Alert werkkapitaal
ING Economisch Bureau

Beperken betalingstermijnen
goed voor MKB
Nieuwe wet maakt late betaling minder makkelijk

De nieuwe wet ´Bestrijding betalingsachterstanden in het
handelsverkeer´ maakt laat betalen minder makkelijk.
De nieuwe regeling beperkt de betalingstermijn in principe tot 60 dagen, waarmee de positie van kleinere bedrijven wordt versterkt. Afwijking van de norm blijft binnen kaders mogelijk, maar late betaling wordt minder
aantrekkelijk. Daarnaast geldt voor overheden een vaste
kortere termijn. Per saldo wordt de verhouding tussen
sterke en zwakke contractpartijen minder scheef. De
neerwaartse druk op betalingstermijnen neemt hierdoor
toe, wat de liquiditeit van bedrijven ten goede komt. Dit
is ook positief voor ketens en voor de economie.

Betalingstermijn bedrijven gemaximeerd op 60 dagen
Met ingang van 16 maart is de wet ´Bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties´ ingevoerd. De nieuwe regeling vloeit voort uit een Europese richtlijn1 die ook voor andere lidstaten geldt. Waar contractpartners voorheen volledige
vrijheid hadden, is voor bedrijven in principe een maximale
termijn van 60 dagen van toepassing. Voor overheden gaat
een vaste beperking tot 30 dagen gelden.2 Een langere betalingstermijn is voor bedrijven wel toegestaan, mits de afspraak ‘niet onbillijk’3 is en in het contract of algemene voorwaarden is opgenomen. Dit voert de druk tot betaling binnen
redelijke termijn op, wat het liquiditeitsbeslag beperkt.
Hogere kosten werken ontmoedigend
Overschrijding van een afgesproken betalingstermijn is een
vorm van contractbreuk, waarbij de leverancier direct (zonder aanmaning of ingebrekestelling) de verhoogde wettelijke
handelsrente in rekening kan brengen.4 Daarnaast kunnen
schuldeisers bij niet-tijdige betaling nu ook standaard aanspraak maken op een bedrag van minimaal € 40 per factuur5.
Afhankelijk van de vordering kunnen de kosten bij over-

schrijding dus oplopen, wat de structurele betalingsmoraal
naar verwachting ten goede zal komen. Dit is vooral gunstig
voor kleine bedrijven, maar uiteindelijk profiteren ook ketens
en de economie als geheel hiervan.
Figuur 1 Contractuele en werkelijke betalingstermijn
lopen nog altijd sterk uiteen…
Gemiddelde overschrijding in dagen
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Concurrentie kan langere termijn blijven afdwingen
Het feit dat de nieuwe regeling langere betalingstermijnen
moeilijker maakt, wil niet zeggen dat het niet meer gebeurt.
Zeker bij economische tegenwind kunnen onderlinge
machtsverhoudingen dwingen tot een langere termijn. Toch
schept de wet een ‘redelijk kader’, waarbij de bewustwording zal toenemen en mogelijk via een cultuurverandering
kan bijdragen aan een betere betalingsmoraal.
Figuur 2 Vooral Zuid-Europese afnemers van Nederlandse bedrijven zullen zich moeten aanpassen
Gemiddelde betalingstermijn bedrijven in dagen (2012)
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Richtlijn 2011/7/EU (o.a. art. 6:119a BW wordt hiermee gewijzigd).
Uitzondering voor gevallen waarin de overheid opereert als ondernemer (6:119b BW), zonder duidelijke afspraken geldt 30 dagen.
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Wat de open norm ‘niet-onbillijk’ inhoudt is aan de rechter. Uitgangspunt
is dat de handelspraktijken ‘goed’ zijn, waarbij toetsing zal afhangen van
de individuele omstandigheden (redenen, aard prestatie).
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Deze rente bedraagt na verhoging met 1% in de 1e helft van 2013 7,75%.
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Voor hogere factuurbedragen vanaf €267geldt op grond van art 6:96
BW lid 4,5 een gestaffeld percentage (max. € 6.675) van het bedrag.
Deze incassowet is per 01/07/12 al aangepast.
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