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Betreft: Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verkorten van de 

wettelijke betaaltermijn tot 30 dagen 

 
 
Geachte commissie voor Economische Zaken en Klimaat, 

 

FNV Zelfstandigen vraagt graag uw aandacht voor de ongewenste effecten van het eenzijdig 

verlengen van betaaltermijnen door het grootbedrijf. Tijdens het debat van 27 mei zal u onder 

meer spreken over het wetsvoorstel van staatssecretaris Mona Keijzer inzake wijziging van 

Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verkorten van de wettelijke 

betaaltermijn tot 30 dagen.  

Zelfstandigen verkeren ten opzichte van grootbedrijven in een afhankelijkheidspositie. Deze 
wordt onder meer gekenmerkt door instemming met een langere betaaltermijn.  Zelfstandigen 
kunnen - sneller dan grote ondernemingen - in de problemen komen als zij te maken krijgen 
met debiteuren die hun rekeningen niet tijdig betalen. Het kan zelfs zo oplopen dat zij hun 
eigen rekeningen niet meer kunnen voldoen. Hetgeen onvermijdelijk een schadelijk effect 
heeft op de zelfstandige, als eveneens op de economie.  

Een late betaling kan wegens twee omstandigheden bestaan. Ten eerste ligt dit in de ruimte 
die de wetgever biedt met betrekking tot betaaltermijnen. Het is aan de wetgever om hier het 
passende wettelijke kader te scheppen. Ten tweede kan een betaaltermijn niet worden 
nagekomen door een contractspartij. Het niet-nakomen van de overeengekomen 
betaaltermijn wordt wettelijk gezien reeds ontmoedigd door verhoging van het 
oorspronkelijke bedrag met wettelijke rente. Hetgeen compensatie vormt voor de te late 
betaling.  

FNV Zelfstandigen is van mening dat de focus op de eerste omstandigheid moet liggen. Het is 
een taak van de wetgever om ervoor te zorgen dat de wetgeving zo is ingericht dat 
zelfstandigen een vlotte betaling van grootbedrijven kunnen en mogen verwachten. Een 
betalingstermijn van maximaal 30 dagen wordt hierbij redelijk geacht. Het huidige wettelijke 
systeem moedigt dit aan, maar laat onverlet toch ruimte voor grootbedrijven om de 
betaaltermijn van 30 dagen te overschrijden. Ons bereikt het signaal dat dit zich in de praktijk 
toch nog structureel voordoet. Leden van FNV Zelfstandigen maken regelmatig melding van 
opdrachtgevers die de betalingstermijnen oprekken dan wel structureel te laat betalen, met 
alle consequenties voor hen van dien.  
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FNV Zelfstandigen wil dat er meer rekening wordt gehouden met zelfstandigen, zeker in deze 

tijd, en pleit voor het verkorten van de wettelijke betaaltermijn voor het grootbedrijf naar 30 

dagen. FNV Zelfstandigen verzoekt u daarom het onderhavige wetsvoorstel van 

staatssecretaris Mona Keijzer te steunen en zo spoedig mogelijk te implementeren. 

 

Uiteraard zijn wij graag bereid deze brief nader toe te lichten. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Namens FNV Zelfstandigen 

       I.o.  

 

Irene van Hest       Florian de Jager 

Manager Expertise Centrum     Beleidsadviseur 
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