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Interessante feiten 
• Het Verenigd Koninkrijk omvat de volgende landen: Schotland, Wales, Noord-Ierland en Engeland. 

• 98% van de bevolking spreekt Engels als hoofdtaal, met tal van dialecten. 

• Het BBP van het Verenigd Koninkrijk is $2,8 biljoen en staat op de zesde plaats in de wereld. Het VK is de 
op twee na grootste economie in Europa. 

• Het Verenigd Koninkrijk heeft een grote hoeveelheid aan natuurlijke hulpbronnen. De landen zijn rijk 
aan ijzer, kalksteen, klei, gips, lood en kolen. 

• Het Verenigd Koninkrijk is een bedrijfsvriendelijk land met voorschriften die bevorderlijk zijn voor 
ondernemersactiviteiten. 

• Buitenlandse en binnenlandse beleggers worden over het algemeen gelijk behandeld volgens de wet. 
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Zakendoen in het Verenigd Koninkrijk 
De economie in het Verenigd Koninkrijk kent een sterk internationaal karakter. Dat maakt het Verenigd 
Koninkrijk voor veel buitenlandse bedrijven een interessante handelspartner. Hier een overzicht van de 
sterke en zwakke punten van Verenigd Koninkrijk als handelsland. 

Sterke punten
Eén van de belangrijkste sterke punten van de Britse economie bij het aantrekken van buitenlandse 
investeringen is dat de Britse economie één van de meest liberale in Europa is en dat de zakelijke 
omgeving zeer gunstig is voor buitenlandse investeerders: 

• Het land staat op de 7e plaats in de Doing Business 2018 gids van de Wereldbank. 

• Het opzetten van een bedrijf duurt in het Verenigd Koninkrijk gemiddeld 13 dagen, terwijl het 
Europese gemiddelde 32 dagen is. Hiermee staat het VK op nummer 1 in Europa en op de 6e plaats in 
de wereld. 

• Londen heeft veel sterke punten: het is een wereldleider in de financiële dienstverlening, en de 
banksector is gezond en robuust. 

• Export is structureel concurrerend en gediversifieerd. 

• Het wettelijk kader voor bedrijven is één van de meest flexibele ter wereld. 

• Het werkloosheidspercentage is één van d elaagste in de westerse economieën. 

Zwakke punten 
De belangrijkste zwakke punten van het Verenigd Koninkrijk voor directe buitenlandse investeringen (DBI) 
zijn: 

• Te veel bijdrage van de financiële sector aan het bbp. 

• Gebrek aan investeringen in de infrastructuur. 

• Een industriële sector die soms te lijden heeft onder het hoge concurrentievermogen en de 
concurrentie van de vele buitenlandse bedrijven in het land. 

• Productiviteitsgroei is erg laag. 

• Handelstekort is hoog. 

• Bbp per hoofd van de bevolking stagneert al enkele jaren. 

• Onzekerheden vanwege de Brexit. De vooruitzichten van de Britse economie zijn hierdoor moeilijk te 
meten en blijven onduidelijk op veel vlakken. 
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De Britse 
handelscultuur 

Wanneer u zakendoet met een Britse onderneming, moet u er 
rekening mee houden dat Britten andere handelstradities kennen 
dan in uw eigen land gebruikelijk is. Dat maakt communiceren en 
zakendoen met Britten vaak lastig. Wanneer u echter rekening 
houdt met onderstaande tips, verhoogt u de kans op succesvol 
zakendoen in het Verenigd Koninkrijk. 

Tips bij zakendoen met een Britse ondernemer: 
• Het Verenigd Koninkrijk kent een formele zakencultuur. 
Tutoyeren is niet gebruikelijk. Britten zijn zeer beleefd en 
verwachten dat ook van hun gesprekspartner. 

• De handelscultuur in het Verenigd Koninkrijk is redelijk 
hiërarchisch te noemen. Gesprekken vinden bij voorkeur 

plaats tussen personen met gelijkwaardige functies. 
Vaak is toestemming nodig van de manager voordat uw 
gesprekspartner de deal kan sluiten. Gun uw gesprekspartner 
daarom de tijd om de zaken met zijn manager door te spreken. 

