Goed nieuws voor het MKB-bedrijf en de zelfstandig ondernemer:
vanaf 1 juli 2017 geen onredelijk lange betaaltermijnen meer!
Per 1 juli 2017 kunnen grote ondernemingen geen langere betaaltermijn dan 60 dagen
overeenkomen met het MKB-bedrijf en zelfstandig ondernemers als leverancier of
dienstverlener. De Eerste en Tweede Kamer hebben onlangs namelijk ingestemd met
het wetsvoorstel “Het tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen”.
Er waren in het verleden al wettelijke maatregelen genomen om onredelijke lange
betalingstermijnen tegen te gaan. In Nederland was al in het Burgerlijk Wetboek geregeld dat bij
handelstransacties elke factuur binnen 30 dagen na ontvangst moet worden betaald, tenzij in de
overeenkomst partijen anders afspreken. Daarbij is een betalingstermijn van 60 dagen
toegestaan. Een betalingstermijn van langer dan 60 dagen mag worden afgesproken indien
beide partijen hier uitdrukkelijk mee instemmen én deze langere betalingstermijn niet ‘kennelijk
onbillijk’ is voor de schuldeiser.
Dit laatste criterium leidde vaak tot discussies tussen de grote onderneming enerzijds en het
MKB-bedrijf anderzijds. In de regel lukte het het MKB-bedrijf vaak niet om onder een langere
betalingstermijn van de grote onderneming uit te komen. Betalingstermijnen van 90 en 120
dagen zijn de laatste jaren eerder regel dan uitzondering geweest.
Hier heeft de wetgever wat aan gedaan. Het is vanaf 1 juli 2017 voor grote ondernemingen niet
meer mogelijk om een langere betalingstermijn dan 60 dagen met MKB-bedrijven en zelfstandig
ondernemers af te spreken. Overeenkomsten tussen een grote onderneming (als afnemer) en
een MKB’er of zelfstandige ondernemer (als leverancier) met een betalingstermijn langer dan
60 dagen zijn in strijd met de wet en daarom nietig. Bij dergelijke overeenkomsten wordt de
betalingstermijn automatisch omgezet naar een betalingstermijn van 30 dagen.
Als de afnemer de factuur pas na 30 dagen betaalt, is van rechtswege de wettelijke
handelsrente verschuldigd over de termijn die de 30 dagen overschrijdt! Opgemerkt wordt dat
de vordering vijf jaar in rechte afdwingbaar blijft. Het MKB-bedrijf kan bijvoorbeeld besluiten de
vordering pas in te stellen als meerdere facturen te laat zijn voldaan. Een ingebrekestelling is
niet nodig.
Wat is nu een grote onderneming? Ook dit is in de wet geregeld. Een onderneming is ‘groot’ als
de onderneming op twee achtereenvolgende balansdata voldoet aan tenminste twee van de
drie onderstaande criteria:
- de waarde van de activa op de balans is groter dan 20 miljoen euro;
- de netto omzet over het boekjaar is groter dan 40 miljoen euro;
- het gemiddeld aantal werknemers over het boekjaar is groter dan 250 werknemers.

Er geldt overigens wel overgangsrecht: de nieuwe wet geldt voor alle (nieuwe) contracten die
vanaf 1 juli 2017 worden aangegaan. Voor bestaande contracten hebben afnemers en
leveranciers tot 1 juli 2018 de tijd om de betaaltermijnen aan te passen.
Behalve het risico op een rentevordering kan voor bepaalde grote ondernemingen ook nog een
compliance-kwestie spelen. Binnen bepaalde sectoren staan zelfs sancties op het niet voldoen
aan wettelijke regelingen.
Hoe zal een en ander in de praktijk gaan? De verwachting is dat een betalingstermijn van 60
dagen gebruikelijk zal worden.
Interessant is overigens de vraag wat een MKB-bedrijf gaat doen als een onwetende grote
onderneming het MKB-bedrijf een betalingstermijn van 90 dagen oplegt. Als dit bedrijf de grote
onderneming niets laat weten, dan kan achteraf de wettelijke handelsrente worden gevorderd
als de facturen na 30 dagen betaald zijn. Als het MKB-bedrijf de grote onderneming wel
informeert over de gewijzigde regeling, zal de grote onderneming de termijn van 90 dagen
terugbrengen naar 60 dagen. De eerste situatie is financieel gunstiger voor het MKB-bedrijf
maar zal uiteraard niet bijdragen aan een goede en langdurige samenwerkingsrelatie.
Conclusie:
Grote ondernemingen kunnen hun betalingstermijnen niet meer oprekken, tenminste niet verder
dan een periode van 60 dagen. Als een langere betalingstermijn wordt opgelegd, is deze nietig
en geldt een betalingstermijn van 30 dagen! Grote ondernemingen moeten die situatie bedacht
zijn op aanzienlijke rentevorderingen.

