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In dit rapport…

Disclaimer

Dit rapport wordt louter ter informatie verstrekt en is niet bedoeld als beleggingsadvies, juridisch

advies of enige aanbeveling aan de lezer(s) met betrekking tot specifieke transacties, investeringen

of strategieën. Lezers zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van commerciële en andere

beslissingen omtrent de verstrekte informatie. Hoewel Atradius al het noodzakelijke heeft gedaan om

te verzekeren dat de informatie in dit rapport verkregen is van betrouwbare bronnen, kan Atradius

niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of omissies, of voor de resultaten verkregen door

gebruik van deze informatie. Alle informatie in dit rapport wordt gegeven 'zoals ze is', zonder garantie

op volledigheid, accuraatheid, tijdsgebondenheid, of op de resultaten verkregen door gebruik van het

rapport, en zonder garantie van enige soort, uitdrukkelijk of geïmpliceerd. In geen geval zal Atradius,

haar gerelateerde partners of corporaties, of de partners, agenten of werknemers hiervan

verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor enige genomen beslissing of actie die zij zouden

nemen op basis van de in dit rapport verstrekte informatie om het even welke schade het betreft,

zelfs wanneer vooraf geïnformeerd over de mogelijke negatieve gevolgen.

Copyright Atradius N.V. 2021 
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Na de economische uitdagingen van de

wereldwijde pandemie vertoont de

Nederlandse economie weer groei. In lijn

met de grotere EU-lidstaten heeft

Nederland het bbp grotendeels zien

terugkeren naar het niveau van voor de

pandemie en is de economische activiteit

toegenomen, met name in de tweede

helft van 2021. Dit positieve beeld komt

grotendeels naar voren uit de resultaten

van het Betalingsbarometer-onderzoek

van dit jaar, waarin bedrijven in

Nederland blijk gaven van positieve

vooruitzichten voor groei. 

Er blijven echter neerwaartse risico's

bestaan. Een daarvan is de blijvende

verspreiding van de Delta-variant van

Covid-19. Dit kan mogelijk leiden tot

hernieuwde lockdownmaatregelen in

belangrijke markten, die Nederlandse

bedrijven via het exportkanaal zouden

kunnen treffen. Een ander risico wordt

gevormd door knelpunten in de

toeleveringsketen die direct of indirect

het gevolg zijn van de Covid-19-

pandemie. Hierdoor lopen levertijden en

productiekosten op. Als deze verstoringen

van de toeleveringsketen langer

doorgaan dan verwacht, kunnen ze de

financiële positie van bedrijven negatief

beïnvloeden en het economische herstel

beperken. Bovendien wordt een

toenemend aantal faillissementen

verwacht wanneer de fiscale

steunmaatregelen van de overheid

geleidelijk worden afgeschaft. Het is

Het vertrouwen van bedrijven is snel gestegen,

maar neerwaartse risico’s blijven bestaan

waarschijnlijk dat deze economische

uitdagingen hebben geleid tot de

betalingsvertragingen en afschrijvingen

die hun uitwerking hebben gehad op de

drie belangrijkste markten die we dit jaar

in Nederland hebben ondervraagd. De

bouw-, bouwmaterialen- en metaalsector

rapporteerden allen een toename van de

afschrijvingen. Belangrijk om hierbij aan

te geven is dat alle bedrijfstakken ook

meldden meer te hebben uitgegeven aan

hun debiteurenbeheer en het innen van

achterstallige facturen. 

De meerderheid van de bedrijven die een

gevoelige toename van de kosten voor

hun creditmanagement meldden, waren

die bedrijven die ervoor kozen het risico

van verkoop op krediet intern te beheren

door middel van zelfverzekering. Met het

stijgen van de hoeveelheid achterstallige

betalingen namen ook de uitgaven toe,

omdat men meer tijd en middelen moest

besteden om achter onbetaalde facturen

aan te gaan. 

Voor de bedrijven die Atradius Credit

Insurance als integraal onderdeel van

hun creditmanagementproces

gebruikten, bleven niet alleen de

afschrijvingen laag, ook de

creditmanagement kosten bleven

beperkt. Dit komt omdat de

kredietbeoordelingen van klanten,

ratings en incassokosten allemaal deel

uitmaken van een

kredietverzekeringspolis van Atradius,

naast het dekken van de kosten van

onbetaalde facturen.

Tom Kaars Sijpesteijn

Tom Kaars Sijpesteijn, algemeen directeur Atradius Nederland 

De sectoren bouw, bouwmaterialen en metaal

meldden dit jaar een toename van de afschrijvingen en

hebben meer tijd besteed aan het beheren van hun

debiteuren en het innen van achterstallige facturen.

