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Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) wil de
wettelijke termijn waarop grote bedrijven de rekeningen van hun mkbleveranciers moeten betalen, verlagen naar dertig dagen.
Grote bedrijven kunnen, als gevolg van een initiatiefwet vanuit de Tweede Kamer,
sinds 2017 een maximale termijn van zestig dagen hanteren voor hun mkbleveranciers. De overheid zelf moet al wel binnen dertig dagen betalen.
Volgens cijfers van financieel dienstverlener Graydon zijn de betalingstermijnen
van grote naar kleine bedrijven in 2018 opgelopen tot een gemiddelde van 41,5
dagen. In de tien jaar ervoor was de termijn juist aan het dalen naar 36,5 dagen.
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De huidige betalingstermijn van zestig dagen staat in de initiatiefwet die in 2017
door de Tweede Kamer werd aangenomen. Het ministerie van Economische
Zaken en Klimaat was destijds geen voorstander van de wet en waarschuwde
dat een zestig-dagennorm ertoe zou leiden dat bedrijven naar die termijn toe
zouden gaan kruipen om later te kunnen betalen.
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Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) maakte haar voornemen kenbaar in de
Tweede Kamer tijdens het Algemeen Overleg Ondernemen &
Bedrijfsfinanciering: "Ik ben het met mkb-ondernemers eens als ze vinden dat ze
sneller hun geld moeten krijgen voor geleverde producten en diensten. Als blijkt
dat grote bedrijven de huidige maximale termijn van zestig dagen in toenemende
mate als norm hanteren, pas ik de wettelijke betalingstermijn aan naar dertig
dagen."
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Een evaluatie van de uitvoering van de Wet betalingstermijnen grote bedrijven
stond al gepland voor komende zomer. Als ook daaruit blijkt dat grote bedrijven
de maximale termijn van zestig dagen als norm hanteren, past de staatssecretaris
de betalingstermijn door een wetswijziging aan naar dertig dagen.
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'Slechte betalingsmoraal kost bakken
met geld'
Nederlandse bedrijven moeten flinke afschrijvingen doen
omdat betalingen steeds later binnenkomen. 
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Wereld betaalt sneller, Nederland
langzamer
Wereldwijd worden facturen iets sneller betaald. Dat geldt
niet voor Nederland. Ons land laat juist een verslechtering
zien van het betaalgedrag. 

x0
NIEUWS

23 april 2019

'Betalingstermijn grote bedrijven moet omlaag'
Het betaalgedrag van het Nederlandse bedrijfsleven is verder verslechterd. Dat
maakt vooral het mkb kwetsbaarder voor tegenslag, wat extra riskant is nu de
economie lijkt te gaan afkoelen. Platform Betaalme.nu wil dat betalen binnen
dertig dagen de norm wordt. MKB-Nederland gaat een stap verder en wil dat
de termijn waarop grote bedrijven de rekeningen van hun mkb-leveranciers
moeten betalen, wettelijk wordt vastgelegd op dat aantal dagen. 
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ONL wil dat accountants naar late
betalingen kijken
ONL-voorman Hans Biesheuvel roept in een open brief aan
de NBA accountants op om bij de controle van de
jaarrekening 2018 goed te kijken of hun grote klanten zich
houden aan de Wet late betalingen en alle misstanden te
melden. 
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Bedrijven betalen rekeningen
langzamer
Bedrijven zijn in het derde kwartaal hun rekeningen later
gaan betalen. Gemiddeld deden ze er 0,7 dagen langer over
om te betalen en moesten hun leveranciers 40,6 dagen
wachten op hun geld, blijkt uit onderzoek van zakelijke
informatieleverancier Graydon. 
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