NIEUWS

30 juni 2017

Betalen aan mkb moet voortaan binnen zestig
dagen
Per 1 juli moeten grote bedrijven een maximale betalingstermijn van zestig dagen hanteren naar mkbbedrijven en zzp'ers. Vanaf die datum wordt de gewijzigde Wet (uiterste) betaaltermijnen van kracht.
Bedrijven krijgen wel nog tot 1 juli 2018 de tijd om bestaande contracten met mkb-leveranciers om te zetten. Voor
nieuwe contracten geldt de wet direct. PwC-director Danny Siemes signaleert enkele risico’s: "Hoe weet je als
corporate bedrijf welke leverancier een mkb-bedrijf is? Dat moet je eerst in kaart brengen door nanciële gegevens op
te vragen of een zelfevaluatiebrief te sturen. Als betalende partij ben je er verantwoordelijk voor dat je die
inventarisatie op tijd doet."
Een andere risico schuilt in de doorlooptijd van factuurverwerking en betaling. Binnen grote organisaties zit er soms
veel tijd tussen het inboeken, doorsturen, goedkeuren en uiteindelijk betalen van facturen.

Overtreding
Overtreding van de wet, na 1 juli 2018, leidt ertoe dat de betalingstermijn automatisch verder wordt aangescherpt tot
dertig dagen. Ook heeft de debiteur recht op vergoeding van de huidige wettelijke rente van acht procent over de
overschreden termijn. Dat geldt tot zelfs vijf jaar na dato.
Volgens Siemes zijn veel ondernemingen nog niet op de hoogte van de nieuwe wet: "Dat komt misschien omdat hij in
een enorm tempo door de Eerste en Tweede Kamer is gejaagd en door de verkiezingen wellicht naar de achtergrond is
verschoven.”
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16 december 2021

Grote bedrijven voldoen nog lang niet aan
betaaltermijn mkb
Grote bedrijven doen er nog altijd veel langer over dan dertig dagen voordat
ze hun rekeningen aan mkb-ondernemingen voldoen. 

NIEUWS

24 november 2021

Atradius: veel wanbetaling in de bouw
Meer dan de helft van de bedrijven in de bouw, bouwmaterialen en
machinebouw heeft last van wanbetalers. 

NIEUWS

17 september 2021

Mkb kan late betalingen nog vier maanden melden bij
ACM
Mkb-ondernemers kunnen nog vier maanden melding maken van te late
betalingen. Dit kan volledig anoniem bij het tijdelijke Meldpunt Achterstallige
Betalingen. 

NIEUWS

25 mei 2021

Betaalgedrag bedrijfsleven is verbeterd tijdens
coronacrisis'
Het betaalgedrag van het Nederlandse bedrijfsleven is verbeterd tijdens 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... 