• Het opbouwen van een goede zakenrelatie is belangrijk 
wanneer u zaken wilt doen met een Britse onderneming. Zeker 
de oudere generatie zal het bijzonder waarderen als u een 
persoonlijke relatie probeert op te bouwen. 

• Houd echter wel een gepaste afstand van uw zakenrelatie. 
Zakelijk en privé worden strikt gescheiden, uw Britse 
zakenpartner zal dan ook niet snel over privézaken praten. 

• Kom niet direct ter zake. Het is gebruikelijk om eerst 
wat small talk te voeren voordat u overgaat tot zakelijke 
gesprekken. 

• Verwijs niet naar Engeland als je eigenlijk het gehele Verenigd 
Koninkrijk bedoelt. Dit namelijk erg gevoelig. 

Succesvol zakendoen? 
Spreek dezelfde taal! 

Om succesvol zaken te kunnen doen is het belangrijk dat 
u dezelfde taal spreekt als uw zakenpartner. Hiermee 
kunt u namelijk veel misverstanden en onduidelijkheden 
voorkomen. Zeker wanneer uw facturen onbetaald blijven, 
is het aan te bevelen om in dezelfde taal als uw debiteur te 
communiceren. 

Omdat veel internationale ondernemers de Engelse taal 
beheersen, zijn er weinig taalbarrières wanneer er zaken 
wordt gedaan met een onderneming uit het Verenigd 
Koninkrijk. Houd er echter rekening mee dat vaak echte 
vaktaal nodig is om een goede zakenrelatie op te bouwen. Dit 
wordt vaak onderschat. 
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Betalingsgedrag Britse 
bedrijven 

Betaalgedrag Britse ondernemingen 
Het grootste gedeelte van de Britse bedrijven betaalt 
binnen 30 dagen. Ongeveer 1/3e van de ondernemingen 
betaalt de facturen niet op tijd. Slechts 2,5% van de Britse 
ondernemingen betaalt pas na 90 dagen. Het MKB zijn de 
betere betalers, het zijn relatief vaak de multinationals die hun 
facturen laat betalen. 

Het meeste effect met een solicitor 
Britten zijn sneller onder de indruk van een incasso advocaat 
dan van een incassobureau. U staat dus sterker met een Britse 
solicitor (Britse term voor advocaat). Wanneer uw klant wordt 
benaderd door een solicitor, is de kans groot dat hij nerveus 
wordt. Hierdoor neemt de kans op betaling aanzienlijk toe. 
Onze Britse incasso advocaten doen er alles aan om ervoor te 
zorgen dat u krijgt waar u recht op heeft. 

Check uw klant 

Voordat u zaken gaat doen met een nieuwe klant in het 
Verenigd Koninkrijk, is het belangrijk om dit bedrijf te checken 
op kredietwaardigheid. Zo voorkomt u dat u in later stadium 
te maken krijgt met onbetaalde facturen. Weten met wie u 
zakendoet, is bovendien een belangrijke manier om fraude te 
voorkomen. Bekijk daarom altijd de lokale handelsregisters. 

Voor Europese bedrijven kunt het Europees e-justitieportaal 
raadplegen. U kunt hier de gegevens uit nationale 
handelsregisters opvragen en inkijken. Bijna alle EU-landen, 

IJsland, Liechtenstein en Noorwegen zijn hierbij aangesloten. 

Handelsregister 
In het Verenigd Koninkrijk staan bedrijven ingeschreven bij het 
Handelsregister. Hier kunt u de bedrijfsgegevens opvragen, 
zoals de handelsnaam, adresgegevens, wie tekenbevoegd is en 
wie aansprakelijk is. Zorg ervoor dat wanneer u een contract 
tekent, de juiste naam en rechtsvorm van uw klant op het 
contract vermeld staan. Een verkeerde naam kan vervelende 
gevolgen hebben in de toekomst. 

