
 

FICHE “WETTELIJKE RENTEVOETEN”. 
 WETTELIJKE RENTEVOET 

 
WETTELIJKE RENTEVOET IN DE 

HANDELSTRANSACTIES 

HOOGTE 
 

Voor het jaar 2021: 1,75 % 
Mededeling in het Belgisch Staatsblad van 

12/02/2021. 

- Tweedee semester 2021: 8 % 
Mededeling in het Belgisch Staatsblad van - /-/2021. 

- Eerste semester 2021: 8 %  
Mededeling in het Belgisch Staatsblad van 24/02/2021. 

WETTELIJKE BASIS 
 

-Wet van 05/05/1865 betreffende de lening 
tegen interest (B.S. 07/05/1865); laatst 
gewijzigd bij artikelen 87 en 88 van de 
programmawet van 27 december 2006 (B.S. 
28/12/2006). 

- Richtlijn 2011/7/EU van het Europees Parlement en de Raad van 
16 februari 2011 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij 
handelstransacties om. Deze richtlijn wijzigt en vervangt de oude richtlijn 
2000/35/EG van 29 juni 2000. 
- Wet van 02/08/2002 betreffende de bestrijding van de 
betalingsachterstand bij handelstransacties, gewijzigd door de wet van 
22 november 2013 (B.S. 10/12/2013). 

BEREKENING 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Wet van 05/05/1865 betreffende de lening 
tegen interest, artikel 2, § 1, zoals gewijzigd 
door artikel 87 van de programmawet van 
27 december 2006 (B.S. 28/12/06). Elk 
kalenderjaar wordt de wettelijke rentevoet 
zowel in burgerlijke als in handelszaken 
vastgesteld als volgt: het gemiddelde van de 
EURIBOR-rentevoet op 1 jaar tijdens de 
maand december van het voorafgaande jaar 
wordt afgerond naar het hoger gelegen 
kwart percent; de aldus bekomen rentevoet 
wordt verhoogd met 2 percent. 
 

- Wet van 02/08/2002 betreffende de bestrijding van de 
betalingsachterstand bij handelstransacties, gewijzigd door de wet van 
22 november 2013, artikel 5, eerste lid (B.S. 07/08/02): Indien de partijen 
niet anders zijn overeengekomen met inachtneming van artikel 7, heeft de 
schuldeiser, wanneer de schuldenaar niet betaalt binnen de 
overeengekomen betalingstermijn of, bij gebreke hieraan, binnen de 
betalingstermijn bepaald in artikel 4, vanaf de daarop volgende dag, van 
rechtswege en zonder ingebrekestelling, recht op de betaling van een 
interest tegen de referentie-interestvoet vermeerderd met acht 
procentpunten en afgerond tot het hogere halve procentpunt. 
De referentie-interestvoet wordt omgeschreven in artikel 2, punt 4, van 
dezelfde wet: de interestvoet die door de Europese Centrale Bank wordt 
toegepast voor haar meest recente basisherfinancieringstransactie en die, 
ingeval de betrokken transactie wordt uitgevoerd door middel van een 
vaste-rentetender, voor de eerste helft van het desbetreffende jaar de 
interestvoet is die op 1 januari van dat jaar geldt en die voor de tweede 
helft van het desbetreffende jaar de interestvoet is die op 1 juli van dat 
jaar geldt. Ingeval de betrokken transactie wordt uitgevoerd door middel 
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van een variabele-rentetender is de referentie-interestvoet de uit deze 
tender voortvloeiende marginale interestvoet, zowel bij toewijzingen op 
basis van een enkelvoudige rentevoet, als bij toewijzing op basis van een 
meervoudige rentevoet. 

TOEPASSING 
MODALITEITEN 

 

Deze rentevoet is van toepassing in 
burgerlijke zaken. 
 
Hij is ook van toepassing in handelszaken 
(bijv.: voor een transactie tussen een 
handelaar en een particulier), maar niet op 
handelstransacties zoals gedefinieerd in de 
kolom hiernaast. 
 
 

" Handelstransactie ":  
Een transactie tussen ondernemingen of tussen ondernemingen en 
overheidsinstanties die leidt tot het leveren van goederen, het verrichten 
van diensten of het ontwerp en de uitvoering van openbare werken en 
bouw- en civieltechnische werken tegen vergoeding.  
 
Deze wet is van toepassing op alle betalingen tot vergoeding van 
handelstransacties. 
 
