MKB
Nieuws en achtergrond over de ontwikkelingen in het midden- en kleinbedrijf en de rol van de accountant
in het mkb.
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Achtergrond

12 april 2021

Meer bedrijven failliet in maart, maar nog altijd op
laag niveau
Het aantal faillissementen is vorige maand iets gestegen in vergelijking met
een maand eerder. Maar nog altijd is het aantal uitgesproken faillissementen
op een... 

NIEUWS

09 april 2021

Weer krimp voor Nederlandse industrie
De Nederlandse industrie produceerde in februari minder dan in dezelfde
maand een jaar eerder. Daarmee valt de sector weer iets terug van het herstel
in januari,... 

NIEUWS

08 april 2021

Bijna kwart van de banen in reissector verdwenen in
2020
De coronacrisis laat zijn sporen duidelijk na in de reissector. Bijna een kwart
van de banen is vorig jaar verloren gegaan. 

NIEUWS

07 april 2021

'Exporterende bedrijven worden stapje voor stapje
optimistischer'
Bedrijven die het vooral moeten hebben van de export, worden stapje voor
stapje optimistischer. Volgens een peiling door ondernemersvereniging
evofenedex en kredietverzekeraar... 

NIEUWS

07 april 2021

KVK: aantal bedrijven in Nederland blijft groeien
Ondanks de coronacrisis blijft het aantal bedrijven in Nederland gestaag
groeien. Aan het einde van het eerste kwartaal telde de Kamer van
Koophandel (KVK) 2.109.363... 

NIEUWS

06 april 2021

Accountants kunnen CBS-vragen nu sneller invullen
Vanaf deze maand kunnen onder meer ondernemingen uit de accountancy,
belastingadvies en administratie een ink deel van de CBS JaarProductiestatistiek direct vanuit... 

NIEUWS

05 april 2021

Minder gebruik van TONK-steun dan verwacht
De nieuwe TONK-steunregeling (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke
Kosten) wordt veel minder gebruikt dan gemeenten hadden verwacht. De
regels zouden te streng... 

NIEUWS

31 maart 2021

Vertrouwen ondernemers in de industrie neem toe
Ondernemers in de industrie hebben meer vertrouwen in de economie. Zo
zijn ze optimistischer over de toekomstige bedrijvigheid en hebben ze ook
meer vertrouwen over... 

NIEUWS

31 maart 2021

'Een op de vijf zzp'rs bezorgd om belastingaangifte'
Door toegewezen coronasteunmaatregelen moeten ondernemers dit jaar extra
opletten bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting. Dit zorgt voor
onrust onder... 

NIEUWS

29 maart 2021

Koolmees moet alternatief voor verzekering zzp'ers
zoeken
Het voorstel voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering dat door
werkgeversorganisaties, vakbonden en zelfstandigen is gedaan, stuit op grote
problemen... 

NIEUWS

24 maart 2021

'Aantal faillissementen loopt dit jaar waarschijnlijk
flink op'
Het aantal faillissementen in Nederland neemt dit jaar fors toe, verwacht
kredietverzekeraar Atradius. 

NIEUWS

22 maart 2021

Veel zelfstandigen maakten minder uren in crisisjaar
2020
Een steeds grotere groep zelfstandige ondernemers zit verlegen om werk. Het
aantal fulltime werkende zelfstandigen neemt af en tegelijk zegt een
groeiende groep... 

NIEUWS

19 maart 2021

'Duizenden winkeliers persoonlijk aansprakelijk bij
faillissement'
Voor duizenden ondernemers met een winkelpand in de non-foodsector
dreigt een persoonlijk faillissement. Meer dan de helft van door
branchevereniging INretail ondervraagde... 

NIEUWS

18 maart 2021

Horeca roept opnieuw om perspectief en compensatie
De nieuwe Tweede Kamer moet horecaondernemers perspectief bieden en
voor de volle honderd procent compenseren voor geleden schade als gevolg
van de coronacrisis.... 

NIEUWS

17 maart 2021

Kabinet verkort betaaltermijn grootbedrijf aan mkb
naar dertig dagen
De maximale wettelijke betaaltermijn van het grootbedrijf aan het mkb wordt
verkort naar dertig dagen. Hiermee wordt de huidige toegestane betaaltermijn
gehalveerd... 

