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De Atradius Betalingsbarometer is een jaarlijks

terugkerend onderzoek dat het betalingsgedrag

van ondernemingen wereldwijd peilt. Het

onderzoek behandelt een reeks onderwerpen,

waaronder betalingsvoorwaarden,

betalingsvertragingen, verkoop op krediet en

DSO (Days Sales Outstanding). 

Het onderzoek laat bedrijven aan het woord en

geeft ons dit jaar inzicht in hoe ondernemingen

omgaan met de COVID-19-pandemie en

wereldwijde recessie. 

In dit rapport vindt u de onderzoeksresultaten

voor Nederland. 
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Onderzoeksresultaten
voor Nederland

https://group.atradius.com/documents/ppb20_stat_app_we.pdf 
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Belangrijkste punten 

Bedrijven nemen toevlucht tot handelskrediet om

binnenlandse verkoop te verhogen

In een opmerkelijke verandering ten opzichte van de
sterke exportfocus die Nederland normaal gesproken
heeft, hebben bedrijven meer handelskrediet geboden aan
binnenlandse klanten in een poging de lokale verkoop te
stimuleren.

Tijdens pandemie 10% vorderingen afgeschreven

Bedrijven moesten langer wachten om achterstallige fac-
turen te innen dan vorig jaar (gemiddeld 25 dagen na ver-
valdatum, vergeleken met 10 dagen vorig jaar), en verloren
90% van de waarde van hun B2B-vorderingen die meer
dan 90 dagen achterstallig waren.

Nederlandse bedrijven verlengen betalingstermijnen om

verkoop te bevorderen

46% van de respondenten meldden dat ze langere beta-
lingstermijnen verleenden dan voor de pandemie, gemid-
deld tot 20 dagen langer dan op hetzelfde moment vorig
jaar.

Kopers en leveranciers werken nauw samen om

kredietcontroleproces te verbeteren

Na de pandemie-gerelateerde neergang verklaarde 45%
van de bedrijven nauwer met klanten samen te werken om
kredietinformatie te verkrijgen en hier vaker gebruik van
te maken dan van bankreferenties.

Bedrijven optimistisch over 2021 ondanks uitdagingen

pandemische recessie

Hoewel men zich zorgen maakt over kostenbeheersing en
cashflow, zijn de meeste Nederlandse bedrijven groten-
deels positief over de vooruitzichten voor 2021 voor de bin-
nenlandse en wereldeconomie en de toekomst van
internationale handel.

Reactie van Tom Kaars Sijpesteijn, algemeen di-

recteur van Atradius Nederland, op het rapport:

2020 is voor bedrijven in Nederland een

periode van ongekende onzekerheid geweest

en 2021 roept veel onbeantwoorde vragen

op. Het is een simpel feit dat we niet weten of

de COVID-19-pandemie volgend jaar onder

controle zal zijn en of er een vaccin

beschikbaar zal zijn. Het is van cruciaal

belang voor bedrijven een manier te vinden

om handel te drijven ongeacht de pandemie.

Nederlandse ondernemingen zijn proactief

geweest in hun benadering van het

bevorderen van handel. Zo vertelde 40% van

de in de Betalingsbarometer ondervraagde

bedrijven ons dat ze meer gebruik zijn gaan

maken van kredietverzekeringen nadat de

pandemie de kop opstak. Daardoor zullen zij

niet alleen profiteren van de geruststellende

gedachte dat ze beschermd zijn tegen het

risico van oninbare schulden, maar ook

toegang hebben tot onze uitgebreide kennis

over de gezondheid van bedrijven

wereldwijd en in een sterke positie verkeren

om gedegen zakelijke beslissingen te nemen.

Veel bedrijven meldden ook dat zij hun

toevlucht namen tot zelfverzekering. Het is

goed dat deze bedrijven reserves

beschikbaar hebben om oninbare schulden

op te vangen en de klap van een afschrijving

te accepteren. Zelfverzekering werkt echter

het best in combinatie met andere

creditmanagement instrumenten, zoals

kredietverzekering, om vorderingen te

beschermen tegen het risico van

herhaaldelijke betalingsachterstanden en

afschrijvingen.