Zij doet geen afbreuk aan de bijzondere regels inzake 
insolventieprocedures en in het bijzonder aan de bepalingen van de 
Faillissementswet van 8 augustus 1997, van de wet van 31 januari 2009 
betreffende de continuïteit van de ondernemingen en van de titel IV 
"Collectieve schuldenregeling" van het vijfde deel van het Gerechtelijk 
Wetboek. 
Deze wet doet evenmin afbreuk aan de bepalingen van het KB van 
26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken. 
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VORIGE RENTEVOETEN 

- vanaf 1 juli 1970: 6,5 % (Wet 30 juni 
1970, B.S. 24 juli 1970); 

- vanaf 1 november 1974: 8 % (KB 14 
oktober 1974, B.S. 19 oktober 1974); 

- vanaf 1 augustus 1981: 12 % (KB 28 juli 
1981, B.S. 8 augustus 1981); 

- vanaf 1 augustus 1985: 10 % (KB 17 juli 
1985, B.S. 23 juli 1985); 

- vanaf 1 augustus 1986: 8 % (KB 16 juli 
1986, B.S. 30 juli 1986); 

- vanaf 1 september 1996: 7 % (KB 4 
augustus 1996, B.S. 15 augustus 1996); 

- vanaf 1 januari 2007 tot en met 
31 december 2007: 6 % (B.S. 17 januari 
2007); 

- vanaf 1 januari 2008 tot en met 
31 december 2008: 7 % (B.S. 15 januari 
2008);  

- vanaf 1 januari 2009 tot en met 
31 december 2009: 5,5 % (B.S. 16 januari 
2009); 

- vanaf 1 januari 2010 tot en met 
31 december 2010: 3,25 % (B.S. 15 

januari 2010); 
- vanaf 1 januari 2011 tot en met 

31 december 2011: 3,75 % (B.S. 18 

januari 2011). 
- vanaf 1 januari 2012 tot en met 

31 december 2012: 4,25 % (B.S. 18 
januari 2012); 

 
 
 
 

- tweede semester 2002: 10,5 % (B.S.: 03/10/02); 
- 1ste semester 2003: 10 % (B.S.: 14/02/03); 
- tweede semester 2003: 9,5% (B.S.: 17/07/03); 
- 1ste semester 2004: 9,5 % (B.S.: 26/01/04); 
- tweede semester 2004: 9,5 % (B.S.: 10/08/04); 
- 1ste semester 2005: 9,5 % (B.S.: 26/01/05); 
- tweede semester 2005: 9,5 % (B.S.: 09/08/05); 
- 1ste semester 2006: 9,5 % (B.S.: 26/01/06); 
- tweede semester 2006: 10 % (B.S.: 25/07/06); 

 

- 1ste semester 2007: 11 % (B.S.: 30/01/07); 
- tweede semester 2007: 11,5 % (B.S.: 27/07/07); 

 
-  1ste semester 2008: 11,5 % (B.S.: 14/01/08); 
-  tweede semester 2008: 11,5 % (B.S.: 31/07/08); 

 
- 1ste semester 2009: 9,5 % (B.S.: 27/01/09); 
- tweede semester 2009: 8 % (B.S.: 22/07/09); 

 
- 1ste semester 2010: 8 % (B.S.: 01/02/10); 
- tweede semester 2010: 8 % (B.S.: 30/07/10); 

 
- 1ste semester 2011: 8 % (B.S.: 31/01/11); 
- tweede semester 2011: 8,5 % (B.S.: 25/07/11); 

 
- 1ste semester 2012: 8 % (B.S.: 30/01/12); 
- tweede semester 2012: 8 % (B.S.: 22/08/12 (2de Ed.); 
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- vanaf 1 januari 2013 tot en met 
31 december 2013: 2,75 % 
(B.S. 09/01/2013).  

 
 
 
 
 
 
- vanaf 1 januari 2014 tot en met 

31 december 2014: 2,75 % 

(B.S. 20/01/2014). 
 
 
 
 
 
 
- vanaf 1 januari 2015 tot en met 

31 december 2015: 2,50 % 
(B.S. 30/01/2015). 

 
 
- vanaf 1 januari 2016 tot en met               

31 december 2016: 2,25 % 

(B.S. 18/01/2016). 
 
- vanaf 1 januari 2017 tot en met               

31 december 2017: 2 % (B.S. 27/01/2017). 
 

- vanaf 1 januari 2018 tot en met               
31 december 2018: 2 % (B.S. 11/01/2018). 

 

- 1ste semester 2013 (voor de overeenkomsten die vóór 16 maart 2013 
zijn gesloten): 8 % (B.S. 23/01/2014); 

- 1ste semester 2013 (voor de overeenkomsten gesloten, vernieuwd of 
verlengd vanaf 16 maart 2013): 9 % (B.S. 23/01/2014);  

- tweede semester 2013 (voor de overeenkomsten die vóór 16 maart 2013 
zijn gesloten): 7,5 % (B.S. 23/01/2014); 

- tweede semester 2013 (voor de overeenkomsten gesloten, vernieuwd of 
verlengd vanaf 16 maart 2013): 8,5 % (B.S. 23/01/2014); 

