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DE REKENKAMER VAN DE EUROPESE UNIE, 

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), en met 
name artikel 322, lid 1, 

Gezien het voorstel van de Commissie voor een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 tot 
vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de 
Unie, vastgesteld op 22 april 20221, 

Gezien het op 6 mei 2022 ontvangen verzoek van de Raad om een advies, 

Gezien het op 16 mei 2022 ontvangen verzoek van het Europees Parlement om een 
advies, en 

Gezien Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad 
van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene 
begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) 
nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) 
nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot 
intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/20122 (het "Financieel Reglement"). 

Overwegende hetgeen volgt: 

1) In het Financieel Reglement worden de beginselen en algemene financiële regels 
voor het beheer van de EU-begroting bepaald, met inbegrip van zowel de 
ontvangsten als de uitgaven. 

2) Naar aanleiding van recente jurisprudentie inzake in mededingingszaken 
opgelegde boeten heeft de Commissie deze wijziging van het Financieel 
Reglement voorgesteld om de buitensporige druk op de uitgaven van de EU-
begroting zo snel mogelijk te verlichten. Dit staat los van het voorstel tot 
herschikking van de financiële regels die van toepassing zijn op de EU-begroting3; 

BRENGT HET VOLGENDE ADVIES UIT: 

                                                        
1 COM(2022) 184 final, 2022/0125 (COD). 

2 PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1. 

3 COM(2022) 223 final, 2022/0162 (COD). 
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Inleiding 

Boeten, andere dwangsommen en sancties 

01 De Commissie legt boeten, andere dwangsommen en sancties op aan 
ondernemingen die het EU-recht overtreden of aan lidstaten die het EU-recht niet 
toepassen, zoals hieronder beschreven: 

o De Commissie legt boeten op aan ondernemingen die inbreuk hebben gemaakt 
op de mededingingsregels in de zin van de artikelen 101 of 102 VWEU. Volgens de 
relevante mededingingsregels van de EU4 bepaalt de Commissie het bedrag van 
de op te leggen boete, zodat deze de ernst en de duur van de deelname van de 
onderneming aan de inbreuk op de mededinging weerspiegelt. Het betrokken 
bedrag mag echter niet meer bedragen dan 10 % van de totale omzet van de 
onderneming in het aan het besluit voorafgaande boekjaar; 

o De Commissie kan ook andere dwangsommen en sancties opleggen krachtens 
het VWEU of het Euratom-Verdrag. Financiële sancties worden het vaakst 
opgelegd, meestal wanneer de Commissie gerechtelijke stappen onderneemt 
tegen lidstaten die de EU-wetgeving niet (naar behoren) uitvoeren. Vervolgens 
legt zij de zaak krachtens artikel 260 VWEU voor aan het Hof van Justitie van de 
Europese Unie (HvJ-EU). Financiële sancties kunnen de vorm aannemen van een 
vast percentage en/of een dagelijkse betaling. Bij de berekening van de bedragen 
wordt rekening gehouden met het belang van de geschonden regels en de impact 
van de inbreuk, de periode gedurende welke het EU-recht niet is toegepast en de 
financiële draagkracht van het land. 

02 Boeten, andere dwangsommen en sancties die door de Commissie worden geïnd, 
gaan naar de EU-begroting en worden ingedeeld als andere ontvangsten. De betrokken 
bedragen variëren van jaar tot jaar, afhankelijk van de definitieve vastgestelde 
bedragen die door de ondernemingen en de lidstaten worden betaald. In 2021 
bedroegen zij 1,6 miljard EUR (0,7 % van de EU-begroting). 

                                                        
4 Verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad van 16 december 2002 betreffende de uitvoering 

van de mededingingsregels van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag (PB L 1 van 4.1.2003, 
blz. 1). 
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Beheer van boeten en sancties overeenkomstig de huidige 
bepalingen van het Financieel Reglement 

03 Wanneer een door de Commissie opgelegde boete of sanctie voor het HvJ-EU 
wordt aangevochten, kan de partij waaraan de boete of sanctie is opgelegd, het 
bedrag van de boete of sanctie voorlopig betalen of een bankgarantie stellen ter 
dekking van het betrokken bedrag5. In het geval van een voorlopige betaling schrijft de 
betrokken debiteur het bedrag van de boete of sanctie over naar een bankrekening 
van de Commissie. Sinds 2009 worden deze boeten en sancties gestort in een speciaal 
BUFI-fonds ("Budgetary Fines") om te worden belegd in gegarandeerde obligaties met 
als doel de hoofdsom te behouden door de opgelopen rente hierover te innen en 
tegelijkertijd de liquiditeit van de gelden te waarborgen indien de boete aan de 
betrokken onderneming moet worden terugbetaald. 

