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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.
Dat stelt kredietverzekeraar Atradius die de betalingsmoraal in die sectoren heeft bekeken. Bedrijven geven bovendien
aan dat betalingen steeds langer uitblijven. Daardoor is ruim een achtste van alle openstaande rekeningen dit jaar
uiteindelijk afgeschreven.
De te late betalingen kunnen de liquiditeitspositie van bedrijven onder druk zetten, aldus Atradius. De hoeveelheid geld
die een bedrijf beschikbaar heeft staat in sommige delen van de sectoren sowieso al onder druk door de gestegen
prijzen voor bouwmaterialen.
Met name de bouw op projectbasis leidt tot zorgen, omdat de kosten zo snel stijgen dat zelfs prijzen die enkele
maanden geleden werden afgesproken mogelijk al te laag zijn. "Als een bedrijf de gestegen prijzen niet aan zijn
opdrachtgever kan doorberekenen, kan het ink in de problemen komen", aldus Edwin Kuhlman van Atradius.
Door de wanbetalingen ontstaat ook een vicieuze cirkel, want bedrijven die niet betaald krijgen vertragen
noodgedwongen ook de eigen betalingen aan leveranciers. Toch zeggen acht op de tien bedrijven positief te zijn over
volgend jaar. Een derde geeft tegelijkertijd aan zich wel zorgen te maken over de e ecten van de aanhoudende
coronapandemie.
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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. 
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15 december 2021

Kwartiermakers zoeken organisaties voor experiment
met intermediair
De Kwartiermakers Toekomst Accountancysector zoeken gemeenten,
woningcorporaties, bouwondernemingen en transportondernemingen die
deel willen nemen aan een experiment... 
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Omzet bouwsector stijgt, ook
bouwmaterialenindustrie groeit
De bouw heeft in het derde kwartaal 6 procent meer omzet behaald dan in
dezelfde periode een jaar eerder. De omzet in de hout- en
bouwmaterialenindustrie steeg met... 
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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. 
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CBS: omzet bouw flink gestegen, weg- en waterbouw
profiteert niet
De bouw heeft in het tweede kwartaal een stuk meer omzet geboekt dan in
dezelfde periode vorig jaar. De negatieve e ecten van de coronacrisis lijken
nauwelijks... 