“

”

https://group.atradius.com/documents/ppb20_stat_app_we.pdf 
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Binnenlands handelskrediet neemt toe te

midden van voorzichtigheid, hoewel algemeen

optimisme over 2021 de overhand heeft

In de afgelopen vijf jaar konden Nederlandse bedrijven pro-
fiteren van licht economisch herstel. De economie begon re-
centelijk weliswaar te dalen vanwege de afgenomen vraag
vanuit Frankrijk en Duitsland en de onzekerheid rond brexit,
maar in het algemeen was het economische beeld redelijk
stabiel. Toen kwam de COVID-19-pandemie met een lockdown
en de regel om thuis te werken. De uitwerking op de economie
was razendsnel en leidde tot een historische recessie en
wijdverbreide onrust.
Midden in deze neergang voerden wij dit jaar ons onderzoek
voor de Betalingsbarometer uit. Dit gaf ons de waardevolle
gelegenheid om bedrijven rechtstreeks te spreken en een
indruk te krijgen van de zakelijke gezondheid aan de hand
van prestatie-indicatoren voor betalingen. Ook gaf het ons
de kans om de resultaten te vergelijken met het onderzoek
van vorig jaar. 
De resultaten tonen een sterke toename van achterstallige
betalingen en afschrijvingen. Gezien de langdurige focus op
exporthandel in Nederland is het interessant dat het onderzoek
laat zien dat men liever handelskrediet biedt aan binnenlandse
klanten dan aan buitenlandse. Hoewel dit waarschijnlijk
een teken van zakelijke voorzichtigheid is, toont het onderzoek
ook een hoge mate van optimisme. De meeste ondernemingen
verwachten dat de binnen- en buitenlandse en wereldwijde
handel volgend jaar zullen groeien.

Belangrijkste onderzoeksresultaten 

voor Nederland  

� Bedrijven breiden gebruik van handelskrediet uit om

binnenlandse verkoop te stimuleren

Ondanks het begin van de pandemische recessie is han-
delskrediet bij Nederlandse bedrijven zeer in trek. De meer-
derheid ervan gebruikt het als een competitief hulpmiddel
om verkoop op de binnenlandse markt te stimuleren. In
lijn met het gemiddelde voor West-Europa is er momenteel
handelskrediet in het spel bij 55% van de B2B-verkopen.
42% van de Nederlandse bedrijven die dit jaar deelnamen
aan het onderzoek meldde een gemiddelde toename van
36% van de totale waarde van hun B2B-verkoop op krediet
vergeleken met voor de pandemie. Voor 47% van de be-
drijven was er geen verandering. Een aanzienlijk lager
percentage respondenten meldde een afname van de
B2B-verkoop op krediet na de pandemie-gerelateerde
neergang (11%).
Op de binnenlandse markt werden de meeste aanvragen
voor handelskrediet met een relatief hoge waarde geac-
cepteerd, terwijl die van buitenlandse klanten werden af-
gewezen (ook waar het een lagere waarde betrof). Dit is een
wijziging ten opzichte van de krediettrends van voor de
pandemie en is des te opmerkelijker gezien de sterke ex-
porttraditie die Nederland heeft.
56% van de ondervraagde bedrijven vertelde ons dat han-
delskrediet een belangrijk instrument was om de binnen-
landse verkoop aan te moedigen. Wanneer aanvragen voor
handelskrediet werden geweigerd, was dit volgens 38%
van de respondenten vanwege een hoger risico op beta-
lingsverzuim in het land van hun klanten (hoger dan het
regionale gemiddelde van 30%). Gemiddeld vertegenwoor-
digen de weigeringen van handelskrediet bijna 20% van de
totale waarde van B2B-verkoop. 
Op de vraag naar toekomstige handelskredietplannen en
-beleid verwezen de meeste respondenten naar export-
handel. 30% van de ondernemingen vertelde ons dat ze in
de komende zes maanden soepelere betalingstermijnen
zouden verlenen om de buitenlandse verkoop te stimule-
ren. Dit wijst erop dat na de aanvankelijke voorzichtigheid
van Nederlandse exporteurs tijdens de pandemie de be-
langstelling voor buitenlandse handel weer groeiende is.

