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Achtergrond & opzet
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Achtergrond van het onderzoek

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit personen 
werkzaam als zzp’er of werkzaam in het 
Nederlandse mkb (max. 250 werknemers), 
die klanten hebben in het mkb, 
grootbedrijven of de publieke sector en die 
(mede)verantwoordelijk zijn voor de 
afhandeling van de facturatie van hun 
diensten/producten aan hun afnemers. 

Methode

Kwantitatief online onderzoek.

Respondenten zijn enerzijds geworven via 

een open link op de website van 

Betaalme.nu, en anderzijds per e-mail 

uitgenodigd via het EU Businesspanel van 

DirectResearch. Middels selectievragen is 

vastgesteld of respondenten binnen de 

doelgroep vallen.

De vragenlijst bestond uit 23 vragen.

Periode

14 februari 2017 t/m 2 april 2017

Doel onderzoek

DirectResearch heeft in opdracht van 

Betaalme.nu een peiling onder mensen 

werkzaam als zzp’er of werkzaam in het 

midden- en kleinbedrijf (mkb) uitgevoerd. 

Betaalme.nu is een initiatief vanuit het 

bedrijfsleven, gericht op het realiseren van 

makkelijkere toegang tot liquiditeit voor het 

mkb. Betaalme.nu strijdt voor kortere 

betaaltermijnen voor Nederlandse mkb’ers

en zzp’ers. Het doel van Betaalme.nu is om 

ervoor te zorgen dat leveranciers uit het mkb 

sneller worden betaald, om zo kapitaal vrij te 

maken dat in openstaande facturen 

opgesloten zit.

Doelstelling 

Het onderzoek richt zich op het geven van 

inzicht in kennis, behoeften en gedrag van 

leveranciers in het Nederlands mkb rondom 

het proces van facturatie tot betaling van 

afnemers uit het mkb, grootbedrijven en de 

publieke sector.

Respons

Open link:

> Bruto steekproef: 106

> Netto steekproef: 103 (97%)

Bron: EU Businesspanel DirectResearch

> Bruto steekproef: 1490

> Netto steekproef: 664 (45%)

> Binnen doelgroep: 511 (34%)

Totale steekproef: n=614

Verschillen tussen doelgroepen

In de rapportage zijn de volgende uitsplitsingen 

gemaakt: 

• Verschillen tussen leveranciers die alleen 

zaken doen met mkb, grootbedrijven en 

publieke sector en leveranciers die met alle 

bedrijfsgroottes zaken doen.*

• Verschillen tussen mkb’ers en zzp’ers

Significante verschillen worden weergegeven 

door middel van een: 

*Zie bijlage voor verdeling van subgroepen
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Conclusies en aanbevelingen
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Conclusies en aanbevelingen

Wat is de huidige problematiek rondom facturatie en betaling van facturen?
• Leveranciers zijn doorgaans goed op de hoogte van eisen die afnemers stellen aan facturen en een meerderheid is tevreden over de

gestelde betaaltermijnen. 
• Hoewel drie op de zes (59%) tevreden is, zou een kleiner deel (22%) zou graag een kortere doorlooptijd van facturatie tot en met betaling 

zien. Een vijfde heeft het afgelopen jaar ongewenst langere betaaltermijnen moeten accepteren van afnemers uit het mkb of 
grootbedrijven. 

Wat kan de leverancier doen?
• Er wordt door leveranciers relatief laat gefactureerd; de helft van de leveranciers factureert pas langer dan een week na levering aan de 

afnemer. Sneller factureren doet doorgaans tot snellere betaling, de leverancier hier bewust(er) van maken lijkt daarom verstandig. Hier 
ligt een rol voor Betaalme.nu.

