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MKB-Nederland en de aansloten branches en bedrijven maken zich grote zorgen over de
betaaltermijnen van grote bedrijven aan mkb-ondernemers. Na een jarenlange dalende beweging
lopen die termijnen weer op. De op 1 juli 2017 aangenomen Wet uiterste betaaltermijn van zestig
dagen voor grote ondernemingen —juist bedoeld om lange betalingstermijnen tegen te gaan - is hier
naar onze mening debet aan. Wij pleiten daarom om de betalingstermijn voor `groot naar klein'
wettelijk vast te leggen op 30 dagen.

60 wordt nieuwe norm
In genoemde wet staat expliciet vermeld dat grote ondernemingen een betalingstermijn van 60 dagen
mogen hanteren naar het mkb. Die 60 dagen is hiermee als nieuwe norm in de markt gezet, terwijl alle
inzet voor die tijd was gericht op een norm van 30 dagen. Dit is ook precies waar MKB-Nederland bij
de behandeling van het wetsvoorstel steeds voor heeft gewaarschuwd: dat deze er alleen maar toe
zou leiden dat de betaaltermijnen weer gaan lopen. Wij hebben ons niet voor niets steeds tegen deze
wet verzet. De toenmalige minister van Economische Zaken, de heer Kamp, was het met ons eens.

Na jaren van daling nu weer stijging
De afgelopen jaren daalden de gemiddelde betalingstermijnen. Het bedrijfsleven leek zich — in
navolging van de overheid -steeds bewuster te worden van het belang van tijdige betalingen voor het
mkb. Mkb-ondernemers zelf zijn door de jaren actiever geworden op tijdige betalingen en grote
ondernemingen kregen slechte PR bij (te) late betalingen. Ook hebben tientallen grote bedrijven zich
aangesloten bij het initiatief Betaalmenu en in dat verband toegezegd een betaaltermijn van 30 dagen
te hanteren voor kleine leveranciers. Die positieve ontwikkelingen worden door de huidige wet in de
wielen gereden.

Uit cijfers van Graydon blijkt dat de betaaltermijnen van 'groot naar `klein' weer oplopen. Dat is ook
wat we horen van leden. Graydon constateert dat er in 2018 een kentering is gekomen en dat de
betaalkwaliteit van groot naar klein afneemt.
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Slecht voor bedrijfsvoering
Te lange betaaltermijnen zijn een slechte zaak die ondernemers direct in hun bedrijfsvoering raken.
Door lange betaaltermijnen komt de liquiditeitspositie van bedrijven onder drukte staan, wordt de
kasstroom onvoorspelbaarder en wordt de ruimte om slechtere maanden op te vangen of om juist snel
investeringen te doen kleiner. Het schaadt de economie in zijn geheel en het is ook niet bevorderlijk
voor de betaaltermijnen die verder in de keten worden gehanteerd.

Slikken of stikken
Zorgelijk is ook dat de betaaltermijnen weer oplopen terwijl het economisch juist goed gaat. Dat doet
het ergste vrezen. Als bedrijven nu al de rekeningen niet op tijd betalen, wat doen ze dan als het
slechter gaat? Wij hebben de tijd van definancieel-economische crisis nog vers in het geheugen, toen
grote ondernemingen hun kleinere leveranciers onder druk zetten om (veel) langere betaaltermijnen te
accepteren of alleen `op tijd' wilden betalen als daar een korting van 10 of 15 procent tegenover stond.
Voor een mkb-ondernemer is het dan slikken of stikken. Zijn onderhandelingspositie is beperkten zijn
afhankelijkheidsrelatie vaak groot. Het is nog nooit gebeurd dat een mkb-ondernemer zijn grote
afnemer een boete of rente in rekening brengt. Want dan is hij die klant meteen kwijt.

30 dagen volstrekt normaal
30 Dagen is een volstrekt normale betaaltermijn. Daar heeft MKB-Nederland zich altijd hard voor
gemaakt. De overheid is gehouden aan 30 dagen; wij willen dat ook voor grote ondernemingen. Snelle
betalingen leveren macro-economisch winst op en voorkomt micro dat ondernemers in financiële
problemen komen. Het maakt hen bovendien minder afhankelijk van (dure) externe financiers.

MKB-Nederland doet daarom met klem een beroep op u: pas de Wet uiterste betaaltermijn van zestig
dagen voor grote ondernemingen aan en breng de termijn terug naar 30 dagen. Daarmee voorkomen
we dat we bij een volgende crisis (wederom) de bocht uit vliegen, met alle gevolgen van doen. Het zou
bovendien betekenen dat Nederland hiermee voorop komt te lopen in Europa. Dat lijkt me een mooi
gegeven: Nederland als voorbeeldland dat zijn mkb-ondernemers beter beschermt.
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