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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Onderzoek: winkelleegstand afgenomen, laagste
niveau in tien jaar
Het aantal leegstaande winkelpanden is vorig jaar gedaald naar het laagste
niveau in tien jaar. 

NIEUWS

vandaag

AD: Jongeren willen steeds vaker zzp'er worden
Steeds meer jongeren willen zelfstandig ondernemer worden. Meer
zeggenschap over werktijden en beter loon zouden de belangrijkste redenen
zijn voor jongeren om zzp'er... 

NIEUWS

05 januari 2023

Interpolis: forse stijging mkb-verzuimmeldingen in
2022
Het aantal verzuimmeldingen in het Nederlandse midden- en kleinbedrijf is
vorig jaar sterk gestegen. 

NIEUWS

30 december 2022

Hogere afzetprijzen en meer vertrouwen bij
ondernemers industrie
De prijzen die Nederlandse industriebedrijven vragen voor hun goederen
lagen in november ruim 17 procent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar.
Het vertrouwen van... 

MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF

23 december 2022

Vier transities waar de mkb-accountant niet omheen
kan
Accountants actief in het mkb en hun klanten krijgen de komende jaren te
maken met vier transities die van grote invloed zullen zijn op de wijze waarop
ze hun businessmodel... 

NIEUWS

23 december 2022

Sterke groei boodschappen- en maaltijdbezorging ten
einde
Aan de stormachtige groei van maaltijd- en boodschappenbezorging is dit
jaar een einde gekomen, meldt FoodService Instituut Nederland (FSIN). In de
coronajaren 2020... 

NIEUWS

15 december 2022

Aantal zzp'ers groeit
Het aantal zzp'ers is weer ink gegroeid met 127 duizend naar 1,2 miljoen. 

NIEUWS

12 december 2022

Aantal faillissementen neemt voor derde maand op rij
toe
Het aantal faillissementen is voor de derde maand op rij gestegen. 

NIEUWS

08 december 2022

KVK: meer faillissementen in mkb,
beveiligingsbranche groeit door
Het aantal bedrijven dat failliet is verklaard in de maand november ligt fors
hoger dan een jaar eerder. 

MKB

01 december 2022

'Duurzaamheids-verantwoording wordt een must in
het mkb'
In 2023 gaat elke mkb-ondernemer merken dat het menens is met
duurzaamheid. Maar veel bedrijven weten niet hoe te verduurzamen, meent
Harry Marissen van de Commissie... 

NIEUWS

29 november 2022

EU akkoord over strengere regels voor
onlinedetailhandel
De regels voor de onlineaankoop van producten worden aangescherpt om
consumenten beter te beschermen. Daarover zijn het Europese Parlement en
de lidstaten van de... 

NIEUWS

25 november 2022

Agrarische sector blijft nog overeind, ondanks hoge
kosten
Veel agrarische sectoren houden zich ondanks de enorme kostenstijgingen
voor energie, veevoer en kunstmest dit jaar nog staande. Maar volgend jaar
krijgen veel boeren... 

NIEUWS

23 november 2022

Voorzitter MKB-Nederland: regels voor ondernemers
te ingewikkeld
De wet- en regelgeving in Nederland is voor ondernemers te ingewikkeld
gemaakt en zou "drastisch ontregeld" moeten worden. Dat betoogde
voorzitter van MKB-Nederland... 

NIEUWS

22 november 2022

Kritiek EU-rekenkamer op effect subsidies onderzoek
en innovatie
De EU zou veel meer kunnen pro teren van de Europese miljardensubsidies
voor onderzoek en innovatie als er beter zou worden gepland en
samengewerkt bij het opzetten,... 

DISCUSSIE

Opinie

21 november 2022

Mkb-accountant: Waarheen, waarvoor?
De mkb-accountant (accountant-adviseur, AA) is de vertrouwensadviseur
voor het mkb die zich bezighoudt met samenstel-, advies- en assuranceopdrachten, inclusief... 

NIEUWS

18 november 2022

Mkb-ondernemers dringen aan op langetermijnvisie
van overheid
Ondernemers in het mkb willen van de overheid meer duidelijkheid over wat
er precies van hen wordt verwacht, bijvoorbeeld rondom thema’s als
duurzaamheid. Dat blijkt... 

