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Per 1 juli 2017 zijn betaaltermijnen langer dan 
60 dagen onder bepaalde omstandigheden niet 
meer toegestaan. Wat zijn de gevolgen voor u?

Wat houdt de wetswijziging in?
•  De wetswijziging zorgt ervoor 

dat grote bedrijven als afnemer 
met een MKB bedrijf of zzp’er als 
leverancier geen betaaltermijn 
langer dan 60 dagen meer 
kunnen afspreken. 

•  De wetswijziging beoogt kleine 
bedrijven te beschermen tegen 
de macht van grote bedrijven.

Wie worden er geraakt?
•  De wetswijziging heeft gevolgen 

voor grote bedrijven. 

•  Een bedrijf classificeert zich 
als groot indien het op 2 
opeenvolgende balansdata ten 
minste 2 van de 3 volgende 
drempels overschrijdt: 
1. € 20m activa. 
2. € 40m netto omzet. 
3. 250 werknemers.

Wanneer wordt dit van kracht?
•  Het wetsvoorstel is door de 

Eerste en Tweede Kamer 
aangenomen.

•  De wet treedt in werking op  
1 juli 2017.

•  Er geldt voor bestaande 
contracten een overgangstermijn 
van 1 jaar.

Wat zijn de gevolgen voor grote bedrijven?

•  Betaaltermijnen langer dan 60 dagen zijn ongeoorloofd en worden van rechtswege omgezet in een 
betaaltermijn van 30 dagen.

•  Na het verstrijken van deze 30 dagen kan de leverancier de wettelijke handelsrente vorderen 
(op dit moment 8%). 

• Deze vordering blijft volgens geldend recht 5 jaar in rechte afdwingbaar.

•  Grote bedrijven met betaaltermijnen langer dan 60 dagen overeengekomen met kleine leveranciers zijn 
straks in overtreding met de wet. Tezamen met het feit dat maatschappelijk verantwoord ondernemen 
steeds belangrijker wordt een belangrijke reden om de impact van deze wetswijziging te onderzoeken.

Betaaltermijn
>60 dagen wordt

automatisch omgezet
naar 30 dagen.

Bij te late betaling
Risico rente vordering
Wettelijke rente (8%)

plus buitengerechtelijke
incassokosten.

Vordering 5 jaar in
rechte afdwingbaar
Dus ook nadat handels-

relatie is geëindigd.

MVO?
Hoe kijkt de 

buitenwereld naar lange 
betaaltermijnen.

Wie zijn MKB/ZZP?
1. Activa ≤20 mEuro.

2. Netto omzet ≤40 mEuro.
3. Werknemers <250.

(voldoen aan minimaal 2 criteria,
2 opeenvolgende balansdata) 

Betaaltermijn van max. 60 
dagen voor grote bedrijven

in handelsrelaties met
MKB/ZZP leveranciers.

Ingangsdatum 1 juli 2017
Overgangstermijn is 1 jaar

Vóór 1 juli 2018 dienen bestaande 
contracten te zijn aangepast.
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Wat kunt u doen om ervoor te zorgen 
dat u voldoet aan deze wetswijziging?

Hoe kunnen wij u bij deze stappen ondersteunen?

Wat levert u dit op?

Contacten

Het is belangrijk de volgende stappen te zetten:

Stel vast of er 
(contracten met) 
leveranciers zijn 
met betaaltermijn 
> 60 dagen (incl. 
ketenfinanciering).

Stel vast of dit
MKB/ZZP
bedrijven zijn.

Breng (cash)impact/
risico in kaart.

Stel een 
implementatieplan 
op (incl.
noodzakelijke 
mitigerende 
maatregelen).

1 2 3 4

•   Diagnose op uw 
leveranciersgegevens en 
(steekproef) contracten. 

•   Analyse potentiële 
leveranciers met 
ketenfinanciering 
(‘supplier finance’). 

•  Classificeren en 
segmenteren van uw 
leveranciers. 

•  Identificeren MKB/ZZP 
bedrijven dmv koppeling 
met externe bronnen 
(bijvoorbeeld KvK).

•   Berekenen van het effect 
op uw werkkapitaal.

•  In kaart brengen en 
kwantificeren potentieel 
(rente)risico. 

•  Identificeren en imple-
menteren (mitigerende 
maatregelen); bijvoorbeeld 
aanpassen contracten, 
algemene voorwaarden 
en procedures.

•  In kaart brengen 
en implementeren 
alternatieven zoals 
bijvoorbeeld invoeren 
vroegbetaalkortingen 
(‘Dynamic Discounting’).

U handelt
conform de wetswijziging

U minimaliseert de impact 
van de wetswijziging
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