“

”
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Krediet is een belangrijk onderdeel van de manier waarop

bedrijven in Nederland handeldrijven en is de belangrijkste

factor die wordt gebruikt om de verkoop te stimuleren,

vooral op de binnenlandse markt. Meer dan de helft van alle

B2B-verkopen vindt plaats op krediet (51% dit jaar, een

lichte daling ten opzichte van de 55% van vorig jaar) en

weigeringen van krediet zijn meestal het gevolg van een

hoger risico op betalingsverzuim. De gemiddelde

betalingstermijn voor het hele land bedraagt dit jaar 30

dagen. Dit is gedaald ten opzichte van de 49 dagen van vorig

jaar, een vermindering die waarschijnlijk de

beschikbaarheid en kosten van kapitaal weerspiegelt die

nodig zijn om de verkoop op krediet te financieren.

In het Betalingsbarometer-onderzoek van dit jaar meldden

bedrijven in Nederland dat 55% van de totale waarde van de

omzet op dit moment achterstallig is. Dit is vergelijkbaar

met de 56% van vorig jaar. Bovendien meldde 53% van de

respondenten dat ze langer moesten wachten dan vorig jaar

om achterstallige facturen in liquiditeit om te zetten. Lang

achterstallige facturen (meer dan 90 dagen te laat)

vertegenwoordigen 11% van de totale waarde van B2B-

facturen (een stijging ten opzichte van de 9% van vorig jaar).

Nog belangrijker is dat 13% van de totale waarde van

uitstaande facturen dit jaar is afgeschreven (wederom een

stijging ten opzichte van de resultaten van vorig jaar, waar

10% werd afgeschreven).

Zulke grote betalingsvertragingen en enorme verliezen

kunnen de oorzaak zijn van de duidelijke vraag naar

verhoogde risicobescherming in het land. 52% van de

respondenten (een stijging ten opzichte van de 32% van

vorig jaar) vertelde ons dat ze meer tijd en middelen hebben

besteed aan het incasseren van uitstaande facturen. Als ze

daar resultaat mee boekten, konden bedrijven grip houden

op de DSO (Days Sales Outstanding). Meestal betrof dat

uitzonderingen, de meeste bedrijven hadden moeite om

deze binnen de perken te houden.

Vooruitblikkend gaf 63% van de bedrijven aan dat ze

denken dat het betaalgedrag van hun klanten de komende

12 maanden zal verbeteren. Dit is een van de redenen

waarom de meerderheid van plan is het beheer van het

debiteurenrisico intern te blijven doen, hoewel een

aanzienlijke minderheid van plan is gebruik te maken van

een kredietverzekering. Ondanks dit optimisme sprak meer

dan de helft van de ondervraagde bedrijven zijn

bezorgdheid uit over de Nederlandse economie. 52% maakt

zich zorgen dat de economie zich niet zal herstellen van de

economische crisis als gevolg van de pandemie.

Op de vraag of de pandemie de bedrijfsactiviteiten

permanent had beïnvloed, antwoordde 61% van de

respondenten dat ze bepaalde digitaliseringsaspecten nu

vast hebben opgenomen, waaronder een toenemend

gebruik van e-commerce. Veel bedrijven noemden een

aanhoudende impact op de toeleveringsketens en

veranderingen in de vraag van klanten. Het is echter nog

onduidelijk in hoeverre dit blijvende effecten zouden

kunnen zijn.

Betalingspraktijken in Nederland



Forse stijging van betalingsvertragingen en afschrijvingen

kosten geld 

Hoewel de economische crisis als gevolg van de pandemie de

Nederlandse bouwsector niet in dezelfde mate heeft getroffen

als andere markten in Europa, meldde een groot aantal

bedrijven het afgelopen jaar problemen met klantbetalingen

en hun cashflow. Veel bedrijven vertelden ons dat dit een

aanzienlijke stijging van de DSO (Days Sales Outstanding)

veroorzaakte. 51% verklaarde dat ze langer moesten wachten

dan vorig jaar om achterstallige facturen om te zetten in

liquiditeit.

Voor de bedrijven zonder kredietverzekering bleek deze

stijging van de uitgestelde betalingen kostbaar. 50% van de

ondervraagde bouwbedrijven vertelde ons dat de

hoeveelheid tijd en middelen die ze hebben besteed aan het

innen van onbetaalde facturen is toegenomen. Dit kwam

neer op een stijging van 19% ten opzichte van het percentage

respondenten dat vorig jaar hetzelfde meldde. Desondanks

werd gemiddeld 9% van de totale waarde van de dit jaar in de

sector verstuurde B2B-facturen afgeschreven. Dit is een

enorm verlies aan inkomsten en een stijging van 50% ten

opzichte van de 6% die vorig jaar werd afgeschreven. Er was

ook een grote stijging van het percentage bedrijven dat

strengere procedures voor kredietcontrole rapporteert (40%

vergeleken met 27% vorig jaar). Dit kan een positieve invloed

hebben gehad op achterstallige betalingen, omdat de stijging

van jaar tot jaar te verwaarlozen was. Het totaalbeeld is

echter nog steeds slecht, met achterstallige betalingen die

maar liefst 48% van de totale waarde van B2B-facturen in de

sector beïnvloeden.