NIEUWS

17 november 2022

CBS: mkb berekent stijgende kosten vaker door dan
grootbedrijf
Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) rekenen de gestegen
kosten voor bijvoorbeeld grondsto en vaker door aan hun klanten in
vergelijking met grote bedrijven.... 

NIEUWS

15 november 2022

Ondernemersvertrouwen voor het eerst in bijna twee
jaar negatief
Voor het eerst sinds begin 2021 is het ondernemersvertrouwen negatief.
Vooral in de horeca en de delfstofwinning sloeg het sentiment om, zo staat in
de Conjuctuurenquête... 

NIEUWS

14 november 2022

Kabinet: uitgaven onderzoek en innovatie moeten 30
procent omhoog
Het kabinet wil dat de overheid en bedrijven de komende jaren 30 procent
meer geld uitgeven aan onderzoek en innovatie. 

NIEUWS

11 november 2022

CBS: aantal faillissementen neemt verder toe
Het aantal faillissementen is voor de tweede maand op rij gestegen. Volgens
het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn in oktober 217 bedrijven en
instellingen,... 

NIEUWS

10 november 2022

Kabinet stelt energieregeling mkb bij
Het kabinet schaaft aan de voorwaarden voor de tegemoetkoming in de
energiekosten (TEK) voor bedrijven in het mkb die veel energie gebruiken.
Ondernemers komen ervoor... 

NIEUWS

09 november 2022

Gerdien Vlot nieuwe voorzitter Commissie MKB
Gerdien Vlot is door het bestuur van de NBA benoemd tot voorzitter van de
Commissie MKB. Zij volgt per 1 januari 2023 Steef Visser op, die acht jaar
voorzitter van... 

NIEUWS

07 november 2022

KVK ziet toename faillissementen, al blijft het aantal
laag
Het aantal bedrijven dat failliet is verklaard neemt gestaag toe. Volgens een
maandrapport van de Kamer van Koophandel (KVK) gingen er afgelopen
maand 185 bedrijven... 

NIEUWS

07 november 2022

INretail: situatie detailhandel alarmerend, actie
kabinet nodig
De hoge energielasten, hogere huurkosten en stijgende kosten voor personeel
zullen de komende jaren zwaar drukken op het bedrijfsresultaat van
ondernemers in de... 

NIEUWS

04 november 2022

Kabinet komt met pakket van jaarlijks half miljard
euro voor aanjagen investeringen mkb
Het kabinet trekt tot en met 2027 jaarlijks € 500 miljoen uit voor het midden
en kleinbedrijf (mkb). Vanaf 2028 is een jaarbedrag van structureel € 600
miljoen beschikbaar.... 

NIEUWS

01 november 2022

Glastuinbouw vreest veel omvallende bedrijven en wil
meer steun
Een derde van de glastuinbouwbedrijven in Nederland kampt met nanciële
problemen en voor 8 procent van de glastuinders valt dit jaar waarschijnlijk
de nitief... 

NIEUWS

31 oktober 2022

ONL: 'Tientallen mkb'ers stoppen wegens late
compensatieregeling'
Veel kleine ondernemers kunnen hoge energierekeningen niet meer betalen
en zijn genoodzaakt te stoppen, omdat zij niet op tijd aanspraak kunnen
maken op compensatie. 

NIEUWS

31 oktober 2022

Hogere prijzen zorgen voor meer omzet
winkelbedrijven
De detailhandel heeft in september 5,3 procent meer omgezet in vergelijking
met dezelfde maand een jaar eerder. Dat is vooral het gevolg van hogere
prijzen, aangezien... 

NIEUWS

25 oktober 2022

CBS: meer biologische landbouwbedrijven in
Nederland
Het aantal biologische landbouwbedrijven in Nederland is sinds 2015 met 585
gegroeid, tot in totaal 1951 bedrijven. 

DISCUSSIE

Opinie

24 oktober 2022

Het mkb bestaat niet
Het begrip 'mkb' leidt regelmatig tot verwarring, ook onder accountants.
Want wat moeten we met een reactie als 'de mkb-accountant voelt zich niet
gehoord'? Terwijl... 

Toon meer berichten

