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25 mei 2021

Betaalgedrag bedrijfsleven is verbeterd tijdens
coronacrisis'
Het betaalgedrag van het Nederlandse bedrijfsleven is verbeterd tijdens de coronacrisis.
Dat meldt platform Betaalme.nu op basis van onderzoek onder ruim 500 ondernemers uit het mkb. "Grote organisaties
betalen steeds sneller de facturen van hun kleinere leveranciers, die op hun beurt steeds e

ciënter factureren", zegt

Joost van den Hondel, oprichter van Betaalme.nu.
Van de ondervraagden zegt 65 procent dat zakelijke facturen binnen de afgesproken termijn worden betaald. Dat is een
verbetering ten opzichte van de 58 procent van een jaar eerder. "Het betekent ook dat nog steeds een te groot deel van
de ondernemers te laat betaald wordt", zegt Van den Hondel. Een kwart van de ondernemers meldt dat dat leidt tot een
verlies aan inkomsten. Een vijfde zegt dat het voortbestaan van hun bedrijf wordt bedreigd door het te laat betalen van
facturen.
Betaalme.nu is een initiatief dat streeft naar korte betaaltermijnen voor het Nederlandse midden- en kleinbedrijf en is
in november 2015 opgericht met steun van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Er doen inmiddels 63
grote bedrijven aan mee, waaronder Heineken, Jumbo, Philips en Unilever.
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Brusselse coulance voor coronastaatssteun in juli
voorbij
Aan de ruimte die de Europese Commissie biedt voor coronasteun aan
bedrijven komt komende zomer echt een einde. De staatssteunregels worden
niet langer opgeschort... 

NIEUWS

12 mei 2022

ING: horeca maakt dit jaar grote inhaalslag van
coronacrisis
De horeca gaat dit jaar een grote inhaalslag maken van de coronapandemie,
toen cafés en restaurants tijdens de lockdowns gesloten bleven. 
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11 april 2022

KVK: minder startende, meer stoppende
ondernemers
Het aantal startende ondernemers lag vorige maand een stuk lager dan een
jaar eerder. Het ging om een afname van 8 procent, meldt de Kamer van
Koophandel. Het aantal... 
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04 april 2022

Kabinet wil geen generieke overheidssteun meer bij
aanpak corona
Bij mogelijke nieuwe maatregelen tegen corona wil het kabinet niet opnieuw
generieke overheidssteun geven. Alleen bij het zwaarste scenario en als
bedrijven volledig... 
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28 maart 2022

Concept 'Nederlands Herstel- en Veerkrachtplan' naar
Tweede Kamer
Het kabinet heeft een eerste concept van het Nederlandse Herstel- en
Veerkrachtplan naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin zijn bijna veertig
plannen voor hervormingen... 