• Wanneer er over de betaling contact wordt opgenomen met de afnemer, doet een ruime meerderheid van de leveranciers dit pas ná de
vervaldatum van de factuur (83%). Slechts een klein deel neemt al voor de vervaldatum contact op; leveranciers aan het 
grootbedrijf/publieke sector spelen hier gemiddeld eerder (23 dagen voor vervaldatum) op in dan leveranciers aan het mkb (gemiddeld 13 
dagen). Leveranciers kunnen hier eerder en pro-actiever op inspelen om sneller betaald te krijgen.

• Bij een kwart worden facturen soms of vaker in dispuut gezet, vaak met als reden dat factuurgegevens niet kloppen. De afhandeltijd van 
een dispuut is lang: voor de helft van de leveranciers langer dan 10 dagen. Slechts de helft van de leveranciers heeft een 
standaardprocedure rondom dispuutmeldingen. Het inrichten van een proces hierbij kan voor leveranciers effectief zijn. Betaalme.nu kan 
hier eventueel een adviserende/faciliterende rol in hebben.

Wat kan de afnemer doen?
• Ruim de helft van de leveranciers zou graag een apart bericht ontvangen wanneer een factuur is goedgekeurd. Slechts een vijfde krijgt

momenteel zo’n bericht. De ruimte om hierop te verbeteren aan afnemerszijde is dus groot.
• Slechts twee derde van de leveranciers wordt binnen de afgesproken betaaltermijn betaald. De betaalduur van een factuur is gemiddeld 

altijd hoger dan de door de afnemer aangegeven betaaltermijn. Vooral leveranciers die zaken doen met grootbedrijven (4 à 7 dagen later 
dan gestelde betaaltermijn) en de publieke sector (4 à 5 dagen later dan gestelde betaaltermijn) moeten langer dan aangegeven wachten 
op de betaling van hun factuur. Late betalingen zorgen vooral voor een druk op de liquiditeit en een verlies van inkomsten. Dit is waar 
Betaalme.nu zich hard voor kan maken richting mkb’ers en grootbedrijf.
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Resultaten: leveranciers
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Drie kwart is bekend met factuureisen
Een kleiner aandeel (68%) is tevreden over de geldende betaaltermijnen. Ruim 
twee op de tien ziet kansen voor verbetering in de doorlooptijd van factuur tot 

betaling.

Vraag: In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen? | n=614

Stellingen facturen en betalingen

30%

16%

11%

47%

52%

48%

12%

14%

17%

4%

13%

17%

3%

3%

5%

4%

2%

2%

Bekend met eisen afnemer voor

factuur voor verzending factuur

Tevreden over de voor bedrijf

geldende betaaltermijnen

Tevreden over doorlooptijd van

aanlevering van factuur t/m betaling

Helemaal mee eens Eens Neutraal Oneens Helemaal oneens Weet niet / n.v.t.

68%

59%

77%

Top 2-box*:

*Top 2-box = % helemaal mee eens + % mee eens



Bedrijven die zaken doen met het MKB, grootbedrijven en
publieke organisaties versturen eerder hun factuur: 54% 
verstuurt factuur in minder dan 5 dagen na levering

7%

44%

24%

18%

6%

1%

Vóór levering

Minder dan 5 dagen

Tussen de 5-10 dagen

Tussen de 10-30 dagen

Tussen de 30 en 60 dagen

Meer dan 60 dagen
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Helft verstuurt factuur later dan week na levering
Grootste deel hoeft maar in enkel geval contact op te nemen met de afnemer voordat deze 

betaalt. Het overgrote deel neemt pas na verval contact op met de afnemer. Indien de 
leverancier vooraf contact zoekt, wordt dit gemiddeld 19 dagen voor verval gedaan, bij 

grootbedrijven eerder (23 dagen) dan bij mkb bedrijven (13 dagen).

Vraag: Na gemiddeld hoeveel dagen na levering van uw goed of dienst 
stuurt u een factuur naar de afnemer? | n=614

Vraag: Is het wel eens nodig dat u contact opneemt met een 
afnemer voordat deze betaalt? | n=614 
Vraag: Hoeveel dagen vóór verval van uw factuur neemt u voor het 
eerst contact op met de afnemer? | n=573

Verstuurmoment factuur Nodig contact opnemen voor betaling?

