MANIFEST
De Volksbank ondersteunt het initiatief Betaalme.nu.
Het midden- en kleinbedrijf (MKB) is een essentieel onderdeel van de Nederlandse economie. Gezonde
mkb-bedrijven kunnen investeren en groeien, en genereren daarmee werkgelegenheid en dragen bij
aan de economische groei. Als toeleveranciers van goederen en diensten aan grote bedrijven, vormen
mkb-bedrijven een belangrijke schakel in vele toeleveringsketens.
Om te kunnen groeien hebben mkb-bedrijven liquiditeit nodig, maar diverse bedrijven hebben moeite
om aan voldoende liquide middelen te komen. Dat komt voor een belangrijk deel doordat er geld
opgesloten zit in openstaande facturen. Wanneer bedrijven te weinig liquiditeit hebben, zijn ze
kwetsbaar en worden ze beperkt in hun groeimogelijkheden.
Het initiatief Betaalme.nu is erop is gericht om toegang tot liquiditeit laagdrempeliger te maken voor
toeleveranciers uit het MKB. Dit ondersteunt hun groeiambities, waardoor het MKB meer
werkgelegenheid kan creëren en toeleveringsketens stabieler worden, wat gunstig is voor de
Nederlandse economie.
Grote bedrijven kunnen hieraan bijdragen door facturen van hun leveranciers uit het MKB sneller goed
te keuren en vervolgens sneller te betalen, of door deze leveranciers de toegang te bieden tot snelle
financiering door derde partijen tegen gunstige voorwaarden.
Mkb-bedrijven kunnen op hun beurt bijdragen door ervoor te zorgen dat hun factureringsproces
zodanig is ingericht dat hun facturen snel kunnen worden goedgekeurd en dat ze toegang kunnen
krijgen tot eventuele financieringsprogramma’s van hun grote afnemers. Betaalme.nu biedt het mkb
hiervoor educatie aan.
Ons bedrijf ondersteunt Betaalme.nu middels de volgende toezeggingen:
Bankieren met de menselijke maat is waar de Volksbank N.V. voor staat. Iedereen financieel weerbaar
maken is hier onderdeel van en daarom onderschrijft de Volksbank dit initiatief.
Als familie van de bankmerken ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS, hanteert de Volksbank
voor haar toeleveranciers een betalingstermijn van 30 dagen. Op dit moment wordt ruim 90% van
onze facturen binnen 30 dagen na ontvangstdatum betaald, waarvan ruim 50% binnen 14 dagen.
We zullen op naleving van dit manifest toezien en onze bijdrage rapporteren aan
Betaalme.nu.