04 Indien de boete of sanctie niet binnen de gestelde termijn is betaald, moet de 
Commissie achterstandsrente eisen tegen de rentevoet die door de Europese Centrale 
Bank (ECB) op haar basisherfinancieringstransacties wordt toegepast zoals die geldt op 
de eerste kalenderdag van de maand waarin de termijn valt, vermeerderd met 
drieënhalf procentpunt, totdat de betaling is verricht (het herfinancieringstarief van de 
ECB, plus 3,5 procentpunt)6. Indien de partij waaraan de boete of sanctie is opgelegd, 
ervoor kiest een bankgarantie te stellen in plaats van voorlopig te betalen, moet de 
garantie niet alleen de betaling van de boete of sanctie waarborgen, maar ook de 
betaling van de rente tegen het herfinancieringstarief van de ECB, vermeerderd met 
1,5 procentpunt. 

05 Nadat alle mogelijke rechtsmiddelen zijn uitgeput en de boete of sanctie is 
bevestigd door het HvJ-EU, worden de voorlopig geïnde bedragen en de rente daarop 
(het “rendement”) in de EU-begroting opgenomen. Indien een financiële garantie is 
gesteld, wordt deze naar behoren gehandhaafd en worden de overeenkomstige 
bedragen (met inbegrip van de boete of sanctie, plus rente) in de EU-begroting 
opgenomen7. 

06 Indien de boete of sanctie wordt verhoogd door het arrest van het HvJ-EU, moet 
de Commissie het verschuldigde aanvullende bedrag vorderen en een betalingstermijn 
vaststellen. Indien de verhoogde boete of sanctie niet binnen de gestelde termijn is 

                                                        
5 Artikel 108, leden 1 en 2, van het Financieel Reglement (FR). 

6 Artikel 99, lid 4, FR. 

7 Artikel 108, lid 3, FR. 
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betaald, moet de Commissie achterstandsrente eisen vanaf de datum van het arrest 
van het HvJ-EU tot de datum van betaling (zie paragraaf 04). 

07 Indien de boete of sanctie als gevolg van de gerechtelijke procedure nietig is 
verklaard of is verlaagd, worden de voorlopig geïnde bedragen, of in geval van een 
verlaging, het desbetreffende deel daarvan (met inbegrip van het daarmee 
samenhangende rendement) aan de betrokken partij terugbetaald. Ingeval het 
rendement negatief is, wordt het verlies in mindering gebracht op de terug te betalen 
bedragen. Indien een financiële garantie is gesteld, wordt deze volledig ofwel, in 
voorkomend geval, in verhouding tot de door het HvJ-EU vastgestelde vermindering 
vrijgegeven8. 

Recente jurisprudentie 

08 In zijn arrest van 20 januari 2021 betreffende een hogere voorziening inzake 
schadevergoeding oordeelde het HvJ-EU dat de Commissie na de verlaging of 
nietigverklaring van de voorlopig betaalde geldboete vertragingsrente moest betalen 
wegens te late terugbetaling van de nietig verklaarde of verlaagde geldboete vanaf de 
datum waarop de onderneming de boete voorlopig heeft betaald tot de datum van 
terugbetaling9. Dit arrest van het HvJ-EU gaat verder dan artikel 108, lid 4, van het 
Financieel Reglement (FR), aangezien de Commissie op grond van dat artikel alleen het 
bedrag van de boete, vermeerderd (of verminderd) met het daarmee samenhangende 
rendement, moet terugbetalen. 