Het feit dat problemen met het innen van facturen zo veel

bedrijven in de bouwsector raakt, zou negatieve gevolgen

kunnen hebben voor de liquiditeit van sommige bedrijven.

Veel bedrijven vertelden ons dat ze betalingen aan

leveranciers hebben uitgesteld om de cashflow te garanderen

die ze nodig hadden om in hun bedrijf te investeren.

Achterstallige betalingen en cashflow
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Op tijd betaald
2021

2020

43

48

 

 

     

Te laat
2021

2020

Afgeschreven
2021

2020

48

47

9

6

Bouwsector in Nederland
% van de totale waarde van B2B-facturen die op tijd zijn betaald,

achterstallig zijn en als oninbaar zijn afgeschreven (2021/2020)

 

Bouwsector in Nederland
de gemiddelde tijd die nodig is om achterstallige facturen om te

zetten in cash (verandering in het afgelopen jaar)

Steekproef: alle respondenten

Bron: Atradius Betalingsbarometer – november 2021

Steekproef: alle respondenten

Bron: Atradius Betalingsbarometer – november 2021

* Betalingstermijn + betaalachterstand

(% van de respondenten

6%

51%

43%

Betaalduur*

(gemiddeld

aantal dagen)

Bouw

AfnameToename Onveranderd
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Breed gebruik van zelfverzekering in de sector  

Ondanks de verslechtering van het B2B-betaalgedrag kozen

de meeste bedrijven in de Nederlandse bouwsector ervoor

om hun vorderingen niet te verzekeren. 68% van de

respondenten vertelde ons dat ze kozen voor zelfverzekering,

wat redelijk consistent is met de 70% van vorig jaar. Wellicht

geen verrassing gezien het grote percentage bedrijven zonder

kredietverzekering en met de helft van de respondenten die

een stijging meldde van de kosten en tijd die nodig is voor het

innen van facturen, vertelde 58% van de respondenten ons

dat ze te maken kregen met hogere kosten voor

creditmanagement. Deze kosten omvatten de verhoogde

incassokosten in verband met het beheer van achterstallige

betalingen (38% van de respondenten), en verhoogde kosten

in verband met het veiligstellen van financiering om de

liquiditeitsniveaus te handhaven (28%).

De belangstelling van de sector voor kredietverzekeringen

groeit   

Met achterstallige betalingen en afschrijvingen die de winst

dreigen uit te hollen, verklaarde een aanzienlijk aantal

bedrijven in de Nederlandse bouwsector dat ze van plan zijn

hun creditmanagementpraktijken de komende twaalf

maanden aan te scherpen. Veel bedrijven uit de sector

vertelden ons dat ze van plan zijn om hun

debiteurenvorderingen te beschermen met

kredietverzekering of securitisatie van handelsschulden (34%

van de respondenten).

Ondanks dat 42% van de respondenten verwachtte dat de

DSO zou verslechteren, is maar liefst 40% van de

bouwbedrijven die we spraken van plan om de achterstallige

incasso intern te blijven beheren. Respondenten die van plan

zijn om zonder verzekering krediet te blijven aanbieden,

denken risico's te verkleinen door risicoconcentraties te

vermijden en door betalingsherinneringen te sturen.

Aanpak van creditmanagement en DSO 

Bouw
 

Bouwsector in Nederland
wijziging in de kosten van creditmanagement (2021/2020)

(% van de respondenten)

6%

58%
36%

Credit

management

kosten

Steekproef: alle respondenten

Bron: Atradius Betalingsbarometer – november 2021

 

Bouwsector in Nederland
verwachte veranderingen in de DSO in de komende 12 maanden

(% van de respondenten)

6%

42%

52%

DSO

AfnameToename Onveranderd

AfnameToename Onveranderd

Steekproef: alle respondenten

Bron: Atradius Betalingsbarometer – november 2021
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POSITIEF

80%
NEGATIEF

10%
GEEN VAN BEIDE

10%

Bedrijven zijn positief over groeivooruitzichten voor 2022

Hoewel 38% van de ondervraagde bedrijven in de bouwsector

aangaf bezorgd te zijn dat de pandemie zal aanhouden,

vertelde de overgrote meerderheid (80%) ons dat ze een

positief gevoel hebben over hun groeivooruitzichten voor

volgend jaar. Interessant is dat 56% positieve effecten van de

pandemie noemde. Men is van plan om technologie die men

tijdens de pandemie is gaan gebruiken te integreren in de

manier van zakendoen in de toekomst.

32% van de respondenten vertelde ons echter dat ze bezorgd

waren over het feit dat de aanhoudende pandemie een

negatieve invloed zou kunnen hebben op de binnenlandse

economie. Dit is in overeenstemming met de voorspellingen

dat de DSO de komende maanden zal verslechteren. Mogelijk

in reactie hierop zei 36% de komende maanden meer B2B-

verkoop op krediet te verwachten, voornamelijk om klanten

extra tijd te geven om facturen te betalen. 30% is van plan

krediet aan te bieden om de klantvraag te stimuleren.