Kredietcheck  
Voordat u gaat zakendoen met een nieuwe klant, is het 
belangrijk om een kredietcheck te doen. Check hoe het 
betaalgedrag en de kredietwaardigheid van uw klant. Bij 
diverse bedrijven zoals Altares – Dun & Bradstreet, kunt u een 
actueel financieel rapport opvragen van uw klant. Vaak geven 
zij een score waarin de kredietwaardigheid van uw klant wordt 
aangegeven. Zo kunt u kredietrisico’s inschatten en komt u 
achteraf niet voor verrassingen te staan. 
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Tips bij openstaande 
facturen bij Britse bedrijven 

Heeft u een Britse klant die uw factuur niet betaalt? 
Onderneem snel actie! Onze Nederlandse incassospecialisten 
en advocaten geven u graag een aantal tips: 

Tip 1: Laat weten dat er nog niet is betaald 
Het klinkt wellicht als een open deur, maar het moet 
voor uw Britse klant direct duidelijk zijn dat het om een 
betalingsherinnering gaat. Laat uw klant of opdrachtgever 
daarom weten dat de facturen nog niet zijn voldaan en dat u 
hem verzoekt om alsnog het openstaande bedrag te betalen. 
U kunt dit schriftelijk doen, maar vaak heeft het meer effect 
als u eerst belt. 

Tip 2: Verwijs naar de onbetaalde factuur 
Stuurt u een aanmaning? Maak het uw debiteur gemakkelijk 
en laat weten om welke factuur het gaat. Vermeld het 
factuurnummer, het factuurbedrag en de vervaldag van de 
factuur. Zet hierbij ook voor welke producten of diensten 
de factuur is verstuurd. Hierdoor hoeft uw Nederlandse 
debiteur niet eerst uit te zoeken om welke factuur het gaat, 
maar maakt u het uw debiteur gemakkelijk om snel te 
betalen. 

Tip 3: Benoem een concrete betaaltermijn 
Laat uw Britse klant weten wanneer u van hem verwacht 
dat de factuur alsnog is betaald. Wees hierin zo concreet 
mogelijk. Een specifieke datum aangeven is daarom beter 
dan vragen om betaling binnen een bepaald aantal dagen. 
In het Verenigd Koninkrijk is het gebruikelijk om een 
betalingstermijn van 14 dagen te hanteren. Zet echter niet in 
uw aanmaning “betaling binnen 14 dagen”, maar noem een 
concrete datum waarop de betaling binnen moet zijn. 

Tip 4: Vertel de gevolgen van een niet tijdige betaling 
Wat gebeurt er als uw debiteur de factuur alsnog niet 
betaald na de aanmaning? Zet dit duidelijk in de aanmaning. 
Bijvoorbeeld dat u de vordering uit handen geeft en een 
incassobureau inschakelt als er niet op tijd wordt betaald. En 
dat er incassokosten in rekening worden gebracht. Hiermee 
weet uw klant niet alleen wat hij kan verwachten, maar is 
ook eerder geneigd om uw factuur snel te betalen. 

Tip 5: Blijf professioneel en positief 
Een openstaande factuur zorgt vaak voor veel frustratie. 
Laat dit echter niet merken in uw communicatie met uw 
klant. Houd daarom de teksten in uw aanmaning beleefd en 
zakelijk. 

Tip 6: Benoem niet om de hoeveelste aanmaning het 
gaat 
Op uw brief vermelden dat het om de eerste aanmaning 
gaat? Niet doen. Het woord ‘eerste’ suggereert dat er ook 
nog wel een tweede volgt. En misschien wel een derde of 
meer. Het geeft debiteuren inzicht in uw incassotraject. De 
debiteur die graag zijn betaling wil rekken of uitstellen zal 
hier vervolgens dankbaar gebruik van maken. 

Tip 7: Stuur niet teveel aanmaningen 
Hoewel u op uw aanmaning niet prijsgeeft hoeveel Hoewel 
u op uw aanmaning niet prijsgeeft hoeveel aanmaningen 
u doorgaans verstuurd, kunt u natuurlijk altijd een tweede 
betalingsherinnering naar uw klant sturen. Let er alleen op 
dat u niet teveel aanmaningen stuurt. Het is namelijk niet 
wenselijk om het incassotraject onnodig lang te laten duren. 
Wanneer uw klant na enkele aanmaningen nog steeds 
niet heeft betaald, is het advies om uw incassozaak uit te 
besteden aan een specialist. Zeker in Duitsland is het vaak 
na de eerste aanmaning al duidelijk of een gerechtelijke 
procedure nodig zal zijn. 

