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De Tweede Kamer teunt het initiatiefwetvoortel van Agne
Mulder (CDA) en Mei Li Vo (PvdA) waarin zij voortellen dat
grote ondernemingen geen langere etaaltermijn dan zetig dagen
met leverancier overeen mogen komen.
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Al in contracten tuen grote edrijven en mk-ondernemingen of
zzp'er een langere etaaltermijn taat, dan wordt die nietig
verklaard en op dertig dagen geteld. Vanaf dat moment moeten de
edrijven rente over de rekening etalen.
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en kleine ondernemer tapt niet zo nel naar de rechter om te
klagen over het etaalgedrag van een elangrijke afnemer. Dat moet
veel makkelijker worden omdat in de nieuwe wet taat dat langer dan
zetig dagen wachten met etalen niet kan. In de huidige wet taat
nog dat ij een etalinggechil de eier moet ewijzen dat het
etaalgedrag van de afnemer 'kennelijk onillijk' i, en dat i om
ingewikkeld.
Veel makkelijker i het om te ewijzen dat een afnemer niet innen
zetig dagen etaalt. Daardoor wordt volgen de indiener een
rechtgang veel eenvoudiger. haron Gethuizen (P) erkent dat,
maar etwijfelt of er inderdaad meer kleine ondernemer over hun
grote opdrachtgever gaan klagen ij de rechter. Ze vraagt om dit
goed te monitoren.
Miniter Henk Kamp (conomiche Zaken) i er niet op tegen, omdat
exceen er volgen hem mee worden voorkomen. Hij wijt er verder
op dat mk-rancheorganiatie ook voor de nieuwe regeling zijn.
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De Kamer prak eerder op 31 januari 2017 over het
initiatiefwetvoortel. Zij temt op 14 feruari over het
initiatiefwetvoortel en de motie.
(ron: Tweede Kamer)
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Nederlande edrijven moeten flinke
afchrijvingen doen omdat etalingen teed later
innenkomen. 
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Wereld etaalt neller, Nederland
langzamer
Wereldwijd worden facturen iet neller etaald.
Dat geldt niet voor Nederland. On land laat juit
een verlechtering zien van het etaalgedrag. 
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25 april 2019

Overheid wil etalingtermijn
mk verlagen naar dertig dagen
taatecretari Mona Keijzer (conomiche Zaken
en Klimaat) wil de wettelijke termijn waarop grote
edrijven de rekeningen van hun mk-leverancier
moeten etalen, verlagen naar dertig dagen. 
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'etalingtermijn grote edrijven moet
omlaag'
Het etaalgedrag van het Nederlande edrijfleven i verder
verlechterd. Dat maakt vooral het mk kwetaarder voor
tegenlag, wat extra rikant i nu de economie lijkt te gaan
afkoelen. Platform etaalme.nu wil dat etalen innen dertig
dagen de norm wordt. MK-Nederland gaat een tap verder en wil
dat de termijn waarop grote edrijven de rekeningen van hun mkleverancier moeten etalen, wettelijk wordt vatgelegd op dat
aantal dagen. 
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ONL wil dat accountant naar late
etalingen kijken
ONL-voorman Han ieheuvel roept in een open
rief aan de NA accountant op om ij de controle
van de jaarrekening 2018 goed te kijken of hun
grote klanten zich houden aan de Wet late
etalingen en alle mitanden te melden. 

 x0

Aanmelden nieuwrief
Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatte
nieuwerichten, opinie en artikelen in uw mailox.
ent u NA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via
uw ledenprofiel op MijnNA.nl.

reCAPTCHA

Upgrade naar een ondersteunde
browser om een reCAPTCHA-uitdaging
te ontvangen.
Waarom gebeurt dit?

Privacy - Voorwaarden

Uw e-mail adre

Aanmelden

Accountant i een uitgave van de Koninklijke Nederlande
eroeporganiatie van Accountant (NA).

ACCOUNTANT.NL

THMA'

Home

Aanprakelijkheid

Accountantdag

Areidmarkt

Nieuw

Areidrecht

Aurance

eroep met toekomt

Opinie

Corporate governance

Dag van de Financial

Derivaten

Carrière

xterne verlaggeving

Financiële intellingen Financiering

Feiten en cijfer

Ficaal

Flex-v

Fraude en witwaen

Artikelen

Fraude in praktijk

ICT

Integrated reporting

Kantoormanagement

Kwaliteit en toezicht

Lerend vermogen

Mk

Ondernemingrecht

Onderzoek en

Opleiding

Overheid

Privac

Profeioneel-kritiche

wetenchap
Penioen

amentellen
tatitical auditing

intelling

Puliek elang

R

emi-pulieke ector

uidie

Van de Helpdek

Accountant maakt geruik van cookie om de weite te analeren en te vereteren en om advertentie te tonen. Door op 'akkoord'
2019 NA (0.0.0.0)
Contact vanDiclaimer
Privacverklaring
pelregel
deat
Volg on
op Twitter
te klikken geeft u ©
toetemming
voor het geruik
cookie. In de
cookieverklaringCookieverklaring
vindt u meer informatie
over
het geruik
van

cookie op deze ite.

NA.nl

Akkoord