Sectorvooruitzichten voor 2022 

Bouw

ONDERZOEKSVRAAG

De pandemie heeft een behoorlijke impact
gehad op bedrijven. Van welke van de
volgende zaken verwacht u dat ze blijvend
worden voor de manier waarop u werkt?
(rangschikking naar % van de respondenten)

#1 Meer digitalisering  

#2 Thuiswerken (administratief

personeel)

#3 Reageren op veranderingen in de

behoeften van klanten

Trager of geen herstel van bepaalde sectoren

Langzamer of geen herstel van de binnenlandse economie

Toename van faillissementen

Liquiditeitstekorten

Voortduren van de pandemie

Langdurige neergang van de wereldeconomie

Aanhoudende verstoringen van de toeleveringsketen

Beperking van het verkeer van goederen

Toename van protectionisme in de wereldhandel

Risico's van cyberaanvallen en fraude

38

32

26

26

26

22

22

20

16

12

 

Bouwsector in Nederland
Vooruitblik naar 2022: de 10 belangrijkste zorgen

die bedrijven aangeven te hebben

Bouwsector in Nederland
hoe bedrijven denken over hun mogelijke groei in 2022

Steekproef: alle respondenten

Bron: Atradius Betalingsbarometer – november 2021

Steekproef: alle respondenten

Bron: Atradius Betalingsbarometer – november 2021

(% van de respondenten)

(% van de respondenten)
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Achterstallige betalingen en cashflow 

Op tijd betaald
2021

2020

34

35

 

 

     

Te laat
2021

2020

Afgeschreven
2021

2020

53

59

13

6

Bouwmaterialensector in Nederland
% van de totale waarde van B2B-facturen die op tijd zijn betaald,

achterstallig zijn en als oninbaar zijn afgeschreven (2021/2020)

 

Bouwmaterialensector in Nederland
de gemiddelde tijd die nodig is om achterstallige facturen om te

zetten in cash (verandering in het afgelopen jaar)

Steekproef: alle respondenten

Bron: Atradius Betalingsbarometer – november 2021

Steekproef: alle respondenten

Bron: Atradius Betalingsbarometer – november 2021

* Betalingstermijn + betaalachterstand

(% van de respondenten)

2%

67%

31% Betaalduur*

(gemiddeld

aantal dagen)

Bouwmaterialen

Grote stijging van achterstallige betalingen en afschrijvingen

Het merendeel van de bedrijven in de Nederlandse

bouwmaterialensector worstelt met de kosten van de recessie als

gevolg van de pandemie. Nergens is dit duidelijker te zien dan bij

late betaling door klanten en de gemelde verslechtering van de

DSO. 67% van de door ons ondervraagde bedrijven gaf aan te

maken te hebben met achterstallige betalingen, een enorme

stijging ten opzichte van de 21% die dit vorig jaar meldde. Dit

sombere beeld bleef niet beperkt tot achterstallige facturen. Er

was ook een aanzienlijke stijging van het aantal afschrijvingen.

13% van de totale waarde van de B2B-facturen van de sector werd

dit jaar afgeschreven, vergeleken met slechts 6% vorig jaar.

Ondanks dergelijke problemen was de totale waarde van de

facturen die op de vervaldatum nog openstonden lager dan vorig

jaar (53% ten opzichte van 59%). Mogelijk ligt dit aan een lager

verkoopvolume. De bouwmaterialensector is een belangrijke

leverancier voor de bouwsector, die ook een verslechtering van

de achterstallige betalingen en afschrijvingen meldde. Het is

daarom geen verrassing dat de bouwmaterialensector ook onder

druk is komen te staan. Wat echter opvalt is dat de

bouwmaterialensector harder getroffen lijkt te zijn. Het

afschrijvingspercentage van 13% steekt bijvoorbeeld ongunstig af

bij een afschrijving van 9% in de bouwsector.

De sector geeft meer uit aan het innen van achterstallige

betalingen

Dit was waarschijnlijk te verwachten gezien het grote aantal

bedrijven dat achterstallige betalingen meldt. Zo zei 46% dat ze

meer tijd en middelen hebben besteed aan hun pogingen om te

innen, zowel door hun eigen interne inspanningen als door het

inhuren van externe incassobureaus. Dit is een forse stijging ten

opzichte van de 18% van de bedrijven die vorig jaar meldden

meer aan incasso te besteden. Voor bedrijven die niet beschikken

over professionele incasso als integraal onderdeel van

creditmanagementdiensten, zoals kredietverzekering, betekent

dit extra kosten.

Maar de kosten die worden gemaakt voor het innen van

achterstallige facturen zijn niet de enige kritieke kosten die

betalingsachterstanden met zich meebrengen. We hoorden van

veel bedrijven dat ze vanwege de liquiditeit die in onbetaalde

facturen zit geld moesten lenen van (en kosten betalen aan)

externe bronnen om te zorgen voor voldoende cashflow om hun

bedrijf draaiende te houden. 44% van de bedrijven in de sector zei

te zoeken naar extra financiering (vergeleken met 28% vorig

jaar). Bovendien heeft 39% van de ondervraagde bedrijven om

een verlenging van rekening-courantkrediet verzocht. Dat is een

enorme stijging ten opzichte van de 10% die dit vorig jaar meldde.