Tip 8: Communiceer in de Engelse taal 
Om uw debiteur snel tot betalen te bewegen is het belangrijk 
dat uw debiteur de tekst in de aanmaning begrijpt. Stuur dan 
geen standaard aanmaning in uw eigen taal, maar hanteer 
dezelfde taal waarin u ook met uw klant communiceert. 
Maar liever nog stuurt u een aanmaning in de Engelse taal. 
Zo bent u er zeker van dat uw klant de aanmaning kan lezen. 

Blijft de betaling nog steeds uit? Neem dan gerust contact op 
met onze Duitse incassospecialisten. Zij helpen u graag om 
uw openstaande factuur alsnog te incasseren. 
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Incassoprocedure bij Britse 
debiteuren 

Het rechtssysteem is in elk Europees land anders. Dat 
betekent dat er in het Verenigd Koninkrijk andere wetten en 
regels zijn dan in uw eigen land. Sterker nog, in het Verenigd 
Koninkrijk bestaan er drie verschillende rechtsstelsels: één 
voor Schotland, één voor Noord-Ierland en één voor Engeland 
en Wales. Daarnaast is het rechtssysteem in het Verenigd 
Koninkrijk gebaseerd op ‘Common Law’, wat behoorlijk 
verschilt van de rechtssystemen in andere Europese landen. 

In het Verenigd Koninkrijk is het gebruikelijk om snel een 
incasso-organisatie in te schakelen, dus mogelijk wacht uw 
klant met reageren totdat hij iets hoort van een incasso-
organisatie. 

Het incassotraject in het Verenigd Koninkrijk is in te delen 
in twee fases. In de buitengerechtelijke fase wordt er 
geïncasseerd zonder tussenkomst van de rechter, in de 
gerechtelijke fase wordt er wel een rechter ingeschakeld. 
Omdat wij een advocatenkantoor zijn, kunnen wij u in 
beide trajecten bijstaan. De meeste zaken in het Verenigd 
Koninkrijk lossen wij in de buitengerechtelijke fase op, zonder 
tussenkomst van een rechter. 

Buitengerechtelijk incasseren 
Ons uitgangspunt is om in de incassoprocedure altijd te 
beginnen in de buitengerechtelijke fase. We proberen de 
tussenkomst van een rechter te voorkomen. Dit kan immers 
veel geld kosten. We nemen contact op met uw Britse klant om 
ervoor te zorgen dat uw debiteur alsnog betaald. In deze fasen 
hebben we de volgende mogelijkheden: 

• Schriftelijk en telefonisch sommeren 
We bellen uw debiteur en we sturen een schriftelijke 
aanmaning waarbij we uw debiteur verzoeken om alsnog te 
betalen. Uw debiteur krijgt vervolgens slechts enkele dagen 
de tijd voor een (deel)betaling. In specifieke gevallen zullen 
we ook face to face met uw debiteur in gesprek gaan. 

• Een schikking treffen 

Onze advocaten zullen hun kennis van de handelscultuur 
en regelgeving inzetten om samen met uw debiteur tot een 
schikking te komen. Het treffen van een schikking is een 
erg populair middel in het Verenigd Koninkrijk om uw klant 
alsnog te laten betalen. Het kan eventueel ook tijdens of na 
een gerechtelijke procedure nog worden ingezet. 

• Alternatieve dispuut resolutie 
Dit is een goedkopere, snellere en makkelijkere manier om 
geschillen te regelen zonder tussenkomst van een rechter. 
Er kan bijvoorbeeld gekozen worden voor arbitrage en 
mediation. De keuze voor deze methoden worden in sterke 
mate bepaald door de argumenten van de debiteur en uw 
handelsrelatie. 