09 Het HvJ-EU heeft de Commissie veroordeeld tot betaling van deze 
vertragingsrente als schadevergoeding voor het gemis van het genot van de gelden, 
berekend door toepassing van de REFI-rentevoet van de ECB, vermeerderd met 
2 procentpunt, voor de periode vanaf de datum van de voorlopige betaling van de 
geldboete tot de vervaldag voor de terugbetaling van de bij het arrest nietig verklaarde 
geldboete. Dit was de rentevoet die de betrokkene als schadevergoeding had 
gevorderd. Bovendien erkende het vertragingsrente over die schadevergoeding vanaf 
de datum waarop de beboete onderneming het beroep tot schadevergoeding bij het 
HvJ-EU heeft ingesteld tot de werkelijke datum van terugbetaling door de Commissie, 
tegen de REFI-rentevoet van de ECB, vermeerderd met 3,5 procentpunt. Dit is de 
rentevoet die wordt toegepast naar analogie van artikel 99, lid 4, FR. 

                                                        
8 Artikel 108, lid 4, FR. 

9 Zaak C-301/19 P, beroep tegen het arrest in zaak T-201/17. 
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10 Naar aanleiding van het bovengenoemde arrest van het HvJ-EU zou de 
“schadevergoeding” die aan de betrokken partijen wordt betaald in de vorm van rente 
op uitgestelde terugbetalingen moeten worden betaald wanneer het rendement lager 
is dan de vergoeding of wanneer de bedragen van de voorlopig aan de Commissie 
betaalde boeten geen rente opbrengen, zoals uiteengezet in de huidige bepalingen van 
het FR. In het kader van een hogere voorziening betreffende een soortgelijke zaak10 
heeft de Commissie het HvJ-EU verzocht om een herziening van zijn standpunt inzake 
de erkenning van compensaties bestaande uit rente voor uitgestelde terugbetaling van 
verlaagde of nietig verklaarde boeten die door voorlopige betalingen zijn gedekt. Er 
zijn momenteel verschillende zaken aanhangig bij het HvJ-EU die nog niet in eerste 
aanleg zijn beoordeeld of waartegen hogere voorziening is ingesteld11. 

Voorstel 

11 Ongeacht de uitkomst van bovengenoemd gerechtelijk beroep en andere zaken is 
de Commissie van mening dat het dringend noodzakelijk is wetgevingsmaatregelen 
voor te stellen om buitensporige druk op de EU-begroting als gevolg van recente 
jurisprudentie te voorkomen. 

12 Op 22 april 2022 heeft de Commissie bij het Europees Parlement en de Raad een 
voorstel (“het voorstel”) tot wijziging van het Financieel Reglement ingediend. Op 6 en 
16 mei 2022 hebben de Raad, respectievelijk het Europees Parlement de ERK verzocht 
advies uit te brengen over het voorstel. 

13 Volgens de toelichting van de Commissie wordt met het voorstel beoogd te 
zorgen voor een passende schadevergoeding die de tijdswaarde van het gemis van het 
genot van de gelden vertegenwoordigt in geval van terugbetaling van provisorisch 
betaalde boeten, andere dwangsommen of sancties die zijn nietig verklaard of 
verlaagd. Het voorstel voorziet ook in de opname van deze schadevergoeding in de EU-
begroting als negatieve ontvangsten, teneinde ongewenste gevolgen voor de 
uitgavenzijde te voorkomen en ervoor te zorgen dat de Unie op doeltreffender wijze in 
staat is de daaruit voortvloeiende financiële verplichtingen na te komen. 

                                                        
10 Zaak C-221/22 P, ingesteld op 28 maart 2022, hogere voorziening tegen het arrest in zaak T-

610/19. 

11 Zaken T-236/22, T-480/21, T-420/21, T-414/21, T-413/21, T-411/21, T-410/21, T-321/21, T-
313/21, T-310/21, T-292/21, T-291/21, T-80/21 en T-94/20. 
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14 Tot dusver heeft de Commissie bevestigd dat zij naar aanleiding van de arresten 
van het HvJ-EU over schadevergoeding in twee zaken in totaal 2 miljoen EUR aan 
schadevergoeding heeft betaald12. Op basis van haar beoordeling van april 2022 met 
betrekking tot de uitkomst van afgesloten zaken en van acties die momenteel bij het 
HvJ-EU zijn ingesteld, raamde de Commissie dat mogelijke schadevorderingen van 
partijen die zijn onderworpen aan nietig verklaarde of verlaagde boeten en sancties 
die worden gedekt door voorlopige betalingen, kunnen oplopen tot 1,2 miljard EUR. 