AfnameToename Onveranderd
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Aanpak van creditmanagement en DSO

Bouwmaterialen
 

Bouwmaterialensector in Nederland
wijziging in de kosten van creditmanagement (2021/2020)

(% van de respondenten)

6%

69%

25%

Credit

management

kosten

Steekproef: alle respondenten

Bron: Atradius Betalingsbarometer – november 2021

 

Bouwmaterialensector in Nederland
verwachte veranderingen in de DSO in de komende 12 maanden

(% van de respondenten)

1%

59%
40%

DSO

De meeste bedrijven blijven onverzekerd

Ondanks de betalingsrisico's die voortvloeien uit het uitdagende

economische klimaat koos 87% van de bedrijven ervoor om hun

verkoop op krediet niet te verzekeren. Dat is een stijging ten

opzichte van de 70% die dit vorig jaar meldde. Voor de bedrijven

met voldoende kasreserve kan wanbetaling van klanten lastig

zijn en voor een tekort op de balans zorgen. Bovendien betekent

het vastzetten van geld in een voorziening voor dubieuze

debiteuren dat deze middelen niet beschikbaar zijn voor de

groei van het bedrijf. Voor de bedrijven zonder een dergelijke

buffer is een groot percentage wanbetaling echter een

aanzienlijk risico dat het voortbestaan van het bedrijf in gevaar

kan brengen.

Op de vraag welk instrument of welke techniek voor

creditmanagement zij in de komende maanden willen

gebruiken, gaf 69% van de ondervraagde bedrijven aan dat ze

de ondersteuning vanuit eigen middelen willen vergroten. Dit

zit in de buurt van de 62% van vorig jaar. 49% gaf aan zich

zorgen te maken over de negatieve invloed van een mogelijke

slechte DSO op het cashflowniveau, en zei van plan te zijn om

de concentratie van wanbetalingsrisico bij klanten te

verminderen. Hetzelfde percentage vertelde ons dat ze de

betalingsvoorwaarden voor klanten zouden aanpassen en met

leveranciers zouden onderhandelen. Bedrijven zonder

kredietverzekering en met zelfverzekering zouden bij het

beoordelen van de kredietkwaliteit van hun klanten en

prospects moeten vertrouwen op openbaar beschikbare en van

externe partijen gekochte financiële informatie. 

Naast het zoeken naar externe financiering of het verlengen

van rekening-courantkredieten zeiden veel bedrijven dat ze van

plan zijn om in de komende maanden meer gebruik te gaan

maken van securitisatie van handelsschulden en factoring. Dit

kunnen dure maatregelen zijn om liquiditeit te garanderen als

men te maken krijgt met slechte betaalgewoonten. Echter, voor

veel bedrijven, vooral die creditmanagement in eigen beheer

doen en betalen om toenemende achterstallige  betalingen te

beheren, kan factoring of securitisatie van handelsschulden

misschien de enige manier zijn om te zorgen voor voldoende

cashflow om de zaak draaiende te houden. Met 59% van de

sector die zegt bezorgd te zijn over een stijging van de DSO die

de komende maanden het cashflowniveau zal beïnvloeden, is

het goed mogelijk dat steeds meer Nederlandse

bouwmaterialenbedrijven in de komende maanden overgaan

op factoring of securitisatie van handelsschulden.

AfnameToename Onveranderd

AfnameToename Onveranderd

Steekproef: alle respondenten

Bron: Atradius Betalingsbarometer – november 2021
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Optimisme over vooruitzichten voor de sector in 2022

ondanks uitdagingen

95% van de bedrijven in de Nederlandse

bouwmaterialensector vertelde ons dat ze positief denken

over hun groeimogelijkheden in 2022. Dit staat in schril

contrast met het beeld van achterstallige betalingen en

afschrijvingen op vorderingen die de sector voor een groot

deel van 2021 parten heeft gespeeld. Een dergelijk optimisme

contrasteert ook met de 49% van de bedrijven die bezorgd is

dat de pandemie ook volgend jaar nog negatieve gevolgen

voor de wereldeconomie zal hebben, en de 48% die zich

zorgen maakt over de binnenlandse economie.

Maar de uitbundige cijfers waaruit dit groeiend optimisme

blijkt suggereren dat de meeste bedrijven op zijn minst enige

verbetering verwachten. Interessant genoeg vertelde 40% van

de bedrijven ons dat ze verwachten dat de handel op krediet

de komende maanden zal toenemen om hun klanten extra

tijd te geven om facturen te betalen en de vraag te

stimuleren.

Op de vraag of de pandemie tot zichtbare wijzigingen in hun

bedrijf heeft geleid, vertelde 60% ons dat ze

bepaalde digitaliseringsaspecten nu permanent toepassen.

