Betalingstermijnen verkort!
Inleiding
Per 1 juli 2022 gaat “Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verkorten
van de wettelijke betaaltermijn tot 30 dagen” in. Met deze wetswijziging wordt de 60 dagen termijn
die is opgenomen in art. 6:119a lid 6 BW vervangen door een 30 dagen termijn. Als gevolg hiervan
moeten betalingstermijnen in bepaalde handelsovereenkomsten worden aangepast.
Hieronder zal worden uitgelegd in welke gevallen een 60 dagen termijn niet meer mag en wat de
eventuele gevolgen zijn van het niet goed regelen van de betalingstermijn.
Definities
Art. 6:119a BW ziet op handelsovereenkomsten. Handelsovereenkomsten zijn simpel gezegd
overeenkomsten waarbij de ene onderneming een goed of dienst levert aan een andere
onderneming en hiervoor betaald krijgt.
Lid 6 van art. 6:119a BW ziet specifiek op grote bedrijven. Een groot bedrijf is een onderneming die
aan twee van de drie eisen voldoet:
- de onderneming heeft een balanstotaal van meer dan € 20 miljoen;
- de onderneming heeft een netto-omzet van meer dan € 40 miljoen;
- de onderneming heeft 250 werknemers of meer in dienst.
Een Mkb’er is een onderneming die niet aan minimaal twee van de drie vereisten voldoet.
Welke veranderingen
Door de aanpassing in de wet mogen grote bedrijven, als zij de schuldenaar zijn in een
handelsovereenkomst met Mkb/ZZP’er geen 60 dagen betaaltermijn opnemen. In deze situaties
moet een betalingstermijn worden opgenomen van maximaal 30 dagen.
In andere gevallen, bijvoorbeeld wanneer een Mkb’er een handelsovereenkomst sluit met een
andere Mkb’er geldt het maximum van 30 dagen niet. In onderstaand schema is per situatie de
maximale betalingstermijn weergegeven.
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Op het moment dat na 1 juli 2022, in een handelsovereenkomst tussen een groot bedrijf en een
Mkb/ZZP’er en het grote bedrijf de schuldenaar is, een betalingstermijn wordt overeengekomen van
meer dan 30 dagen, dan is deze termijn nietig. Bij handelsovereenkomsten die op 1 juli 2022 al
bestaan, zijn de betalingstermijnen van meer dan 30 dagen vanaf 1 juli 2023 nietig. Deze nietigheid
brengt met zich mee dat de opgenomen (te lange) termijn geacht wordt nooit te hebben bestaan. De
wet schrijft in deze situaties voor dat een betalingstermijn van 30 dagen moet worden aangehouden.
Concluderend, een betalingstermijn van meer dan 30 dagen wordt, in een handelsovereenkomst
tussen een groot bedrijf en een Mkb/ZZP’er, waarbij het grote bedrijf de schuldenaar is, vervangen
door een betalingstermijn van 30 dagen.
Er wordt niet binnen de (overeengekomen) betalingstermijn betaald, wat nu?
Het niet binnen de (afgesproken) betalingstermijn betalen, betekent dat de wederpartij vanaf de dag
na het aflopen van deze termijn recht heeft op wettelijke rente. Hierom is het van belang dat partijen
goed voor ogen hebben wanneer deze termijn afloopt. Het kan namelijk zo zijn dat één van de
partijen recht heeft op wettelijke rente en zich hier niet van bewust is. Denk hierbij aan de hierboven
geschetste situatie dat een groot bedrijf de schuldenaar is en na 1 juli 2022 een betalingstermijn van
60 dagen is overeengekomen met een Mkb’er. De Mkb’er heeft in dit geval recht op wettelijke rente
over de periode dat de betaling na de 30 dagen uitblijft.
Waar kunnen wij u bij helpen?
Kortom, duidelijkheid omtrent betalingstermijnen is van belang voor ondernemers. Om u hierbij te
helpen, kunnen wij controleren of de door u gesloten handelsovereenkomsten en de daarbij
behorende algemene voorwaarden voldoen aan de na 1 juli 2022 gestelde wettelijke eisen. Ook
stellen wij graag een brief (of e-mail) voor u op die u kunt sturen aan ondernemingen die niet binnen
de gestelde termijn betalingstermijn betalen.
U kunt hier contact met ons opnemen!