7%

32%

46%

13%

2%

Nooit

Zelden

Soms

Vaak

Vrijwel altijd

Alleen mkb
Alleen 

grootbedrijf 
en publiek

Beide Totaal

Gem. aantal 
dagen

13 23 21 19

Contact na
vervaldatum

78% 82% 87% 83%

n= 132 182 259 573

Hoeveel dagen vóór verval factuur contact?

49%



mkb vs. zzp: 60% vs. 34%*

Bedrijven die zaken doen met het MKB, 
grootbedrijven en publieke organisaties ervaren vaker 
disputen i.v.m. niet kloppende factuurgegevens (38%)

37%

30%

26%

21%

11%

Het bedrag op de factuur klopt
volgens afnemer niet

De factuurgegevens kloppen volgens
de afnemer niet

De levering klopt volgens afnemer
niet

Onduidelijke afspraken

Anders

10

Bij kwart soms of vaker facturen in dispuut gezet
Redenen voor disputen hebben vooral betrekking op (volgens de afnemer) foutieve 

bedragen en/of gegevens op de factuur. De afhandeltijd van een dispuut is lang: voor bijna 
de helft van de leveranciers duurt dit langer dan 10 dagen. De helft van de leveranciers 

heeft een procedure rondom disputen, onder zzp’ers is dit slechts een derde.

Vraag: Gebeurt het wel eens dat uw facturen door uw afnemer in dispuut 
worden gezet? | n=614
Vraag: Na gemiddeld hoeveel dagen worden disputen door uw afnemer 
afgehandeld?| n=418

Vraag: Wat is/zijn de hoofdreden(en) voor een dispuut? | n=418
Vraag: In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen? | 
n=614

Facturen in dispuut Reden dispuut

Afhandeltijd dispuut

32%

43%

22%

2% 1%

Nooit

Zelden

Soms

Vaak

Vrijwel altijd

23%

30%

33%

10%

4%

Minder dan 5 dagen

Tussen de 5-10 dagen

Tussen de 10-30 dagen

Tussen de 30 en 60 dagen

Meer dan 60 dagen

12% 40% 19% 16% 12%

Helemaal mee eens Eens Neutraal Oneens Helemaal oneens Weet niet / n.v.t.

‘Mijn bedrijf hanteert een vaste procedure indien 
de afnemer een dispuut meldt’

Mkb’ers vaker disputen dan zzp’ers: 
33% vs. 10% soms of vaker

52%

Top 2-box*:

*Top 2-box = % helemaal mee eens + % mee eens
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Korting in ruil voor versnelde betaling vaker door mkb geboden
De gemiddeld gevraagde korting is hoog met 4,4%. Een vijfde van de leveranciers heeft ongewenst 
langere betaaltermijnen vanuit het mkb of grootbedrijf moeten accepteren. Een zelfde hoeveelheid 

heeft langere betaaltermijnen door grootbedrijven moeten accepteren. Ketenfinanciering is aan 4 op 
de 5 nog nooit aangeboden.

Vraag: Wordt u wel eens om korting gevraagd in ruil voor een 30 dagen 
versnelde betaling? | n=614 
Vraag: Bent u het afgelopen jaar gevraagd om langere betalingstermijnen 
te accepteren dan u zelf wenselijk acht? ?| n=614

Vraag: Welke korting (in procenten) wordt u gevraagd voor 30 
dagen versnelde betaling per factuur? | n=218
Vraag: Bieden uw afnemers u ketenfinanciering aan? | n=614

Korting in ruil voor versnelde betaling

Ongewenst langere betaaltermijnen 
accepteren?

