over late betalingen aan bedrijven die actief zijn in de 
gezondheidzorgsector in Italië

Verzoekschrift 0703/2011, ingediend door Alberto Crisafi (Italiaanse 
nationaliteit), namens BSN Medical, over vertragingen bij betalingen aan 
bedrijven in de zorgsector in Italië

Verzoekschrift 0704/2011, ingediend door Alessandro Pater (Italiaanse 
nationaliteit), namens Medical System, over vertragingen bij betalingen aan 
bedrijven in de zorgsector in Italië

1. Samenvatting van het verzoekschrift 0693/2011

In het verzoekschrift wordt geprotesteerd tegen de enorme vertragingen in de betalingen van 
de Italiaanse autoriteiten aan bedrijven die goederen en diensten leveren in de 
gezondheidssector. Volgens rekwestrant vormen deze wanbetalingen een schending van het 
communautair recht.

Samenvatting van het verzoekschrift 0703/2011

Rekwestranten wijzen op een vermeende schending van het EU-recht door de Italiaanse staat 
wegens ernstige vertragingen bij het betalen van schulden aan bedrijven die goederen en 
diensten leveren in de zorgsector.

Samenvatting van het verzoekschrift 0704/2011

Rekwestranten wijzen op een vermeende schending van het EU-recht door de Italiaanse staat 
wegens ernstige vertragingen bij het betalen van schulden aan bedrijven die goederen en 
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diensten leveren in de zorgsector.

2. Ontvankelijkheid

Verzoekschrift 0693/2011 ontvankelijk verklaard op 25 oktober 2011, verzoekschriften 
0703/2011 en 0704/2011 ontvankelijk verklaard op 3 november 2011. De Commissie is om 
inlichtingen verzocht (artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 april 2012

Opmerkingen van de Commissie

Richtlijn 2000/35/EG betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bĳ 
handelstransacties is correct in Italiaans recht omgezet bij Decreto legislativo 9 ottobre 2002, 
n. 231 - Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento 
nelle transazioni commerciali GURI - Serie generale - n° 249 di 23/10/2002 p. 16.

Om te beginnen moet worden opgemerkt dat richtlijn 2000/35/EG betreffende bestrĳding van 
betalingsachterstand bĳ handelstransacties vertraagde betalingen op zichzelf niet verhinderen, 
maar de gevolgen ervan reguleert, waarbij onder meer wordt voorzien in een adequate 
schadeloosstelling. Volgens de jurisprudentie van het Hof van Justitie1, “heeft deze richtlijn 
immers enkel betrekking op bepaalde specifieke regels betreffende dergelijke achterstanden, 
namelijk de interest in geval van betalingsachterstand (artikel 3), het eigendomsvoorbehoud 
(artikel 4) en de invorderingsprocedures voor onbetwiste schulden (artikel 5)”2.

Voorts dient verduidelijkt te worden dat deze richtlijn niet voorziet in de harmonisering van 
betalingstermijnen, maar in het wettelijk recht op interest in geval van betalingsachterstand.
Schuldeisers kunnen ook aanspraak maken op volledige schadeloosstelling voor alle 
invorderingskosten die worden gemaakt bij het innen van betalingen van hun klanten. Deze 
invorderingskosten kunnen bijvoorbeeld bestaan uit administratieve kosten, de kosten van 
invorderingsprocedures en kosten van derden.

Artikel 3 Interest in geval van betalingsachterstand

Artikel 3, lid 1, onder a) en b) bepaalt dat interest in geval van betalingsachterstand 
verschuldigd is 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. Indien er 
in de overeenkomst geen datum of termijn voor betaling is vastgesteld, is interest automatisch 
zonder aanmaning verschuldigd dertig dagen na de ontvangst door de schuldenaar van de 
factuur of een gelijkwaardig verzoek tot betaling.

Het Hof van Justitie heeft bevestigd dat "zoals volgt uit artikel 3, lid 1, sub a, van 

                                               
1 Zaak 265/07, verzoek om een prejudiciële beslissing op grond van artikel 234 EG door het Tribunale civile di 
Roma (Italië), gedaan bij besluit van 21 mei 2007, ontvangen door de rechtbank op 4 juni 2007, in de procedure 
Caffaro Srl / Azienda Unita Sanitaria Locale RM/C, arrest van 11 september 2008.
2 Zaak C-302/05 Commissie / Italië, arrest van het Hof van Justitie van 26 oktober 2006, punt 23, en Zaak C-
306/06 01051 Telecom GmbH Deutsche / Telekom AG, arrest van het Hof van Justitie (Eerste kamer) van 3 
april 2008, punt 21.
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Richtlijn 2000/35, het partijen in beginsel vrijstaat om in hun overeenkomst de 
betalingsdatum of -termijn vast te leggen. Enkel bij ontbreken van contractuele bepaling ter 
zake, geldt de in artikel 3, lid 1, sub b, van die richtlijn bedoelde wettelijke termijn van 30 
dagen".1

Artikel 3, lid 2, bepaalt dat de schuldeiser recht heeft op interest voor betalingsachterstand.
Deze bepaling verleent echter een recht en verplicht de schuldeiser niet om interest voor 
betalingsachterstand in rekening te brengen. Het is daarom aan de schuldeiser om te beslissen 
of interest voor betalingsachterstand wordt verhaald.