- 1ste semester 2014 (voor de overeenkomsten die vóór 16 maart 2013 
zijn gesloten): 7,5 % (B.S. 23/01/2014); 

- 1ste semester 2014 (voor de overeenkomsten gesloten, vernieuwd of 
verlengd vanaf 16 maart 2013): 8,5 % (B.S. 23/01/2014); 

- tweede semester 2014 (voor de overeenkomsten die vóór 16 maart 2013 
zijn gesloten):7,5 % (B.S. 5/9/2014);  

- tweede semester 2014 (voor de overeenkomsten gesloten, vernieuwd of 
verlengd vanaf 16 maart 2013): 8,5 % (B.S. 5/9/2014); 

- vanaf 1 januari 2015 tot en met 15 maart 2015 (voor de overeenkomsten 
die vóór 16 maart 2013 zijn gesloten): 7,5 % (B.S. 16/03/2015); 

- 1ste semester 2015 (voor de overeenkomsten gesloten, vernieuwd of 
verlengd vanaf 16 maart 2013): 8,5 % (B.S. 16/03/2015); 

- tweede semester 2015: 8,5 % (B.S. 13/08/2015); 
- 1ste semester 2016: 8,5 % (B.S. 01/02/2016); 
- tweede semester 2016: 8 % (B.S. 11/08/2016); 
 
 
- 1ste semester 2017: 8 % (B.S. 30/01/2017); 
- tweede semester 2017: 8 % (B.S. 13/07/2017); 

 
- 1ste semester 2018: 8 % (B.S. 24/01/2018); 
- tweede semester 2018: 8 % (B.S. 25/07/2018); 
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- vanaf 1 januari 2019 tot en met               
31 december 2019: 2 % (B.S. 14/01/2019). 
 

- vanaf 1 januari 2020 tot en met               
31 december 2020: 1,75 % 

(B.S. 27/01/2020). 
 

- vanaf 1 januari 2021 tot en met               
31 december 2021: 1,75 % 

(B.S. 12/02/2020). 
 
 

- 1ste semester 2019: 8 % (B.S. 29/01/2019); 
- tweede semester 2019: 8 % (B.S. 18/07/2019); 

 
- 1ste semester 2020: 8 % (B.S. 06/02/2020); 
- tweede semester 2020:8% (B.S. 24/08/2020); 

 
 

- 1ste semester 2021: 8 % (B.S. 24/02/2021); 
- tweede semester 2021:8% (B.S.   /0 /2021); 

 

 
ANDERE INFORMATIE 

 
 

Het zijn aanvullende rentevoeten: 
De contracterende partijen bedingen vrij het bedrag van de conventionele interest. 

 
(Artikel 1 van de Wet van 05/05/1865, art.1150 Burgerlijk Wetboek et art.5 van de Wet van 02/08/2002) 
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Burgerlijk Wetboek 
Art. 1153. Al. 1. Inzake verbintenissen die alleen betrekking hebben op het betalen van een bepaalde geldsom, bestaat 
de schadevergoeding wegens vertraging in de uitvoering nooit in iets anders dan in de wettelijke interest, behoudens de 
bij de wet gestelde uitzonderingen. 
Al. 2. Die schadevergoeding is verschuldigd zonder dat de schuldeiser enig verlies hoeft te bewijzen. 

Al. 3. Zij is verschuldigd te 
rekenen van de dag der 
aanmaning tot betaling, behalve 
ingeval de wet ze van 
rechtswege doet lopen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wet van 02/08/2002  
Art. 4 (gewijzigd door de wet van 22 november 2013).  
 
§§ 1 en 2. Indien er in de overeenkomst geen datum of termijn voor betaling is 
vastgesteld, dient elke betaling tot vergoeding van een handelstransactie tussen 
ondernemingen, als bedoeld in §1, of tussen ondernemingen en overheidsinstanties, 
waarbij de schuldenaar een overheidsinstantie is, te gebeuren binnen een termijn van 
dertig kalenderdagen. 
 
Wanneer het gaat om een handelstransactie tussen ondernemingen, onverminderd 
artikel 7, kunnen partijen een betalingstermijn overeenkomen, die ook langer dan 
zestig kalenderdagen kan zijn. 
 
Wanneer het gaat om een handelstransactie tussen ondernemingen en 
overheidsinstanties, kunnen partijen een langere betalingstermijn overeenkomen, 
voor zover dit objectief wordt gerechtvaardigd door de bijzondere aard of door 
bepaalde elementen van de overeenkomst; deze tussen partijen overeengekomen 
betalingstermijn mag niet meer dan zestig kalenderdagen bedragen. 
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 Zonder dat partijen een langere betalingstermijn kunnen overeenkomen, bedraagt de 
betalingstermijn 60 kalenderdagen voor gezondheidsorganisaties die erkend worden 
door de in de artikelen 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet bedoelde overheden. 
 