� Nederlandse bedrijven versoepelen betalingstermijnen

om verkoop te bevorderen

De overgrote meerderheid van Nederlandse bedrijven
hanteerde betalingstermijnen van gemiddeld tot 30 dagen
(gemeld door 65% van de respondenten), gevolgd door 17%
van de bedrijven met termijnen van 31 t/m 60 dagen en 4%
met 61 t/m 90 dagen. Opvallend genoeg hanteerde voor de
pandemie slechts 4% van de Nederlandse bedrijven beta-
lingstermijnen van langer dan 90 dagen. Tijdens de pan-
demie kwam daar radicaal verandering in: nu gaf 14% van
de bedrijven in ons onderzoek aan dat zij 90 dagen of meer
boden. 

4

Nederland: 5 grootste uitdagingen voor

winstgevendheid bedrijf in 2021
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Behoud van voldoende cashflow

Beperkingen voor bankleningen

Innen van uitstaande facturen

Dalende vraag naar onze producten en diensten

Beheersing van kosten

steekproef: alle onderzochte bedrijven 
Bron: Atradius Betalingsbarometer - november 2020

https://group.atradius.com/documents/ppb20_stat_app_we.pdf 
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46% van onze respondenten zei langere betalingstermij-
nen te hanteren dan voorheen, gemiddeld tot 20 dagen
langer.
Deze veranderde houding ten opzichte van betalingster-
mijnen is het duidelijkst waarneembaar in het gemiddeld
aantal dagen voor het land als geheel. Vorig jaar bedroeg
de gemiddelde betalingstermijn van Nederlandse bedrij-
ven 28 dagen; dit jaar is dat toegenomen tot 49 dagen. Men
vertelde ons dat de belangrijkste reden voor het verlenen
van langere termijnen het stimuleren van de binnenlandse
verkoop is (zoals gemeld door bijna 30% van de onder-
zochte bedrijven). 
Voor 48% van de respondenten bleven de betalingstermij-
nen stabiel, en slechts 6% meldde kortere termijnen, met
een gemiddelde van 10 dagen korter dan vorig jaar. 

� Achterstallige betalingen stijgen met 75% ten opzichte

van de situatie voor de pandemie

Na het begin van de pandemie was 56% van de totale
waarde van B2B-facturen achterstallig, vergeleken met
slechts 32% vorig jaar. Dit ligt boven het regionale cijfer van
47% en vormt een jaar-op-jaar toename van 75%. Gemid-
deld rapporteerden Nederlandse bedrijven dat ze 25 dagen
langer moesten wachten voor achterstallige facturen te
gelde werden gemaakt. 10% van de totale waarde van B2B-
vorderingen werd als oninbaar afgeschreven en 9% stond
na 90 dagen nog steeds open, wat neerkwam op een verlies
van 90% van de waarde van B2B-vorderingen die niet be-
taald waren binnen 90 dagen.

De toename in achterstallige betalingen veroorzaakt door
de pandemie-gerelateerde economische crisis is terug te
zien in de stijging van de DSO. 49% van de onderzochte be-
drijven in Nederland meldde een DSO-toename van tot
10%, en 49% van meer dan 10%. Slechts 2% van de onder-
nemingen rapporteerde een kortere DSO vergeleken met
de situatie voor de pandemie.

De onderzochte bedrijven in Nederland vertelden ons dat
ze vanwege het toegenomen betalingsverzuim van klanten
beschermende maatregelen moesten nemen om liquidi-
teitstekorten te vermijden. Dit omvatte het vertragen van
betaling aan hun eigen leveranciers (gemeld door 39% van
de respondenten) en een toename in de tijd, middelen en
geld die besteed moest worden aan het beheer van uit-
staande vorderingen (38%). 30% van de bedrijven meldde
ontslag van personeel en 30% vroeg aanvullende financie-
ring uit externe bronnen aan (inclusief factoring). 