                                                        
12 De zaken T-201/17 en T-610/19. 
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Algemene opmerkingen 
15 Over het algemeen zijn wij ingenomen met de voorgestelde wijzigingen van het 
FR, aangezien ermee wordt beoogd te zorgen voor een redelijke vergoeding voor 
ondernemingen en lidstaten in geval van terugbetaling van een voorlopig betaalde 
boete of sanctie die nietig is verklaard of is verlaagd. Wij hebben echter enkele 
bedenkingen bij het voorstel wat betreft de regels voor het begroten van de financiële 
kosten van schadevergoedingen. 

16 Hoewel het de Commissie meer flexibiliteit biedt bij het beheer van de begroting, 
betekent het voorstel om deze kosten als negatieve ontvangsten op te nemen dat de 
Commissie niet verplicht is de gewone begrotingsprocedures voor uitgaven te volgen. 

17 Wij hebben ook specifieke opmerkingen over de volgende punten: 

a) de berekening van de schadevergoeding (zie de paragrafen 19-21); 

b) de impact van het boeken van negatieve ontvangsten (zie de paragrafen 22-25); 

c) verduidelijking van de achterstandsrente (zie paragraaf 26); 

d) opname van de definitieve boeten en sancties in de begroting (zie paragraaf 27). 

18 We wijzen erop dat het voorstel is ingediend op hetzelfde moment dat het HvJ-
EU een hogere voorziening in een soortgelijke zaak onderzoekt. Er zijn ook andere 
lopende zaken met betrekking tot schadevergoeding voor boeten en sancties (zie 
paragraaf 10). We stellen voor dat de Commissie de uitkomst van deze zaken 
nauwlettend in het oog houdt en de impact ervan op het FR beoordeelt. 
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Specifieke opmerkingen 

Schadevergoeding 

19 De Commissie stelde voor het bedrag van de rente voor de schadevergoeding te 
berekenen tegen het herfinancieringstarief van de ECB, vermeerderd met 
1,5 procentpunt13. Wij merken op dat de voorgestelde rentevoet lager is dan de 
rentevoet die het HvJ-EU heeft vastgesteld in zijn recente arrest in hogere voorziening 
met betrekking tot de schadevordering (het herfinancieringstarief van de ECB, 
vermeerderd met 2 procentpunt), wat het verzoek van de betrokken onderneming tot 
uitdrukking brengt. 

20 Wij erkennen dat het herfinancieringstarief van de ECB, vermeerderd met 
1,5 procentpunt, wordt voorgesteld naar analogie van de rentevoet die moet worden 
betaald wanneer een debiteur een financiële garantie verstrekt (in plaats van een 
voorlopige betaling te doen) voor de duur van het geschil (zie paragraaf 26). Het 
verschil tussen de in artikel 108, lid 4, van het Financieel Reglement voorgestelde 
rentevoet en de rentevoet die voortvloeit uit bovengenoemde jurisprudentie, brengt 
echter het risico met zich mee dat ondernemingen of lidstaten bij het HvJ-EU een 
beroep tot schadevergoeding kunnen instellen om een hogere compensatie te 
verkrijgen, in plaats van de voorgestelde rentevoet toe te passen. 

21 We merken ook op dat de Commissie niet heeft voorgesteld een bepaling toe te 
voegen over achterstandsrente (berekend op basis van het herfinancieringstarief van 
de ECB, vermeerderd met 3,5 procentpunt) indien de schadevergoeding niet binnen de 
gestelde termijnen wordt terugbetaald (zie paragraaf 09). Om de wettekst te 
verduidelijken, stellen wij voor dat de Commissie dit in haar voorstel tot wijziging van 
artikel 108, lid 4, FR (zie bijlage I) toevoegt door de voorwaarden voor 
achterstandsrente als bedoeld in artikel 116, lid 5, FR toe te passen. 