52% gaf aan dat ze zich op e-commerce hebben gericht, of de

inzet ervan hebben vergroot. 47% noemde veranderingen in

de toeleveringsketens en vertelde ons dat ze verwachten de

komende maanden te maken te krijgen met hervormingen in

de toeleveringsketen. 45% verklaarde dat de pandemie heeft

geleid tot veranderingen in de vraag van hun klanten. Hoe

permanent laatstgenoemde veranderingen zullen zijn, valt

nog te bezien.

Sectorvooruitzichten voor 2022 

Bouwmaterialen

ONDERZOEKSVRAAG

De pandemie heeft een behoorlijke impact
gehad op bedrijven. Van welke van de
volgende zaken verwacht u dat ze blijvend
worden voor de manier waarop u werkt?
(ranking by % of respondents)

#1 Meer digitalisering  

#2 Toename van inzet van e-commerce

#3 Hervorming toeleveringsketens

Langdurige neergang van de wereldeconomie

Langzamer of geen herstel van de binnenlandse economie

Liquiditeitstekorten

Voortduren van de pandemie

Toename van faillissementen

Trager of geen herstel van bepaalde sectoren

Aanhoudende verstoringen van de toeleveringsketen

Beperking van het verkeer van goederen

Risico's van cyberaanvallen en fraude

Toename van protectionisme in de wereldhandel

49

48

41

39

35

33

27

23

13

8

 

Bouwmaterialensector in Nederland
Vooruitblik naar 2022: de 10 belangrijkste zorgen die

bedrijven aangeven te hebben 

Bouwmaterialensector in Nederland
hoe bedrijven denken over hun mogelijke groei in 2022

Steekproef: alle respondenten

Bron: Atradius Betalingsbarometer – november 2021

Steekproef: alle respondenten

Bron: Atradius Betalingsbarometer – november 2021

(% van de respondenten)

(% van de respondenten)

POSITIEF

95%
NEGATIEF

5%
GEEN VAN BEIDE

0%
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Achterstallige betalingen en cashflow 

Op tijd betaald
2021

2020

26

28

 

 

     

Te laat
2021

2020

Afgeschreven
2021

2020

60

61

14

11

Machine-industrie in Nederland
% van de totale waarde van B2B-facturen die op tijd zijn betaald,

achterstallig zijn en als oninbaar zijn afgeschreven (2021/2020)

 

Machine-industrie in Nederland
de gemiddelde tijd die nodig is om achterstallige facturen om te

zetten in cash (verandering in het afgelopen jaar)

Steekproef: alle respondenten

Bron: Atradius Betalingsbarometer – november 2021

Steekproef: alle respondenten

Bron: Atradius Betalingsbarometer – november 2021

* Betalingstermijn + betaalachterstand

(% van de respondenten)

3%

44%

53%

Betaalduur*

(gemiddeld

aantal dagen)

Machines

De sector profiteert van verbeterd debiteurenbeheer

Een opvallende uitkomst van het Betalingsbarometer-

onderzoek voor de Nederlandse machine-industrie is de

inspanning om het debiteurenbeheer te verbeteren. 72% van

de ondervraagde bedrijven vertelde ons dat ze hun interne

processen voor het innen van achterstallige facturen hebben

geïntensiveerd, met een verscheidenheid aan technieken zoals

betalingsherinneringen. Dit ten opzichte van de 48% die dit

het afgelopen jaar meldde. Bovendien heeft 71% van de

respondenten het innen van achterstallige facturen uitbesteed

aan een professioneel incassobureau (vergeleken met 47%

vorig jaar).

De resultaten van deze verdubbeling van het

creditmanagement zijn duidelijk te zien in de 53% van de

respondenten die geen significante verandering in de

gemiddelde tijd tussen facturatie en betaling meldt. Dit is een

grote verbetering ten opzichte van de 22% die vorig jaar kon

melden dat er geen verandering was geweest. In feite kon de

sector zelfs een kleine verbetering melden van de hoeveelheid

B2B-facturen die nog steeds uitstaan op de vervaldatum (60%

vergeleken met 62% vorig jaar).

Hoewel dergelijke creditmanagement-inspanningen hebben

bijgedragen aan het beheersen van de Days Sales Outstanding

(DSO) in de sector, zijn deze successen echter niet het hele

verhaal. De sector had grote moeite om de afschrijvingen

binnen de perken te houden. Door de Nederlandse machine-

industrie werd dit jaar 14% van de totale waarde van B2B-

facturen afgeschreven, een stijging ten opzichte van de 11% die

vorig jaar werd afgeschreven. Ondanks verbeteringen die veel

bedrijven hebben doorgevoerd voor het innen van facturen, is

het duidelijk dat er nog steeds sprake is van een aanzienlijke

inefficiëntie in het incassoproces.