• Aankondiging gerechtelijke procedures 
Vaak zal de aankondiging van een gerechtelijke 
procedure uw Britse debiteur alsnog over de streep 
trekken. Bijvoorbeeld door de aankondiging van een 
faillissementsaanvraag. Het aanvragen van een faillissement 
is in het Verenigd Koninkrijk echter niet erg snel en 
goedkoop. In Engeland en Wales kost dit minimaal drie 
weken en het kan al snel enkele maanden duren. Dit 
incassomiddel raden wij dan ook in slechts enkele gevallen 
aan. 
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Experts in Britse incasso 
Heeft u een debiteur in het Verenigd Koninkrijk? Onze Britse 
specialisten nemen uw zorgen uit handen. Zij hebben ruime 
kennis en ervaring met de wet- en regelgeving in het Verenigd 
Koninkrijk. Vanzelfsprekend incasseren zij in het Engels, hun 
moedertaal. Hiermee weten wij uw Britse debiteur snel te 
laten betalen. 

Gerechtelijk incasseren 
Indien uw debiteur weigert te betalen in de buitengerechtelijke 
fase, kunnen wij in overleg met u naar de rechter stappen. 
We laten altijd vooraf weten wat de mogelijke kosten zijn en 
we gaan pas aan de slag na uw toestemming. In het Verenigd 
Koninkrijk zijn er een aantal gerechtelijke procedures die u 
kunt laten starten om uw geld te incasseren. U vindt hier de 
belangrijkste gerechtelijke procedures van het rechtssysteem 
van Engeland en Wales: 

• Small claims track 
In Engeland en Wales worden vorderingen onder de 
£10,000.00 in de small claims track behandeld. De rechtbank 
handelt snel in deze procedure, de deadlines liggen dicht 
op elkaar. Ook duurt een zitting gemiddeld korter dan bij 
andere ‘tracks’. De kosten voor deze procedure worden 
echter vrijwel nooit volledig aan de verliezende partij 
opgelegd. 

• Fast track 
In deze procedure worden hogere niet-complexe 
vorderingen behandeld. Hoewel deze procedure vaak meer 
tijd kost dan de ‘small claims track’, worden de kosten in 
deze procedure vaak wel (deels) doorberekend aan de 
verliezende partij. Hierover neemt de rechter een beslissing. 

• Multi track 
Voor complexe of betwiste vorderingen boven de £10,000.00 
dient de ‘multi track’ procedure gevolgd te worden. Deze 
procedures duren gemiddeld gezien langer dan de twee 
andere ‘tracks’. In de ‘multi track’ kan de rechter ook 
besluiten dat de verliezende partij alle proceskosten moet 
betalen. 

Vragen? 
Onze Britse experts zijn altijd dichtbij. U bent altijd van harte 
welkom bij ons kantoor in Amsterdam en Veghel om uw zaak 
te bespreken. Samen met u bepalen we onze aanpak. Onze 
advocaten zorgen er vervolgens voor dat uw openstaande 
factuur alsnog wordt betaald. 

https://10,000.00
https://10,000.00
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  Verjaringstermijn bij Britse 
facturen 

Een openstaande factuur kunt u niet eeuwig incasseren. Een 
factuur kan namelijk verjaren. Als de verjaringstermijn van uw 
factuur is verstreken, kunt u de betaling van uw factuur niet 
meer via de rechter afdwingen. Het is daarom belangrijk om 
deze verjaringstermijn goed in de gaten te houden. 

Verjaringstermijn in Engeland 
Voor zakelijke vorderingen geldt in Engeland en Wales over het 
algemeen verjaringstermijn van 6 jaar. Deze termijn gaat in op 
het moment dat de vordering is ontstaan. De factuurdatum 
is hierbij niet relevant, wel de datum waarop u kennis heeft 
genomen van de vordering. 

Stel u maakt een bouwwerk voor een klant. Op 1 februari is 
het bouwwerk afgerond en opgeleverd. De verjaringstermijn is 
dan 1 februari. Als u vervolgens op 1 maart een factuur stuurt 
met als einddatum 31 maart, heeft dat geen invloed op de 
verjaringstermijn. De verjaringstermijn begint op 1 februari en niet 
op 31 maart, zoals in veel Europese landen het geval is. 

Uitzonderingen verjaringstermijn 
De verjaringstermijn van 6 jaar geldt voor normale 
vorderingen. Houd er rekening mee dat de verjaringstermijn 
bij sommige vorderingen anders verloopt. Zo geldt er bij 
persoonlijke letselschade een verjaringstermijn van 3 en bij 
sommige eigendomsclaims geldt een verjaring van wel 12 jaar. 