NIEUWS

12 maart 2021

Sterkste stijging goederenexport in een jaar tijd
De Nederlandse export van goederen is in januari met 3,6 procent gestegen op
jaarbasis. Daarmee was volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
sprake van... 

NIEUWS

11 maart 2021

47 miljoen euro voor innovatieve bedrijven in OostNederland
Het oosten van Nederland krijgt 47 miljoen euro om innovatie in de regio te
stimuleren. 

NIEUWS

09 maart 2021

Ook in februari weinig faillissementen in Nederland
Het aantal faillissementen in Nederland was ook in februari lager dan in
dezelfde maand een jaar eerder. 

NIEUWS

03 maart 2021

'Zakelijke dienstverlening groeit met 3 procent in
2021'
De omzet in de zakelijke dienstverlening zal dit jaar naar verwachting met 3
procent groeien. Dat denkt ABN Amro. Volgens de bank hebben veel zakelijke
dienstverleners... 

NIEUWS

02 maart 2021

'Winkeliers herstellen pas in 2022 van coronakrimp'
Winkeliers herstellen pas in 2022 van de krimp als gevolg van de
coronacrisis. 

NIEUWS

01 maart 2021

Omzet administratieve dienstverlening 2,3 procent
hoger in vierde kwartaal
De omzet van de administratieve dienstverlening (accountancy,
belastingadvisering en administratie) was in het vierde kwartaal van 2020 2,3
procent hoger dan een... 

NIEUWS

01 maart 2021

Omzet horeca krimpt ongekend hard door
coronamaatregelen
De omzet in de Nederlandse horeca is vorig jaar door de coronacrisis met
ruim een derde gedaald. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
gaat het voor... 

NIEUWS

22 februari 2021

'20 procent winkels moet sluiten als ze niet snel open
kunnen'
Winkeliers kunnen en moeten hun deuren weer openen. Als dat niet gebeurt,
moet ongeveer 20 procent van de winkels de komende twee maanden sluiten
en komen er rond... 

NIEUWS

19 februari 2021

'Situatie winkelstraat is in januari enorm
verslechterd'
De situatie bij onder meer kledingwinkels en woonwinkels is in januari
enorm verslechterd en er dreigt een kaalslag in de winkelstraten door de
gedwongen winkelsluitingen... 

NIEUWS

17 februari 2021

'Miljarden uitgestelde belastingen zijn zwaard van
Damocles'
Duizenden Nederlandse bedrijven hebben vanwege de coronacrisis uitstel van
belastingen aangevraagd. Inmiddels hebben de bedrijven samen ruim 13
miljard euro belastingschuld.... 

NIEUWS

12 februari 2021

'Bijna 70 procent horecaondernemers sloot 2020 met
verlies af'
Bijna 70 procent van de horecabedrijven verwacht coronajaar 2020 met
verlies te hebben afgesloten. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek
in samenwerking... 

NIEUWS

10 februari 2021

Meer details bekend over nieuwe regeling voor
starters in coronatijd
Ondernemingen die in de periode 30 september 2019 tot en met 30 juni 2020
zijn gestart kunnen straks het derde kwartaal van 2020 gebruiken om de
referentieomzet... 

NIEUWS

09 februari 2021

FD: 'Zzp-pensioen bij fondsen zit vast op ontbrekende
wetgeving'
Experimenten van pensioenfondsen met een pensioenregeling voor zzp'ers
komen niet van de grond. Dat komt omdat de benodigde wetswijzigingen niet
willen vlotten. 

NIEUWS

02 februari 2021

Alfa betrokken bij oplossing stikstofprobleem
agrarische sector
Een nieuw initiatief om stikstofrechten van veehouders te verhandelen aan
andere sectoren moet de stikstofcrisis helpen beteugelen. Alfa Accountants en
Adviseurs... 

NIEUWS

01 februari 2021

'Lockdown funest voor ondernemersvertrouwen'
De lockdown is funest voor het ondernemersvertrouwen, meldt
brancheorganisatie VNO-NCW. De meeste bedrijven weten misschien het
hoofd boven water te houden, volgens... 

Toon meer berichten

