Infoblad
Betaaltermijnen
Als ondernemer sluit u continu overeenkomsten. Met consumenten,
de overheid of andere bedrijven. Maar welke betaaltermijnen gelden
voor goederen of diensten die u heeft geleverd? In dit infoblad leest u
alles over betaaltermijnen waarbinnen u uw facturen betaald moet
krijgen. Uiteraard gelden de termijnen ook andersom en moet u ook
zelf binnen de afgesproken of wettelijke termijn betalen.
Bedrijven en Overheden
Overheidsinstanties zijn aan strengere regels gebonden dan
ondernemingen als het gaat om hun betaalgedrag. Gemeenten, provincies,
het Rijk maar bijvoorbeeld ook waterschappen, dienen altijd binnen 30
dagen te betalen, hiervan mag niet worden afgeweken.
Business to business
Bedrijven komen onderling een betaaltermijn overeen. Echter, als er niets
contractueel of in de algemene voorwaarden is vastgelegd over de
betalingstermijn, moeten bedrijven facturen binnen dertig dagen aan elkaar
betalen. Andere termijnen moeten in een overeenkomst worden
vastgelegd; tot een maximumtermijn van 60 dagen. Mkb-bedrijven
onderling mogen (in gevallen) een langere termijn dan 60 dagen
afspreken.
Strengere wetgeving
Vanaf juli 2017 geldt er (nieuwe) strengere wetgeving ten aanzien van
betaaltermijnen tussen grote ondernemingen en mkb-ondernemingen.
Deze strengere wetgeving heeft als doel het mkb te beschermen tegen het
oprekken van betaaltermijnen door grotere (en sterkere) contractpartijen.
Grote ondernemingen mogen geen betaaltermijnen meer hanteren van
meer dan 60 dagen naar mkb-leveranciers.
De aangescherpte wet geldt voor alle contracten die vanaf 1 juli 2017
worden aangegaan. Bestaande contracten die niet voldoen aan de nieuwe
wet moeten binnen een jaar worden aangepast (dus voor 1 juli 2018).
Wat zijn grote ondernemingen?
Om te bepalen of een onderneming “groot” is wordt deze definitie uit het
Jaarrekeningrecht gehanteerd:
Een grote onderneming voldoet op twee achtereenvolgende balansdata
aan ten minste twee van deze criteria:
 de waarde van de activa is groter dan 20 miljoen euro
 de omzet is groter dan 40 miljoen euro
 het gemiddeld aantal werknemers is groter dan 250 werknemers.
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Wat te doen bij een betalingstermijn langer dan 60 dagen of als de
betalingstermijn wordt overschreden?
Contracten tussen het grootbedrijf en mkb-ondernemingen met een
betalingstermijn van meer dan 60 dagen zijn per 1 juli 2017 niet meer
mogelijk. In het geval u toch langere termijnen krijgt voorgeschoteld kunt u
er op wijzen dat dit wettelijk niet is toegestaan. De uiterste betalingstermijn
is 60 dagen.
Handelsrente en minimum vergoeding
Betaalt uw tegenpartij de factuur niet of te laat? Dan mag u een wettelijke
handelsrente in rekening brengen van 8,00 procent (per 1 januari 2017).
Ook mag u een standaardvergoeding vragen van tenminste €40 voor
invorderingskosten.
In het geval u een (nieuw) contract heeft met een grote onderneming met
een langere termijn dan 60 dagen dan mag u na levering van de prestatie
de wettelijke handelsrente over de factuur vorderen (vanaf 30 dagen). In
geval van te late betaling geldt ook dat u handelsrente mag eisen.
Eenduidige betaaltermijnen in heel Europa
In 2013 is er wetgeving rond betalingstermijnen in alle lidstaten van de
Europese Unie ingevoerd. Deze wetgeving houdt in dat, net als in
Nederland, betalingen van de overheid altijd binnen 30 dagen moeten
plaatsvinden. Bedrijven kunnen onderling een betalingstermijn tot 60
dagen (en ook langer in specifieke gevallen) afspreken. In Nederland is dit
nu verder aangescherpt door geen betalingstermijnen van grote
ondernemingen naar mkb-leveranciers langer dan 60 dagen meer toe te
staan.
Website Sneller Betalen
Via de website Sneller Betalen (www.snellerbetalen.nl) zet MKB-Nederland
druk op de overheid (vooral gemeenten!) om slecht betaalgedrag te
veranderen en te voorkomen. Met dit meldpunt wil MKB-Nederland
overheden stimuleren om op tijd te betalen. Dun & Bradstreet onderzoekt
daarvoor jaarlijks het betalingsgedrag van gemeenten. Recent verscheen
het onderzoek over 2016.
Betaalme.nu
Eind 2015 is met steun van het ministerie van Economische Zaken het
niet-commerciële initiatief Betaalme.nu gestart. Ondernemingen die
hieraan meedoen beloven om hun facturen aan het mkb sneller te betalen
en de norm op dertig dagen te krijgen. Op dit moment (juli 2017) doen 50
grote bedrijven en instellingen mee, die samen 180.000 leveranciers
helpen.
Meer informatie
 www.mkb.nl
 www.snellerbetalen.nl
 www.betaalme.nu
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