Eindelijk termijn van dertig kalenderdagen (§§ 1 en 2) wordt berekend vanaf de dag 
volgend op die: 
 
1° van de ontvangst door de schuldenaar van de factuur of een gelijkwaardig verzoek 

tot betaling, of 
 
2° van de ontvangst van de goederen of diensten, indien de datum van ontvangst van 
de factuur of het gelijkwaardig verzoek tot betaling niet vaststaat of indien de 
schuldenaar de factuur of het gelijkwaardig verzoek tot betaling eerder ontvangt dan 
de goederen of diensten, of 
 
3° van de aanvaarding of controle ter verificatie van de conformiteit van de goederen 
of diensten met de overeenkomst, indien de wet of de overeenkomst voorziet in een 
procedure voor aanvaarding of controle en indien de schuldenaar de factuur of het 
gelijkwaardig verzoek tot betaling ontvangt vóór of op de datum waarop de 
aanvaarding of controle plaatsvindt. De maximumduur van een procedure voor 
aanvaarding of controle bedraagt niet meer dan dertig kalenderdagen vanaf de datum 
van ontvangst van de goederen of diensten, tenzij in de overeenkomst anders is 
overeengekomen en mits daarbij geen sprake is van kennelijke onbillijkheid jegens 
de schuldeiser in de zin van artikel 7. 
Partijen kunnen evenwel geen uiterste dag van betaling overeenkomen van meer dan 
zestig dagen, indien de schuldeiser een kmo is en de schuldenaar geen kmo is. Een 
beding in een overeenkomst in strijd met de vorige zin wordt voor niet geschreven 
gehouden. 
§ 3. In afwijking van paragrafen 1 en 2, kunnen partijen betalingsregelingen met 
betaling in termijnen overeenkomen. In dergelijke gevallen worden, indien een van 
de afbetalingstermijnen niet op de afgesproken datum worden voldaan, de interest en 
de vergoeding uitsluitend berekend over de achterstallige bedragen. 

 Al. 4. Indien er opzet van de schuldenaar is, kan de schadevergoeding de wettelijke interest te boven gaan. 
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 Al. 5. Onder voorbehoud van de 
toepassing van artikel 1907, kan de 
rechter, ambtshalve of op verzoek van de 
schuldenaar, de interest die werd 
bedongen als schadevergoeding wegens 
vertraging in de uitvoering, verminderen, 
indien de bedongen interest kennelijk de 
ten gevolge van de vertraging geleden 
schade te boven gaat.  
 

Wet van 02/08/2002, Art. 7. Contractuele bedingen die afwijken van de 
bepalingen van dit hoofdstuk worden door de rechter, op verzoek van de 
schuldeiser, herzien indien zij, alle omstandigheden in aanmerking 
genomen, met inbegrip van de goede handelspraktijken en de aard van het 
product of de dienst, een kennelijke onbillijkheid jegens de schuldeiser 
behelzen, met dien verstande dat de door de rechter bepaalde billijke 
voorwaarden aan de schuldeiser niet meer rechten kunnen verlenen dan deze 
waarover hij krachtens de bepalingen van dit hoofdstuk zou beschikken. 
 
Bij de beoordeling van het kennelijke onbillijk karakter in de zin van het 
vorige lid zal de rechter onder meer nagaan of het contractueel beding een 
kennelijk onevenwicht schept tussen de rechten en plichten van de partijen 
ten nadele van de schuldeiser en of de schuldenaar objectieve redenen heeft 
om af te wijken van de bepalingen van dit hoofdstuk. 
Voor de toepassing van het eerste lid worden contractuele bedingen of 
praktijken die de betaling van interest voor betalingsachterstand uitsluiten, 
als kennelijk onbillijk beschouwd. 
Voor de toepassing van het eerste lid worden contractuele bedingen of 
praktijken die een vergoeding van invorderingskosten als bedoeld in artikel 
6 uitsluiten, vermoed kennelijk onbillijk te zijn. 

In geval van herziening kan de rechter de schuldenaar niet veroordelen tot een interest die lager is dan de wettelijke 
interest. 

Ieder beding dat strijdig is met de 
bepalingen van dit lid wordt voor niet-
geschreven gehouden. 

Ieder beding dat strijdig is met de bepalingen van dit artikel wordt voor niet-
geschreven gehouden. 

Burgerlijk Wetboek 
Art. 1154. Vervallen interesten van kapitalen kunnen interest opbrengen, ofwel ten gevolge van een gerechtelijke 
aanmaning ofwel ten gevolge van een bijzondere overeenkomst, mits de aanmaning of de overeenkomst betrekking 
heeft op interesten die ten minste voor een geheel jaar verschuldigd zijn. 

http://www.juridat.be/cgi_loi/#Art.1153
http://www.juridat.be/cgi_loi/#Art.1155
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