
Bent u klaar voor de 
nieuwe betaaltermijn?
Kabinet verkort betaaltermijn grootbedrijf 
aan het mkb naar 30 dagen.

In maart 2021 maakte de overheid bekend dat de maximale wettelijke betaaltermijn 

van het grootbedrijf aan het midden- en kleinbedrijf (mkb) van zestig dagen zal 

worden teruggedrongen tot dertig dagen. 1 juli 2022 is het zover.

Meer informatie 

Scan eenvoudig uw leveranciers met 
de GraydonCreditsafe mkb-analyse

De maximale wettelijke betaaltermijn 

van het grootbedrijf aan het mkb 

wordt verkort van 60 naar 30 dagen. 

Hiermee wordt de huidige toegestane 

betaal- termijn gehalveerd en gelijk-

gesteld aan die van de overheid. 

De nieuwe maatregel heeft een 

enorme impact op de cashflow. 

Als andere bedrijven eerder over hun 

geld moeten beschikken, betekent dit 

dat u het sneller moet uitgeven.

GraydonCreditsafe

020 - 567 97 50

verkoop@graydon.nl

www.graydon.nl

Betaaltermijn Cashflow

Het tekort van 55 miljard euro aan 

werkkapitaal is goed voor maar liefst 21% 

van de financieringsbehoefte in het mkb.1

Er zijn ruim 3 miljoen bedrijven in 

Nederland, waarvan 95% valt onder 

het mkb.

Werkkapitaal

Betaalgedrag is tijdens de coronacrisis verbeterd. 65% van de mkb’ers geeft aan dat 

zakelijke facturen binnen de afgesproken termijn worden betaald. Dat is een verbetering 

ten opzichte van de 58% van een jaar eerder.2

� Met de GraydonCreditsafe mkb-analyse krijgt u snel en eenvoudig inzicht in uw 

leveranciersbestand en per leverancier inzichtelijk of deze aan de mkb-definitie voldoet. 

� De uitkomst van de analyse kan u helpen uw facturatieproces op orde te maken.

Zo bent u voorbereid op de nieuwe wetswijziging.

� Duidelijk inzicht op basis van actuele, correcte en gevalideerde data.

� De uitkomst van de analyse kan u helpen met de budgettering voor 2022.

� Door het tijdig betalen van uw (mkb-)leveranciers draagt u bij aan het 

maatschappelijk belang van ondernemend Nederland.

1. Minder dan 250 werkzame personen en/of

2. Jaaromzet van maximaal € 40 miljoen en/of

3. Jaarlijks balanstotaal van maximaal € 20 miljoen

Volgens wetten.overheid.nl valt een onderneming in het mkb als er voor 

2 opeenvolgende jaren wordt voldaan aan 2 van onderstaande 3 kenmerken:

Wilt u meer informatie over wat de nieuwe betaaltermijn precies inhoudt en wat de mkb-analyse voor 

uw business kan betekenen? Neem dan contact met ons op. We gaan graag het gesprek met u aan.

1  https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2020/05/financieringsmonitor-2019

2  https://www.betaalme.nu/news/persbericht-betaalgedrag-bedrijven-verbeterd-tijdens-coronacrisis/
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