64%
15%

18%

3% 1%

Nooit

Zelden

Soms

Vaak

Vrijwel altijd
4,4%

Gem. gevraagde 
korting

22%

22%

11%

55%

Ja, door een MKB-onderneming

Ja, door een grootbedrijf

Ja, door de publieke sector

Nee

Bedrijven die zaken doen met het mkb worden vaker 
om korting gevraagd (32% soms of vaker)

82%

7%

8%

2%

Nooit

Zelden

Soms

Vaak

Vrijwel altijd

Ketenfinanciering aangeboden?

Mkb’ers wordt vaker om korting gevraagd dan 
zzp’ers (48% vs. 15% zelden of vaker)

Mkb wordt vaker 
keten-financiering 
aangeboden dan 
zzp’ers (76% vs. 
94% nooit)

Mkb’ers moeten vaker langere termijnen accepteren dan zzp’ers

4,5%
Gem. gevraagde 

korting aan mkb’ers
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Toegang tot kredieten verdeeld en voor een derde onbekend
De helft kan momenteel werkkapitaal gefinancierd krijgen via de bank, onder bedrijven die 
alleen zaken doen met grootbedrijven is dit maar een kwart. Een vijfde krijgt werkkapitaal 

gefinancierd via alternatieve financieringsvormen.

Vraag: Hoe zou u de situatie van uw bedrijf omschrijven op het gebied van toegang tot kredieten? | n=614
Vraag: In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen?

*Categorie ‘weet niet’  is weg berekend

Toegang tot kredieten

7%

5%

39%

16%

21%

16%

19%

35%

13%

28%

Mijn bedrijf kan op dit moment

 werkkapitaal gefinancierd krijgen

via de bank (n=454)

Mijn bedrijf krijgt werkkapitaal

gefinancierd via alternatieve

financieringsvormen (n=489)

Helemaal mee eens Eens Neutraal Oneens Helemaal oneens

23%

25%

20%

32%

Momenteel is de toegang tot kredieten voldoende en ondersteunt groei

De toegang tot kredieten ondersteunt noch beperkt de groei

Momenteel is de toegang tot kredieten beperkt en beperkt de groei

Ik weet het niet

Stellingen financiering werkkapitaal*

Bedrijven die zaken doen 
met grootbedrijf minder 
werkkapitaal gefinancierd 
(26%)

21%

Top 2-box**:

**Top 2-box = % helemaal mee eens + % mee eens

46%
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Late betalingen zorgen vooral voor druk op liquiditeit en 
verlies van inkomsten

Ontslag van werknemers en het niet kunnen aannemen van nieuwe werknemers is een 
minder voorkomend probleem als gevolg van late betalingen.

Vraag: Hoe beoordeelt u de gevolgen van late betalingen voor uw bedrijf op het gebied van? Hierbij staat een 1 voor 'geen gevolgen' en een 5 voor 
'grote gevolgen'.

*Categorie ‘weet niet’  is weg berekend

Grootte van gevolgen late betalingen*

23%

25%

29%

35%

37%

52%

59%

16%

22%

19%

18%

24%

15%

19%

21%

24%

27%

21%

18%

17%

13%

25%

20%

18%

18%

14%

10%

7%

15%

9%

7%

7%

7%

6%

3%

Druk op liquiditeit (n=571)

Verlies van inkomsten (n=571)

Bijkomende rentekosten voor het bedrijf (n=547)

Rem op de groei van het bedrijf (n=555)

Bedreiging voor het overleven van het bedrijf (566)

Niet aannemen van nieuwe werknemers (n=497)

Ontslag van werknemers (n=494)

1 = Geen gevolgen 2 3 4 5 = Grote gevolgen
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Resultaten - afnemers



15%

16%

19%

11%

4%

50%

41%

36%

26%

14%

14%

17%

23%

24%

16%

16%

14%

10%

28%

33%

3%

7%

7%

8%

26%

1%

5%

5%

4%

6%

Bedrijf wordt binnen afgesproken

betaaltermijnen betaald

Afnemer stelt eisen aan vorm van

aanlevering van factuur

(bijvoorbeeld elektronisch)

Prettig om bericht te ontvangen

wanneer factuur is goedgekeurd

Gemiddelde betaaltermijn debiteuren

is afgelopen jaar door afnemer(s)

verlengd

Ik krijg  van afnemer(s)

apart bericht wanneer facturen

zijn goedgekeurd

Helemaal mee eens Eens Neutraal Oneens Helemaal oneens Weet niet / n.v.t.

