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De wettelijke rente wijzigt 
Vanaf 1 juli 2011 wijzigt de rente (sinds 1 juli 2009) voor transacties van B2B 
en overeenkomsten tussen de ondernemingen met overheid van 8% naar 
8,25%. 

Doel wettelijke rente 
Het berekenen van de wettelijke rente heeft als doel het betalingsverkeer te 
versnellen. 

Te hanteren rentepercentage 
Er bestaan verschillende rentepercentages die bij wet worden vastgesteld.  
Voor de Belastingdienst geldt een afzonderlijk regime. Los daarvan bestaat de 
wettelijke rente tussen handelstransacties, waar dit artikel op slaat. Tenslotte 
bestaat er de wettelijke rente die mag worden toegepast op overeenkomsten 
waar particulieren bij betrokken zijn. Overigens wijzigt laatstgenoemde rente 
ook ingaande 1 juli 2011 van 3% naar 4%. 
Als er in de overeenkomst een ander rentepercentage wordt 
overeengekomen, geldt dat percentage. Bij consumenten moet dan rekening 
gehouden met een maximering van 12%, omdat een hoger percentage als 
woekerrente wordt beschouwd. 

Vanaf wanneer de rente berekenen 
Vanaf de vervaltermijn van de factuur mag de rente worden berekend. Als er 
geen vervaldatum bekend is, geldt er een betaaltermijn van 30 dagen. 
Als er eerder wordt gefactureerd dan dat de dienst is verricht of het product is 
geleverd, reken dan 30 dagen na aanvaarding of beoordeling daarvan. 
Daarnaast moet de schuldeiser zelf niet ‘in verzuim’ zijn. 

Rente over rente 
Na een jaar mag de rente ook worden berekend over het rentebedrag van de 
verstreken periode. Dit leidt tot de zogeheten ‘samengestelde interest’, ook 
wel rente over rente genoemd. Over rente mag overigens geen 
omzetbelasting worden gerekend. 
 
Mocht u vragen hebben over dit artikel, dan weet u ons te bereiken op het 
adres dat hiernaast vermeld staat. 
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