� Nauwer klantcontact Nederlandse bedrijven bij het

beoordelen van de kredietwaardigheid

Tegen deze achtergrond vroegen we wat voor kredietinfor-
matie bedrijven in Nederland gebruiken om de krediet-
waardigheid van hun B2B-klanten te beoordelen. 47% zei
normaal gesproken te vertrouwen op financiële overzich-
ten en 43% op bankreferenties. 45% van de bedrijven stelde
echter dat ze sinds het begin van de pandemie begonnen
rechtstreeks informatie van klanten in te winnen en hier
meer gebruik van te maken dan van bankreferenties.

Atradius - Belangrijkste bevindingen

Betalingstermijnen tijdens 
pandemie gemiddeld met 

21 dagen toegenomen

Atradius Betalingsbarometer - november 2020

https://group.atradius.com/documents/ppb20_stat_app_we.pdf 
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Dit kan komen door de snelheid waarmee de neergang
begon, waardoor veel van oudsher gebruikte informatie-
bronnen niet up-to-date genoeg waren. Ook kan het erop
wijzen dat kopers en leveranciers nauwer samenwerken
om elkaar te steunen in deze uitdagende tijd.

Bij het beoordelen van de kredietkwaliteit van hun klanten
zeiden bedrijven te focussen op winstgevendheid, vermo-
gen om cash te genereren en financiële flexibiliteit. Toe-
gang tot liquide middelen om in onverwachte behoeften te
voorzien, is essentieel in onstabiele economische omge-
vingen zoals die veroorzaakt door de pandemie. De onder-
zochte Nederlandse bedrijven vertelden ons van plan te
zijn zich op dit laatste gebied te concentreren in de ko-
mende maanden. Dit is geen verrassing, omdat het focus-
sen op financiële flexibiliteit blijk geeft van het vermogen
van de klant om onvoorspelbare verschuivingen in de eco-
nomische en zakelijke omgeving het hoofd te bieden.

� Bedrijven scherpen creditmanagementbeleid aan van-

wege pandemische recessie

Na het begin van de pandemie-gerelateerde recessie vroe-
gen wij bedrijven in Nederland of zij hun creditmanage-
mentbeleid hadden veranderd om de economische
omgeving beter te weerspiegelen. De meeste respondenten
(68%) vertelden ons dat zij na het begin van de pandemie
waren begonnen het risico van wanbetaling van de klant
intern te beheren door middel van zelfverzekering, terwijl
43% factoring ging gebruiken om hun cashflow te behou-
den. 45% stuurde vaker betalingsherinneringen voor ach-
terstallige facturen aan hun klanten, terwijl 40% ons
vertelde uitgebreider gebruik te maken van kredietverze-
keringen. Voor de komende maanden lijkt zelfverzekering
de techniek te zijn waaraan de meeste Nederlandse res-
pondenten de voorkeur geven (64%), gevolgd door verzoe-
ken om betalingsgaranties of contante betaling (57%). 

Wellicht vanwege sterk creditmanagement of vanwege
proactief overheidsingrijpen vertelden de meeste respon-
denten dat hun inkomsten en cashflow nauwelijks getrof-
fen waren door de negatieve gevolgen van de pandemie.
41% vertelde dat er geen impact op de inkomsten was, ver-
geleken met 34% die wel een negatieve impact rappor-
teerde. 47% meldde geen invloed op de cashflow, terwijl
19% ons vertelde dat de pandemie wel een negatieve im-
pact had.

� Bedrijven optimistisch over 2021 ondanks uitdagingen

pandemische recessie

Hoewel de onzekerheid over de pandemie voortduurt, is
48% van de Nederlandse bedrijven optimistisch over een
verbetering van de kredietwaardigheid van hun klanten
in 2021. 20% van de ondervraagden daarentegen gaf blijk
van pessimisme. Volgens 32% van de respondenten zal er
geen verandering optreden. 