Verjaring voorkomen 
U kunt verjaring van uw factuur voorkomen door de verjaring 
te stuiten. Door stuiting wordt de verjaring namelijk gestopt en 
begint de verjaringstermijn opnieuw te lopen. In het Verenigd 
Koninkrijk kan de verjaring gestuit worden wanneer er een 
standstill agreement wordt gesloten tussen de twee partijen. 
Daarnaast kan een betaling of een erkenning van de schuld 
door de debiteur ervoor zorgen dat de verjaringstermijn 
opnieuw wordt ingesteld. Belangrijk is dat deze erkenning 
schriftelijk is en ondertekend door de persoon die hem heeft 
opgesteld. 

Als de verjaringstermijn is eenmaal verstreken, is het niet 
meer mogelijk om deze verlengen. Het loont daarom om 
de verjaringstermijn goed in de gaten te houden en deze te 
stuiten voordat de verjaringstermijn is verlopen. 

Incassokosten bij Britse 
debiteuren 

Wanneer een rekening niet op tijd wordt betaald door uw 
Britse klant, mag u incassokosten in rekening brengen. 
In Engeland en Wales geldt de ‘Late Payments Act’. Bij 
onbetaalde facturen mag u een bedrag van £40, £70 of £100 
aan incassokosten in rekening brengen, afhankelijk van de 
factuurwaarde. Uiteraard kunt u hierover ook vooraf afspraken 
maken, bijvoorbeeld in de algemene voorwaarden. 

Wij adviseren u minimaal 15% kosten met een minimum van 
€250 en 1% rente per maand op te nemen in uw algemene 
voorwaarden. Daarnaast is het van belang dat u uw algemene 
voorwaarden op een juiste wijze gebruikt. Uiteraard 
kunnen wij altijd vooraf checken of deze bepaling correct is 
opgenomen in uw algemene voorwaarden. 

Gerechtelijke incassokosten 
In Engeland en Wales is het algemene standpunt dat £10.000,-
dat beide partijen hun eigen juridische en incassokosten 
dragen. Dit geldt voor zowel bedrijven als consumenten. Bij 
claims hoger dan £10.000,- ontvangt de succesvolle partij 
incassokosten tot een bedrag dat redelijk en evenredig is. 

Er zijn echter een aantal uitzonderingen. Wanneer een partij 
een contractueel recht heeft op kosten, kunnen zij deze kosten 
vragen. Ook wanneer deze kosten niet in verhouding staan 
met de hoogte van de claim. Daarnaast kan de rechter tijdens 
de gerechtelijke incassoprocedure ongunstige incassokosten 
toekennen als één van de partijen onredelijk handelt tijdens 
de procedure. Dit kan zelf wanneer er sprake is van een kleine 
vordering. 
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Faillissement van een Britse 
klant 

Wanneer een Brits bedrijf failliet is verklaard kunt u dit 
terugvinden in het Britse Handelsregister. Daarnaast is er een 
faillissementsregister voor particulieren. 

Is uw Britse klant failliet en heeft u nog openstaande facturen? 
In dat geval kunt een ‘bewijs van schuld’ indienen aan de 
failliete partij. Wanneer dit niet wordt betwist, ontvangt u als 
schuldeiser uiteindelijk een deel van het openstaande bedrag. 
Dit is afhankelijk van wat er aan beschikbare middelen is 
gerealiseerd. Voor elke £1 die u tegoed heeft, ontvangt u dan 
10 pence. 

In het geval van openstaande facturen kunt u die sturen naar 
de curator die in het faillissement wordt aangesteld. Deze zal 
ook vragen om bewijsstukken van de openstaande vordering. 
Het afwikkelen van en faillissement is per situatie verschillend, 
maar over het algemeen duurt dit ongeveer een jaar. 
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Contact 

Bereikbaarheid 
Wij zijn op de volgende manier te bereiken: 

Bel ons: +31 (0)20 810 00 10 
Ma – Vr: 8.30 – 17.30 uur. 

Mail ons: info@bierensgroup.com 
We reageren binnen 24 uur op werkdagen. 

Whatsapp: 
Voeg 06 205 34 743 toe en app met Anne. 

mailto:info@bierensgroup.com