Negatieve ontvangsten 

22 Vanuit budgettair oogpunt wordt een boete of sanctie als ontvangst geboekt 
wanneer het definitieve bedrag is vastgesteld en betaald. Tijdens de gerechtelijke 
procedure bij het HvJ-EU worden de bedragen van boeten of sancties niet in de 
begroting opgenomen. De financiële kosten van de schadevergoeding voor nietig 

                                                        
13 Voorgesteld artikel 108, lid 4, FR. 
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verklaarde of verlaagde boeten of sancties worden momenteel als uitgaven ten laste 
van de EU-begroting gebracht onder rubriek 7: “Europees openbaar bestuur”. 

23 De door de Commissie voorgestelde wijzigingen van artikel 48, lid 1, FR zijn 
bedoeld om de financiële kosten van de schadevergoeding als negatieve ontvangsten 
te boeken en deze in mindering te brengen op de begrote bedragen van de definitieve 
boeten en sancties. Wij zijn van mening dat het boeken van een schadevergoeding als 
negatieve ontvangst in plaats van als uitgave een neutrale financiële impact zou 
hebben op de EU-begroting als geheel. Hoewel dit de buitensporige druk op de 
begroting zou kunnen verminderen, zou de Commissie niet verplicht zijn de gewone 
begrotingsprocedures voor uitgaven te volgen, d.w.z. ofwel de procedures voor 
begrotingsoverschrijvingen en/of gewijzigde begrotingen14 toe te passen om ervoor te 
zorgen dat de nodige kredieten beschikbaar zijn, ofwel de bovengenoemde kosten op 
te nemen als onderdeel van de totale toegestane uitgaven overeenkomstig de maxima 
voor de eigen middelen15 en het meerjarig financieel kader (MFK)16. 

24 Het in rekening brengen van financiële kosten als negatieve ontvangsten is geen 
gangbare begrotingspraktijk. Wij nemen er echter nota van dat de Commissie, met het 
oog op een betere financiële verslaglegging, voornemens is een afzonderlijk 
begrotingsonderdeel in te voeren om de negatieve schadevergoedingsbedragen vast 
te stellen die worden afgetrokken van de ontvangsten uit boeten en sancties. De 
Commissie is ook voornemens meer informatie te verstrekken over deze 
schadevergoeding (bijv. de voor het lopende jaar betaalde of verschuldigde bedragen 
en de geraamde bedragen voor het volgende jaar) als onderdeel van de bewijsstukken 
voor de vaststelling van de begroting en de wijzigingen ervan. 

25 Volgens het voorstel zouden de financiële kosten worden gedekt door de 
ontvangsten die voortvloeien uit de bedragen van boeten en sancties die definitief zijn 
geworden. De Commissie acht dit in het algemeen voldoende. Wij merken echter op 
dat het risico bestaat dat de hoogte van definitieve boeten of sancties niet de 
schadevergoeding dekt die in hetzelfde jaar verschuldigd is. Dit betekent dat, indien dit 
risico zich voordoet, de schadevergoeding moet worden gefinancierd uit andere 

                                                        
14 Artikelen 30 en 44, FR. 

15 Besluit (EU, Euratom) 2020/2053 van de Raad van 14 december 2020 betreffende het 
stelsel van eigen middelen van de Europese Unie en tot intrekking van Besluit 
2014/335/EU, Euratom (PB L 424 van 15.12.2020, blz. 1). 

16 Verordening (EU, Euratom) 2020/2093 van de Raad tot bepaling van het meerjarig 
financieel kader voor de jaren 2021-2027, (PB L 433I van 22.12.2020, blz. 11). 



 12 

 

ontvangsten of, als uiterste middel, uit aanvullende nationale bijdragen op basis van 
het bruto nationaal inkomen (bni) van de lidstaten (zie paragraaf 27). 

Achterstandsrente 

26 Wij zijn ingenomen met de voorgestelde wijziging van artikel 99, lid 4, FR, waarbij 
de verwijzing naar de te betalen rente wordt geschrapt wanneer een garantie wordt 
gesteld ter dekking van boeten of sancties (tegen het herfinancieringstarief van de 
ECB, vermeerderd met 1,5 procentpunt) en deze onder het voorgestelde artikel 108, 
lid 1, FR wordt geplaatst. In het voorstel wordt verduidelijkt dat achterstandsrente 
(tegen het herfinancieringstarief van de ECB, vermeerderd met 3,5 procentpunt) alleen 
van toepassing is op zaken waarin bedragen van bij besluiten van de Commissie 
opgelegde boeten en sancties niet zijn betaald of door een garantie zijn gedekt. 