Dit gevoel van optimisme is ook terug te zien in de houding
ten opzichte van de binnenlandse en wereldeconomie en
internationale handel. 68% verwacht dat de binnenlandse
economie zal verbeteren, terwijl slechts 15% een verslech-
tering voorziet. 47% is optimistisch over de wereldecono-
mie en 24% pessimistisch. Wat betreft internationale
handel gaf 49% van de bedrijven blijk van optimisme en
26% van pessimisme.

De meeste ondernemingen in Nederland vertelden ons dat
de grootste bedreigingen voor winstgevendheid in 2021
kostenbeheersing en handhaving van een adequate
cashflow omvatten (beide gemeld door bijna 50% van de
respondenten). 

6

West-Europa: 4 belangrijkste maatregelen om

liquiditeitsproblemen vanwege impact

pandemie te managen

37 34 28 26

30 22 28 17

41 27 24 22

45 33 31 21

48 30 25 24

24 26 25 26

24 39 21 21

35 47 28 30

56 32 26 31

38 39 30 27

37 49 32 44

33 41 27 28

42 33 30 30

34 21 32 17

West-Europa

Zwitserland

Oostenrijk

Groot-Brittannië

Denemarken

België

Frankrijk

Duitsland

Nederland

Griekenland

Italië

Spanje

Zweden

Ierland

% respondenten

Meer tijd, geld en middelen naar innen achterstallige facturen

Inkrimpen personeelsbestand
Vacaturestop 

Vertragen betalingen aan eigen leveranciers

steekproef: alle onderzochte bedrijven 
Bron: Atradius Betalingsbarometer - november 2020

https://group.atradius.com/documents/ppb20_stat_app_we.pdf 
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Achterstallige betalingen en cashflow

� Achterstallige betalingen in de Nederlandse agrifoodsec-
tor hebben betrekking op 54% van de totale waarde van
B2B-facturen (aanzienlijk meer dan de 31% van vorig
jaar). Vanwege de economische crisis meldde bijna 30%
van de respondenten in deze sector dat ze langer moes-
ten wachten om achterstallige facturen te innen, gemid-
deld tot 10 dagen. Voor 66% was er geen verandering in
de gemiddelde doorlooptijd tussen het opstellen en
innen van facturen, terwijl slechts 4% achterstallige fac-
turen eerder inde dan voor de pandemie.

� Een gemiddelde DSO-toename van 10% werd gemeld
door 62% van de Nederlandse agrifoodsector. 36%
meldde toenames van meer dan 10%. DSO staat in de sec-
tor momenteel op een gemiddelde van 156 dagen (ruim
boven het gemiddelde van 108 dagen voor de sector in
heel West-Europa). 

� 43% van de respondenten in de Nederlandse agrifood-
sector vertelde ons dat hun cashflow positief was beïn-
vloed door de pandemie. 21% meldde wel liquiditeitste-
korten. Dit in contrast met de sector op regionaal niveau,
waar 37% een negatieve impact op de cashflow rappor-
teerde en 27% vertelde dat hun cashflow niet beïnvloed
was.

� 43% van de agrifoodbedrijven vertraagde betalingen aan
leveranciers en 43% besteedde meer tijd en middelen aan
het innen van niet-betaalde facturen.

Aanpak kredietkwaliteitsbeoordelingen

� Na het begin van de economische crisis veranderde de
Nederlandse agrifoodsector zijn benadering van krediet-
controles door vaker informatie rechtstreeks van B2B-
klanten in te winnen dan voor de pandemie.
Klantinformatie, financiële overzichten en bank- en han-
delsreferenties zijn nu de meest gangbare bronnen voor
de beoordeling van kredietwaardigheid in de sector.

� Nederlandse agrifoodbedrijven geven prioriteit aan het
beoordelen van financiële flexibiliteit, het vermogen om
cash te genereren en de winstgevendheid van klanten.
De meerderheid van de sector meldt dat zij deze gebie-
den in de komende maanden in de gaten zullen blijven
houden. 