Het totale afschrijvingspercentage van 14% vertegenwoordigt

een enorm bedrag aan gederfde inkomsten, een cijfer dat een

zwaar stempel kan drukken op de liquiditeitspositie van een

groot deel van de sector. Dit kan een verklaring zijn voor de

toename van het aantal bedrijven dat gebruikmaakt van

externe financieringsbronnen (40% van de respondenten

vergeleken met 19% een jaar geleden). De afschrijflast kan ook

de reden zijn dat zoveel machinebedrijven het betalen van

leveranciers hebben uitgesteld. 35% van de respondenten

meldde dat ze betalingen achterhielden, vergeleken met 19%

vorig jaar.

AfnameToename Onveranderd
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Aanpak van creditmanagement en DSO

Machines
 

Machine-industrie in Nederland
wijziging in de kosten van creditmanagement (2021/2020)

51%

49%

Credit

management

kosten

Steekproef: alle respondenten

Bron: Atradius Betalingsbarometer – november 2021

 

Machine-industrie in Nederland
verwachte veranderingen in de DSO in de komende 12 maanden

(% van de respondenten)

1%

52%

47%

DSO

Korting voor vroegtijdige betalingen wordt steeds

populairder

79% van de respondenten vertelde ons dat ze kortingen

boden voor de vroegtijdige betaling van facturen. Dit ten

opzichte van 60% die dit vorig jaar meldde. Kortingen waren

slechts een van de vele instrumenten die door bedrijven in de

sector werden gebruikt om het risico van wanbetaling van

klanten te beheersen. Veel bedrijven vertelden ons ook dat ze

waar mogelijk concentraties van risico's vermeden hebben,

om de impact op hun debiteuren te minimaliseren voor het

geval er één inkomstenbron verloren zou gaan.

Kredietverzekering wordt ook vrij algemeen gebruikt binnen

de sector, hoewel bedrijven die niet verzekerd zijn in de

meerderheid zijn. Deze laatste groep heeft ervoor gekozen

het risico intern te beperken, mogelijk door het aanleggen

van reserves voor dubieuze debiteuren op momenten dat het

liquiditeitsniveau dat toeliet.

Opmerkelijk genoeg hoorden we van de bedrijven die kozen

voor het in eigen beheer houden van het wanbetalingsrisico

dat dit duur was. Het afgelopen jaar kregen ze te maken met

een aanzienlijke stijging van de administratieve kosten voor

het beheer van hun kredietafdelingen, evenals voor de kosten

van kredietinformatie over klanten. Bedrijven bevestigden

ook dat de incassokosten waren gestegen, zowel voor interne

activiteiten als voor de kosten van gespecialiseerde bureaus.

De helft van de sector maakt zich zorgen over toekomstige

DSO-niveaus

52% van de machine-industrie vreest dat de DSO in de

komende maanden zal stijgen. 55% van de respondenten

vertelde ons dat ze van plan zijn om meer gebruik te maken

van korting voor vroegtijdige betalingen in een poging om

het liquiditeitsniveau te handhaven en grip op de DSO te

houden. Dit is misschien te verwachten, omdat dit

creditmanagement-instrument door de sector al op grote

schaal wordt gebruikt. Maar interessant genoeg vertelde een

aanzienlijk deel van de bedrijven ons ook dat ze van plan zijn

om de kredietkwaliteit van hun klanten strenger te

controleren en in de komende maanden hun

betalingsvoorwaarden per klant op basis daarvan aan te

passen. Dit werd gemeld door 48% van de ondervraagde

bedrijven, vergeleken met 35% vorig jaar.

AfnameToename Onveranderd

AfnameToename Onveranderd

(% van de respondenten)

Steekproef: alle respondenten

Bron: Atradius Betalingsbarometer – november 2021
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De neergang door de pandemie blijft een schaduw werpen

over de vooruitzichten van de sector

Vooruitkijkend naar 2022 wees de meerderheid van de

Nederlandse machine-industrie (68%) op de neergang als

gevolg van de pandemie als de voornaamste reden van zorg

voor zowel de mondiale als de binnenlandse economie. 51%

van de bedrijven maakt zich zorgen dat hun belangrijkste

handelspartners de komende maanden niet zullen

terugkeren naar hun oude niveau. 48% verwacht meer

handel op krediet doordat bedrijven bezig zijn om de vraag te

stimuleren, en de meeste bedrijven denken positief over hun

groeipotentieel voor volgend jaar.

Op de vraag naar de langetermijneffecten van de pandemie

vertelde 65% van de sector ons dat ze nu werken met

omgevormde toeleveringsketens, en 64% gaf aan dat

digitalisering meer ingeburgerd was. Bovendien vertelde 48%

ons over toegenomen handelsmogelijkheden die voortvloeien

uit e-commerce.