Opname van de definitieve boeten en sancties in de begroting 

27 De opname van definitieve boeten en sancties in de begroting (zoals voorgesteld 
in artikel 107, lid 2, FR) tegen het einde van het jaar volgend op het jaar waarin de 
boeten definitief zijn geworden, zou de EU-begroting meer flexibiliteit bieden om in 
haar financiële behoeften te voorzien. De reden hiervoor is dat het voorstel het 
mogelijk zou maken om de ontvangsten uit boeten en sancties tot het einde van het 
jaar nadat de desbetreffende bedragen definitief zijn, in de begroting op te nemen, 
indien nodig om de verschuldigde vergoedingen te dekken zonder gebruik te maken 
van andere ontvangstenbronnen (zie paragraaf 25). 
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Voorgestelde wijzigingen van het 
voorstel 
28 In bijlage I zetten wij wijzigingen van en opmerkingen over het voorstel uiteen. 

Dit advies werd door kamer V onder leiding van de heer Tony Murphy, lid van de 
Rekenkamer, te Luxemburg vastgesteld op 28 juni 2022. 

 Voor de Rekenkamer 

  
 Klaus-Heiner Lehne 
 President 
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Bijlage 

Bijlage I — De door ons voorgestelde wijzigingen van het 
voorstel en onze opmerkingen daarover 

Tekst van het voorstel Voorgestelde wijziging Opmerkingen 

Artikel 1 van het voorstel 

(…) 
(4) 
Artikel 108 wordt als volgt 
gewijzigd: 
(a) (…) 
(b) lid 4 wordt als volgt 
gewijzigd: 
i) (...) 
Het in de eerste alinea, 
punt a), bedoelde bedrag of 
deel daarvan wordt verhoogd 
met de rente tegen de 
rentevoet die door de 
Europese Centrale Bank op 
haar 
basisherfinancieringstransacti
es wordt toegepast, zoals 
bekendgemaakt in de C-reeks 
van het Publicatieblad van de 
Europese Unie, die geldt op de 
eerste kalenderdag van de 
maand waarin het besluit tot 
oplegging van een boete, 
andere dwangsom of sanctie 
is vastgesteld, vermeerderd 
met anderhalf procentpunt. 
ii) (...). 

Artikel 1 van het voorstel 

(…) 
(4) 
Artikel 108 wordt als volgt 
gewijzigd: 
(a) (…) 
(b) lid 4 wordt als volgt 
gewijzigd: 
i) (...) 
Het in de eerste alinea, 
punt a), bedoelde bedrag of 
deel daarvan wordt verhoogd 
met de rente tegen de 
rentevoet die door de 
Europese Centrale Bank op 
haar 
basisherfinancieringstransacti
es wordt toegepast, zoals 
bekendgemaakt in de C-reeks 
van het Publicatieblad van de 
Europese Unie, die geldt op de 
eerste kalenderdag van de 
maand waarin het besluit tot 
oplegging van een boete, 
andere dwangsom of sanctie 
is vastgesteld, vermeerderd 
met anderhalf procentpunt.” 
Indien de onder i) bedoelde 
rente niet binnen de in het 
arrest van het Hof van Justitie 
van de Europese Unie 
gestelde termijn of, bij 
gebreke daarvan, binnen 
30 dagen na dat arrest is 
betaald, wordt 
overeenkomstig artikel 116, 

Wij stellen voor 
te verduidelijken 
dat de Commissie 
achterstandsrent
e kan betalen in 
geval van te late 
terugbetaling van 
het bedrag van 
de 
schadevergoedin
g, door 
toepassing van de 
voorwaarden 
voor 
achterstandsrent
e als bedoeld in 
artikel 116, lid 5, 
FR (zie 
paragraaf 21). 
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lid 5, achterstandsrente 
toegepast. 

ii) (...). 
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