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1 Wordt in "wettelijke rente" voorzien in de lidstaat? Zo ja, hoe wordt "wettelijke rente" er omschreven?
De wettelijke rentevoet is de rentevoet die jaarlijks wettelijk wordt vastgesteld en die wordt toegepast in geval van betalingsachterstand, voor zover de
partijen voorafgaandelijk geen andere rentevoet hebben afgesproken.
2 Zo ja, wat is het percentage respectievelijk de rechtsgrondslag? Als er verschillende percentages wettelijke rente bestaan, vermeld dan onder welke
omstandigheden en voorwaarden deze van toepassing zijn.
Sinds de wet van 18 april 2004 ter omzetting van Richtlijn 2000/35/EG van 29 juni 2000 wordt de rentevoet voor betalingsachterstand voor
handelstransacties (te weten: tussen ondernemingen of tussen ondernemingen en overheden aangegane transacties die leiden tot het leveren van artikelen
of het verlenen van diensten tegen een vergoeding) afzonderlijk vastgesteld, met verwijzing naar de marginale rentevoet die in het kader van
aanbestedingsprocedures door de Europese Centrale Bank wordt gehanteerd voor haar meest recente basisherfinancieringstransactie vóór de eerste
kalenderdag van het betreffende halfjaar. In geval van betalingsachterstand dient deze rentevoet te worden verhoogd met de marge (behoudens
andersluidende bepalingen in de overeenkomst, overeenkomstig artikel 5 van de wet van 18 april 2004 inzake betalingstermijnen en rentevoeten voor
betalingsachterstand).
3 Indien nodig: is er aanvullende informatie beschikbaar over de berekening van de wettelijke rente?
/
4 Is het mogelijk kosteloos online toegang te krijgen tot voornoemde rechtsgrondslag?
http://www.legilux.public.lu/
http://www.mj.public.lu/
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