
 

MKB-Nederland maakt traag betalende gemeenten openbaar 
 
Ruim tweederde lokale overheden reageert niet op informatieverzoek 
betalingsgedrag 
 
MKB-Nederland gaat het betaalgedrag van Nederlandse gemeenten openbaar 
maken via de website www.snellerbetalen.nl. Met deze vorm van naming and 
shaming wil de ondernemersorganisatie goed presterende gemeenten een 
pluim geven en traag betalende overheden aansporen hun gedrag snel te 
verbeteren. Ook weten ondernemers zo precies waar zij aan toe zijn als zij voor 
een bepaalde gemeente werk uitvoeren. Uit nieuw onderzoek van MKB-
Nederland blijkt dat meer dan de helft van de ondernemers na 30 dagen nog 
geen cent van hun rekening betaald heeft gezien. Dat maakt voorzitter Loek 
Hermans vandaag bekend op de eerste dag van Week van de Ondernemer* in 
Utrecht. 
 
MKB-Nederland maakt al langere tijd een punt van het slechte betaalgedrag van de 
overheid. Ondernemers hebben daar veel problemen mee. Juist in economisch 
moeilijke tijden is het voor kleine en middelgrote bedrijven van cruciaal belang dat zij 
op tijd – dat wil zeggen, uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum– hun rekeningen 
voldaan zien. Het kabinet heeft het afgelopen crisisjaar diverse maatregelen 
genomen om de cashpositie van bedrijven te verbeteren. Dan is het raar dat 
diezelfde bedrijven zo lang op hun geld moeten wachten van de gemeente. 
Bovendien zijn lokale overheden voor veel mkb-bedrijven een machtige en 
onmisbare klant. Dat maakt dat zij niet snel bereid zijn hun ongenoegen over late 
betalingen kenbaar te maken. 
 
Uit onderzoek dat MKB-Nederland in het kader van de Week van de Ondernemer 
heeft laten uitvoeren blijkt dat bijna 45 procent van de ondernemers in het mkb met 
enige regelmaat werk uitvoert voor gemeenten. Een ruime meerderheid van 58 
procent moet gemiddeld langer dan 30 dagen wachten op zijn geld. Voor bijna een 
kwart van de bedrijven is dat zelfs langer dan 40 dagen,  
 
Omdat voormalig minister van Binnenlandse Zaken Guusje ter Horst steeds heeft 
aangegeven dat gemeenten autonoom zijn en zij naar eigen zeggen niet bij machte 
was lokale overheden aan te sporen sneller hun rekeningen aan het mkb te voldoen,  
heeft MKB-Nederland in februari van dit jaar alle 430 Nederlandse gemeenten 
persoonlijk aangeschreven. In de brief werd elke individuele gemeente verzocht 
informatie aan te leveren omtrent hun betalingsbeleid en de gemiddelde 
betaaltermijn. 
 
Ruim acht weken na verzending van de brief heeft ruim tweederde van de 
gemeenten nog niet eens op dit verzoek gereageerd. Als een eenvoudig antwoord op 
een brief al niet binnen twee maanden kan worden gegeven, doet dat het ergste 
vrezen voor de termijn waarbinnen rekeningen worden voldaan.  
 
Van de 131 gemeenten die wel al hebben gereageerd, zijn er vijftien die het beter 
doen dan gevraagd. Dat wil zeggen: die ruim binnen 30 dagen de rekeningen van 
ondernemers voldoen. 

http://www.snellerbetalen.nl/


Zo hanteert Haarlem een betalingstermijn van 15 dagen, Groningen van 23 (maar de 
stad heeft 21 als streven) en kleine gemeenten als Ten Boer en Berkelland van 
maximaal twee weken. Opvallend is dat de kleinere gemeenten gemiddeld beter 
scoren dan de grotere. 
84 gemeenten betalen binnen de gangbare termijn van 30 dagen en doen het dus 
goed. Het betreft hier vooral kleine en middelgrote gemeenten, zoals Alphen a/d Rijn, 
Sliedrecht, Hengelo, Zeist en Haarlemmermeer. 
Alle overige gemeenten vallen onder de categorie ‘kan beter’.  Zo geeft Den Haag 
aan in 2009 59 procent van de rekeningen binnen 30 dagen te hebben betaald; in 41 
procent van de gevallen moesten ondernemers dus langer op hun geld wachten. En 
het kan zelfs véél beter in het geval van Noordenveld: die gemeente houdt vast aan 
60 dagen. De ondernemer die zijn geld sneller op zijn rekening wil zien, moet 
daarvoor in ruil een korting geven á 2 procent van het factuurbedrag. De slechte 
publiciteit die dat de gemeente eerder opleverde, heeft niets aan dat beleid 
veranderd. 
 
MKB-Nederland tekent overigens bij de resultaten aan dat er een verschil kan zijn 
tussen wat gemeenten als betaaltermijn opgeven en de termijn waarbinnen zij in de 
praktijk hun rekeningen voldoen. Incasso-organisatie Intrum Justitia meldde in 
februari nog dat de gemiddelde betaaltermijn van gemeenten in 2009 50 dagen was. 
De ondernemersorganisatie roept bedrijven daarom op eventuele discrepanties die 
zij ervaren te melden via www.snellerbetalen.nl  
 
Alle resultaten van deze actie richting gemeenten zijn met ingang van vandaag te 
raadplegen op de site www.snellerbetalen.nl. MKB-Nederland verzoekt gemeenten 
die nog niet op haar informatieverzoek hebben gereageerd, dat zo snel mogelijk 
alsnog te doen. 
  
De ondernemersorganisatie laat het betaalgedrag van lokale overheden zwaar 
meewegen in de verkiezing MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland, die zij dit 
jaar voor de tweede keer organiseert en waarvan de winnaar in het late najaar 
bekend wordt.  
 
Den Haag, 13 april 2010 
 
Voor meer informatie: 
MKB-Nederland, Mieke Ripken, telefoon 06 – 11 351 727 
 
 
* De Week van de Ondernemer, een initiatief van MKB-Nederland, ING en Synpact, is het 
grootste ondernemersevenement van Nederland. In drie dagen tijd – 13, 14 en 15 april – 
komen een kleine 10.000 mkb-ondernemers naar het Beatrixtheater in Utrecht om zich door 
topsprekers en topondernemers te laten informeren, motiveren en inspireren om de crisis 
achter zich te laten en met nieuw elan vooruit te kijken. 
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