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NIEUWE REGELS INZAKE TIJDIGE BETALING BIJ 
HANDELSTRANSACTIES 

Door: mr. Ellen Timmer 
 www.pellicaan.nl  

 
Bij transacties tussen ondernemers onderling en tussen ondernemers en overheden 
worden rekeningen niet altijd op tijd betaald. Op grond van een Europese richtlijn die-
nen in de wetgeving van alle Europese landen regels te worden opgenomen die tijdige 
betaling bevorderen. Op 11 december 2012 heeft de Eerste Kamer een wet tot bestrij-
ding van betalingsachterstanden bij handelstransacties aangenomen. De wet zal op 16 
maart 2013 in werking treden. 
 
Onderstaand enige kernpunten van de nieuwe wet: 
 
1. De nieuwe regels voor betalingsachterstanden bij handelstransacties zijn van 

toepassing op overeenkomsten tussen ondernemers en/of overheden. De wet 
geldt niet voor overeenkomsten met consumenten. 

 
2. De regels zijn alleen van toepassing op overeenkomsten die op of na 16 maart 

2013 zijn gesloten. 
 
3. Wanneer de factuur te laat wordt betaald door de debiteur, dan is hij direct € 40 

verschuldigd aan buitengerechtelijke incassokosten. De crediteur hoeft niet aan 
te tonen dat deze kosten daadwerkelijk zijn gemaakt en deze kosten kunnen niet 
worden verlaagd of uitgesloten. Het is wel mogelijk om, wanneer daar aanleiding 
toe bestaat, een hogere buitengerechtelijke incassokostenvergoeding te vorde-
ren. 

 
4. De wettelijke handelsrente wordt met één procentpunt verhoogd. Dit zou op dit 

moment neerkomen op 8,75%. Deze wettelijke handelsrente is aanzienlijk hoger 
dan de normale wettelijke rente (voor consumenten 3%). Partijen kunnen con-
tractueel van deze wettelijke handelsrente afwijken. 

 
5. De betalingstermijn van rekeningen is dertig dagen vanaf de ontvangst van de 

prestatie. Een langere betalingstermijn is uitsluitend toegestaan wanneer partijen 
die overeenkomen en deze termijn niet kennelijk onbillijk is jegens de schuldei-
ser. De langere termijn kan dus door de rechter worden getoetst, waarbij een 
aantal in de wet genoemde factoren een rol spelen, zoals aard van de prestatie, 
goede handelspraktijken en objectieve redenen bij de schuldenaar. 
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6. Indien tussen partijen overeengekomen en er een goede reden bestaat, mag een 

langere betalingstermijn (bijvoorbeeld zestig dagen of langer) worden gehan-
teerd. Dit impliceert dat binnen deze termijn ook moet zijn gecontroleerd of de 
overeengekomen prestatie daadwerkelijk is geleverd. 

 
De wet geeft in een nieuw artikel ook voor overheidsinstellingen vergelijkbare regels 
wanneer zij hun rekeningen niet tijdig voldoen. Naast de minimumvergoeding van € 40 
en de wettelijke handelsrente geldt ook voor de overheid een termijn van dertig dagen, 
tenzij dit “kennelijk onbillijk” is en partijen dit uitdrukkelijk zijn overeengekomen en - 
voor zover er een aanbesteding is geweest - dit in de aanbestedingsdocumenten is 
opgenomen. 
 
Aangezien de nieuwe wet is gebaseerd op een Europese richtlijn, gelden in alle EU-
landen dezelfde betalingstermijnen en minimumvergoeding. Ondernemers die binnen 
Europa grensoverschrijdende handelstransacties verrichten, kunnen dus ook daarvoor 
van de bovengenoemde voorwaarden uitgaan. 
 


