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'Bedrijven verwachten latere betalingen door
coronacrisis'
Een deel van de bedrijven in Nederland maakt zich zorgen over klanten die hun betalingen uitstellen. Een
op de vier Nederlandse organisaties ziet het risico op late betalingen groter worden in de komende twaalf
maanden vanwege de coronacrisis. Dat meldt Intrum op basis van eigen Europees onderzoek.
Uitgestelde betalingstermijnen zijn in ons land vooral voor kleine ondernemingen een probleem. Tijdige betalingen
kunnen voor deze groep het verschil maken tussen overleven of failliet gaan, aldus Intrum. Ongeveer een derde van die
ondernemingen heeft een langere betalingstermijn moeten accepteren dan comfortabel is.
In 14 procent van de gevallen wordt die langere betalingstermijn door een multinational gevraagd. "Het is de taak van
grote bedrijven, overheid en multinationals om hun leveranciers juist nu op tijd te betalen", zegt directeur Reza Atighi.
"Zij kunnen daarmee een grote bijdrage leveren aan het voortbestaan van het mkb en daarmee onze economie."
Met name in de industrie (42 procent) en energiesector (33 procent) zien ondernemingen uitdagingen wat betreft
tijdige betalingen van afnemers.
Hoewel het sentiment ten opzichte van het verslechterde betaalgedrag vrij negatief is, denkt slechts 14 procent van de
Nederlandse bedrijven dat ze hard geraakt worden door de recessie. In vergelijking met andere Europese landen is dat
zeer laag. Zo denkt 54 procent van de ondervraagde Spaanse ondernemingen dat de crisis een zeer negatieve impact zal
hebben. Gemiddeld ziet ongeveer 38 procent van de Europese bedrijven de toekomst somber in.
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Minder omzet en personeel deurwaarderskantoren
door coronacrisis
Door de coronacrisis is het aantal deurwaarders vorig jaar ink teruggelopen.
Ook de omzet van hun kantoren viel lager uit. Dat meldt beroepsvereniging
van deurwaarders... 
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EU-leiders ondertekenen verklaring voor een socialer
Europa
De 27 EU-leiders hebben in de Portugese stad Porto een gezamenlijke
verklaring onderschreven waarin ze beloven actie te ondernemen voor een
socialere Europese Unie.... 
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Banken gaven ruim vijftig miljard euro
coronaleningen aan bedrijven
De Nederlandse banken hebben sinds het begin van de coronacrisis voor 51,1
miljard euro aan leningen gegeven aan ondernemingen. Daarmee werden zo'n
56.000 ondernemers... 
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Herstarten na corona
De coronatunnel is voor veel ondernemingen eindeloos lang en donker. Het kabinetsmotto 'nog even volhouden' is na
ruim een jaar van veelal verplichte sluiting van... 
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Corona maakt veel werkgevers een stuk flexibeler
Bijna vier op de tien mkb-bedrijven werkzaam in de zakelijke dienstverlening
investeren sinds corona meer in het welzijn van hun werknemers, die door de
pandemie... 