Mkb’ers (64%) vs. 
zzp’ers (43%)

Mkb’ers vs. zzp’ers 
(44% vs. 23%)

Mkb’ers vaker te laat 
betaald dan zzp’ers 
(63% vs. 71%)
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Slechts 1 op de 5 ontvangt een apart bericht wanneer 
een factuur is goedgekeurd

Ruim de helft zou zo’n bericht juist wel waarderen. Mkb’ers worden vaker te laat betaald 
dan zzp’ers en ervaren meer verlengde betaaltermijnen.

Vraag: In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen? | n=614

Stellingen

55%

37%

18%

65%

Top 2-box*:

57%
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Betaalduur gemiddeld langer dan aangegeven 
betaaltermijn

Vooral bij afnemers uit het grootbedrijf en de publieke sector ligt de gemiddelde betaalduur 
boven de gestelde betaaltermijn; gemiddeld zo rond een werkweek langer.

Vraag: Welke betalingstermijn geeft uw afnemer u gemiddeld in de volgende categorieën na ontvangst factuur? | n=614
Vraag: Hoe lang duurt het voor uw afnemers u betalen in de volgende categorieën na aanlevering van de factuur? | n=614

Zaken met enkel grootbedrijf en/of 
publieke sector

Zaken met enkel MKB

Betaaltermijn Betaalduur Verschil n=

MKB: 23 25 +2 146

Betaaltermijn Betaalduur Verschil n=

Grootbedrijf: 32 36 +4 78

Publieke sector: 22 26 +4 147

Betaaltermijn Betaalduur Verschil n=

MKB: 25 28 +3 266

Grootbedrijf: 35 42 +7 199

Publieke sector: 25 30 +5 177

Zaken met alle bedrijfsgroottes
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Bijlagen
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Bijlage 1: Doelgroep profiel - afkomst leveranciers

Leverancier doet zaken met…

Open link EU Business Totaal

Alleen MKB 19 (18%) 127 (25%) 146 (24%)

Alleen grootbedrijf en publieke sector 23 (22%) 179 (35%) 202 (33%)

MKB en grootbedrijf/publieke sector 60 (59%) 206 (40%) 266 (43%)

Totaal 103 512 614

Open link EUpanel Totaal

Middelgroot bedrijf (51-250 med.) 13 (13%) 100 (20%) 113 (18%)

Klein bedrijf (11-50 med.) 34 (33%) 127 (25%) 161 (26%)

Micro bedrijf (2-10 med.) 28 (27%) 102 (20%) 130 (21%)

ZZP 28 (27%) 182 (36%) 210 (34%)

Totaal 103 511 614

Bedrijfsgrootte
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Bijlage 2: Doelgroep profiel - bedrijfssector leveranciers

Bedrijfssector

38%

2%

22%

10%

5%

20%

10%

1%

2%

7%

2%

4%

1%

2%

2%

3%

15%

28%

16%

9%

11%

10%

6%

6%

7%

7%

5%

5%

4%

3%

2%

1%

1%

12%

30%

13%

11%

11%

9%

8%

6%

6%

6%

5%

4%

4%

2%

2%

1%

1%

13%

Zakelijke dienstverlening

Gezondheids- en welzijnszorg

Bouwnijverheid

Groot-en Detailhandel

IT

Industrie

Transport en Logistiek

Cultuur, sport en recreatie

Onderwijs/wetenschap

Communicatie

Financiële instellingen

(Semi-)overheid

Horeca

Land- en bosbouw en visserij

Water- en afvalverwerking

Energiebedrijven

Overig

Open link (n=103)

EU Businesspanel (n=511)

Totaal (n=614)
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