Sectorvooruitzichten voor 2022 

Machines

Langzamer of geen herstel van de binnenlandse economie

Langdurige neergang van de wereldeconomie

Trager of geen herstel van bepaalde sectoren

Liquiditeitstekorten

Aanhoudende verstoringen van de toeleveringsketen

Voortduren van de pandemie

Toename van faillissementen

Beperking van het verkeer van goederen

Toename van protectionisme in de wereldhandel

Risico's van cyberaanvallen en fraude

68

53

51

39

27

25

25

20

13

12

 

Machine-industrie in Nederland
Vooruitblik naar 2022: de 10 belangrijkste zorgen

die bedrijven aangeven te hebben

Machine-industrie in Nederland
hoe bedrijven denken over hun mogelijke groei in 2022

Steekproef: alle respondenten

Bron: Atradius Betalingsbarometer – november 2021

Steekproef: alle respondenten

Bron: Atradius Betalingsbarometer – november 2021

(% van de respondenten)

(% van de respondenten)

ONDERZOEKSVRAAG

De pandemie heeft een behoorlijke impact
gehad op bedrijven. Van welke van de
volgende zaken verwacht u dat ze blijvend
worden voor de manier waarop u werkt?
(ranking by % of respondents)

#1 Gevolgen van hervorming

toeleveringsketens  

#2 Meer digitalisering 

#3 Toename van inzet van e-commerce

POSITIEF

99%
NEGATIEF

0%
GEEN VAN BEIDE

1%
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Doelstellingen van het onderzoek

Ieder jaar peilt Atradius het betalingsgedrag van

ondernemingen wereldwijd via een onderzoek genaamd de

‘Atradius Betalingsbarometer’. Dit rapport, dat deel uitmaakt

van de editie van de Atradius Betalingsbarometer 2021 voor

Europa, richt zich op Nederland. Tweehonderd bedrijven uit

de Nederlandse bouw- en bouwmaterialensectoren en de

machine-industrie zijn ondervraagd. Vanwege een wijziging

in de onderzoeksmethodologie is voor sommige resultaten

geen vergelijking met afgelopen jaar beschikbaar, hoewel

de waarden van afgelopen jaar in het onderzoek waar

mogelijk als benchmark worden gebruikt.

Het onderzoek werd exclusief voor Atradius uitgevoerd door

CSA Research.

Reikwijdte van het onderzoek

� Basispopulatie: de voor het debiteurenbeheer

verantwoordelijke contactpersonen werden ondervraagd.

� Steekproefontwerp: het strategisch steekproefplan maakt

het mogelijk een analyse uit te voeren van landgegevens

per sector en bedrijfsgrootte.

� Selectieproces: de bedrijven werden geselecteerd en

benaderd via een internationaal internetpanel. Bij het

begin van het interview werd de contactpersoon

gescreend en werd een quotumcontrole uitgevoerd.

� Steekproef: in totaal werden n=200 personen

ondervraagd. 

� Interview: online ondersteunde persoonlijke interviews

(Computer Assisted Web Interviews of WAPI) van

ongeveer 15 minuten. Interviewperiode: 3e kwartaal van

2021.

Onderzoeksopzet

Onderzochte sectoren 

Bouw

Bouwmaterialen

Machines

Productie 42 81 37

Groothandel 22 11 57

Detailhandel/distributie 12 3 1

Dienstverlening 24 5 4

Microbedrijven 12 0 5

Mkb – kleine bedrijven 38 19 3

Mkb – middelgrote bedrijven 36 69 9

Grote bedrijven 14 12 83

Nederland – totaal aantal interviews 200

Copyright Atradius N.V. 2021

Als u na het lezen van dit rapport meer informatie wenst over het beschermen van uw vorderingen tegen wanbetaling door uw klanten,

dan kunt u een bezoek brengen aan de website van Atradius. Als u specifieke vragen hebt, kunt u een bericht achterlaten. Een prod-

uctspecialist zal contact met u opnemen. Onder Publicaties vindt u nog meer publicaties van Atradius gericht op de mondiale economie,

waaronder landenrapporten, sectoranalyses, advies over creditmanagement en artikelen over actuele onderwerpen.

Meld u aan voor berichten over onze publicaties en ontvang wekelijks een e-mail wanneer er een nieuw rapport is verschenen.

Voor meer inzicht in de incassopraktijken van B2B-vorderingen in Nederland en de rest van de wereld, zie atradiuscollections.com

For the Netherlands atradius.nl

Statistische bijlage

Gedetailleerde grafieken en cijfers zijn te vinden in de

Statistische bijlage.

Deze maakt deel uit van de Atradius Betalingsbarometer voor

november 2021, die beschikbaar is op

www.atradius.com/publications

Downloaden in pdf-formaat (alleen in het Engels).

Sector

Ondervraagde Bouw Bouwmaterialen Machines 

bedrijven (%) (%) (%)

Bedrijfsgrootte

Ondervraagde Bouw Bouwmaterialen Machines 

bedrijven (%) (%) (%)

https://atradiuscollections.com/global/
https://group.atradius.com/documents/ppb21_stat_app_we.pdf 
https://group.atradius.com/publications/
https://atradius.nl
https://group.atradius.com/subscription-details/
https://atradius.nl/contact/
https://atradius.nl
https://group.atradius.com/
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David Ricardostraat 1 · 1066 JS Amsterdam

Postbus 8982 · 1006 JD Amsterdam

Nederland

Tel.: +31 20 553 9111
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Connect with Atradius

on Social Media
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https://atradius.nl
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