Artikel 4 Eigendomsvoorbehoud

Voorts bepaalde het Hof dat de regels die betrekking hebben op de tegenwerpbaarheid van 
bedingen van eigendomsvoorbehoud aan derden, wier rechten door Richtlijn 2000/35/EG niet 
worden geraakt, nog steeds bij uitsluiting door de interne rechtsorden van de lidstaten worden 
beheerst.2

Artikel 5 Invorderingsprocedures voor onbetwiste schulden

Het is algemeen aanvaard dat alle schuldenaren de mogelijkheid moeten hebben om schulden 
te betwisten. Dit beginsel wordt eveneens erkend door bijvoorbeeld Verordening (EG) nr. 
805/2004 tot invoering van een Europese executoriale titel voor niet-betwiste 
schuldvorderingen3 en Verordening (EG) nr. 1896/2006 tot invoering van een Europese 
betalingsbevelprocedure4.

Wat betreft invorderingsprocedures voor onbetwiste schulden bepaalt de richtlijn dat 
gewoonlijk binnen een periode van negentig kalenderdagen een executoriale titel kan worden 
verkregen. Er dient echter op te worden gewezen dat betwiste schuldvorderingen en de 
diverse procedures voor gedwongen executie van een executoriale titel buiten het 
toepassingsgebied van Richtlijn 2000/35/EG vallen.5 Gedwongen executieprocedures blijven 
onderworpen aan de nationale wetgeving van de lidstaten.

Niets belet de lidstaten echter om een kortere termijn vast te stellen. Overeenkomstig 
artikel 6, lid 2 mogen lidstaten bepalingen handhaven of in werking doen treden die gunstiger 
zijn voor de schuldeiser.

Conclusie

Het verzoekschrift bevestigt de analyse van de Commissie dat ondanks een correcte omzetting 
van Richtlijn 2000/35/EG, betalingsachterstand bij handelstransacties nog steeds een 
algemeen probleem vormt binnen de EU (waaronder in Italië) en dat de economische crisis de 

                                               
1 Zaak C-380/06 Commissie / Spanje, arrest van 11 december 2008, punten 17 en 18.
2 Zaak C-302/05, Commissie / Italië, arrest van het Hof van Justitie van 26 oktober 2006, punten 29 en 30.
3 PB L 143 van 30.4.2004, blz. 17.
4 PB L 399 van 30.12.2006, blz. 1.
5 Zaak C-265/07, Caffaro Srl / Azienda Unità Sanitaria Locale RM/C, arrest van het Hof van Justitie (Eerste 
kamer) van 11 september 2008.
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situatie verergert.

In beginsel wordt over inbreuken op de nationale wetgeving, zodra toereikende nationale 
omzettingsmaatregelen zijn genomen, normaliter een beslissing worden genomen door de 
nationale rechtbanken. Daarom moeten passende beroepsmogelijkheden voor het probleem 
waaraan rekwestranten refereren worden gezocht in de juiste toepassing van de nationale 
wetgeving tot omzetting van de EU-wetgeving.

Er moet onderstreept worden dat een nieuwe Richtlijn 2011/7/EU betreffende bestrijding van 
betalingsachterstand bij handelstransacties, met strengere bepalingen, op 16 februari 2011 is 
aangenomen, die uiterlijk 16 maart 2013 moet zijn omgezet in de nationale wetgeving van de 
EU-27. Een van de belangrijkste elementen van deze richtlijn, dat rechtstreeks relevant is voor 
de rekwestranten, is dat de richtlijn de betalingsperiode voor transacties tussen overheden en 
bedrijven harmoniseert. Als algemene regel zullen overheidsdiensten de goederen en diensten 
die ze aanschaffen binnen dertig dagen moeten voldoen. Lidstaten kunnen de algemene regel 
van een betalingstermijn van 30 dagen optioneel verlengen naar maximaal 60 dagen voor 
openbare bedrijven en openbare entiteiten die gezondheidszorg leveren.

Gezien de omvang van de betalingsachterstanden in de Unie en het schadelijke effect daarvan 
op het ondernemingsklimaat, en met name de gevolgen voor kleine en middelgrote 
ondernemingen, heeft de Commissie de lidstaten verzocht om de richtlijn op vrijwillige basis 
vroegtijdig om te zetten in nationaal recht, als een belangrijk middel om een cultuur van 
prompte betaling binnen de Europese Unie te bevorderen.


