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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.  

 

Strengere wetgeving voor betaaltermijnen 

Vanaf 16 maart 2013 moeten bedrijven, zonder dat er iets is vastgelegd 

over de betalingstermijn, facturen binnen dertig dagen aan elkaar betalen.. 

Indien van de betalingstermijn wordt afgeweken moet dit in een 

overeenkomst worden vastgelegd tot een maximumtermijn van 60 dagen. 

Hiervan mag niet worden afgeweken tenzij aangetoond kan worden dat 

een langere betaaltermijn voor geen van beide partijen nadelig is. Deze 

wet heeft als doel het mkb te beschermen tegen het oprekken van 

betaaltermijnen door grotere (en sterkere) contractpartijen. 

 

Overheden verplicht binnen 30 dagen 

Overheidsinstanties zijn aan strengere regels gebonden dan 

ondernemingen als het gaat om hun betaalgedrag. De overheid, of dat de 

gemeente, de provincie of het Rijk is, dient altijd binnen 30 dagen te 

betalen, hiervan mag vrijwel niet van worden afgeweken. 

Overheidsinstanties vallen onder strengere wetgeving omdat zij niet 

dezelfde financieringsproblemen hebben als het bedrijfsleven en 

betalingsachterstanden zijn voor overheden niet onvermijdelijk. 

 

Eenduidige betaaltermijnen in heel Europa 

Deze wet geldt niet alleen voor Nederland, maar is in alle lidstaten van de 

Europese Unie ingevoerd. De goede werking van de interne markt wordt 

hierdoor bevorderd doordat belemmeringen voor grensoverschrijdende 

handelstransacties worden weggenomen. Het Nederlandse bedrijfsleven 

dat grensoverschrijdend actief is, kan dus profiteren van deze verscherping 

van de betalingstermijnen in Europa. 
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MKB Servicedesk 

 

 
088-6520020 

www.mkbservicedesk.nl 
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Wat als de termijn overschreden wordt? 

 

Handelsrente en minimum vergoeding 

Betaalt uw tegenpartij de factuur niet of te laat? Dan mag u wettelijke 

handelsrente (8 procent, daarmee aanzienlijk hoger dan de rente voor niet-

handelstransacties) in rekening brengen. Ook mag u een 

standaardvergoeding van ten minste € 40 voor invorderingskosten vragen. 

U hoeft hiervoor geen aanmaning te sturen.  

 

Incassokosten 
Indien meer kosten worden gemaakt voor de invordering van de factuur, 

dan kunt u ook aanspraak maken op vergoeding van aanvullende kosten. 

Heeft u niets afgesproken over de hoogte van de vergoeding? Dan is de 

vergoeding een percentage van de rekening. Het minimumbedrag van de 

vergoeding is 40 euro. Incassokosten mogen alleen worden berekend over 

de hoofdsom van de vordering, dus niet over de rente. 

 

In het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten zijn de 

volgende percentages opgenomen:  

 

 over de eerste € 2.500,-: 15 procent met een minimum van  

€ 40,-; 

 over de volgende € 2.500,- :10 procent; 

 over de volgende € 5.000,- : 5 procent; 

 over de volgende € 190.000,- :1 procent; 

 over het meerdere 0,5 procent; 

 de totale incassokosten zijn maximaal € 6775,-.  

 
Meldpunt Sneller Betalen 

MKB-Nederland heeft in 2009 het Meldpunt Sneller Betalen opgericht. U 

kunt via dit meldpunt uw klacht melden over een te late betaling van de 

overheid (ook gemeenten!). Met dit meldpunt en een openbare 

bekendmaking van de betaaltermijnen van gemeenten op de site 

www.snellerbetalen.nl wil MKB-Nederland overheden stimuleren om op tijd 

te betalen. Uit onderzoek (Dun & Bradstreet i.o.v. MKB-Nederland) blijkt 

dat het betalingsgedrag van gemeenten nog fors verbeterd kan worden.  

 

Meer informatie 

 

 www.mkb.nl 

 www.snellerbetalen.nl (meldpunt voor slecht betaalgedrag van 

overheden)  

 

Colofon 

Dit infoblad is een uitgave van de  
Koninklijke Vereniging MKB-Nederland,  
Postbus 93002, 
2509 AA Den Haag 
T. 015-219 12 12  
www.mkb.nl  
 
Dit infoblad is met zorg samengesteld. Er 
kan echter geen enkele aansprakelijkheid 
worden aanvaard voor eventuele 
onjuistheden of onvolkomenheden. 
Vermenigvuldiging van (delen van) deze 
uitgave is toegestaan, mits met 
bronvermelding. 
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