Aanpak creditmanagement 

� Nadat de economische crisis begon, intensiveerde de
Nederlandse agrifoodsector zijn inspanningen om de
impact van betalingsverzuim te verminderen door beta-
lingsgaranties en contante betaling te vragen en door
zelfverzekering. Respondenten vertelden ons dat ze van
plan zijn om in de komende maanden meer gebruik te
maken van zelfverzekering en betalingsherinneringen
voor achterstallige facturen.

� Respondenten uit deze sector zijn optimistisch over de
kredietwaardigheid van hun B2B-klanten in de ko-
mende zes maanden. 43% verwacht verbetering, terwijl
slechts 15% verslechtering voorziet. Dit is vergelijkbaar
met heel West-Europa, waar 54% van de ondervraagden
verbetering verwacht en 15% verslechtering.

� 56% van de sector beschouwt kostenbeheersing als de
grootste uitdaging voor winstgevendheid in 2021, verge-
leken met 42% met dezelfde zorg op regionaal niveau. 

Vooruitzichten voor 2021 

� 52% van de respondenten in de Nederlandse agrifood-
sector verwacht dat de binnenlandse economie zal ver-
beteren in de komende zes maanden (regionaal gemid-
delde: 57%). 22% voorziet verslechtering (regionaal
gemiddelde: 27%). De meeste bedrijven zijn optimistisch
over de vooruitzichten voor de wereldeconomie (38%
optimistisch, 24% pessimistisch) en de internationale
handel (34% optimistisch, 27% pessimistisch). 

Achterstallige betalingen en cashflow

� Achterstallige betalingen in de Nederlandse bouwsector
hebben betrekking op 47% van de totale waarde van
B2B-facturen (vergeleken met 35% vorig jaar). 42% van
de respondenten in deze sector meldde dat het vanwege
de pandemie-gerelateerde economische crisis langer
duurde om achterstallige facturen te innen, gemiddeld
tot 14 dagen na vervaldatum. Voor 58% was er geen ver-
andering in de gemiddelde doorlooptijd tussen het op-
stellen en innen van facturen. Geen enkel bedrijf inde
achterstallige facturen eerder dan voor de pandemie.

Nederland: impact van door COVID-19

veroorzaakte economische crisis per bedrijfssector 

AgRIfOOD 

BOUW

https://group.atradius.com/documents/ppb20_stat_app_we.pdf 
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� Een gemiddelde DSO-toename tot 10% werd gemeld door
75% van de respondenten. Toenames van meer dan 10%
werden gerapporteerd door 24% van de bedrijven in de
bouwsector. DSO staat in de sector momenteel op een ge-
middelde van 25 dagen (ruim onder het gemiddelde van
70 dagen voor de sector in heel West-Europa).

� 52% van de Nederlandse bouwsector gaf aan dat hun in-
komstenniveau positief was beïnvloed door de pandemi-
sche crisis. 39% meldde een negatieve impact. Dit in
contrast met de sector op regionaal niveau, waar 49% een
tekort aan inkomsten rapporteerde en 25% stelde geen in-
vloed te hebben ondervonden. Een vergelijkbaar patroon
is waar te nemen voor cashflow: 36% van de sector in Ne-
derland meldt geen negatieve impact, terwijl 17% wel liqui-
diteitsproblemen had. Op regionaal niveau was dit
opnieuw andersom: 34% rapporteerde een negatieve im-
pact en 28% het tegenovergestelde.

� Om liquiditeitsproblemen veroorzaakt door achterstallige
betalingen te vermijden, heeft de Nederlandse bouwsector
betalingen aan leveranciers vertraagd (59% van de respon-
denten, vergeleken met 36% op regionaal niveau). 

Aanpak kredietkwaliteitsbeoordelingen

� Na het begin van de economische crisis heeft de Neder-
landse bouwsector zijn benadering van kredietcontroles
veranderd, door vaker informatie rechtstreeks van B2B-
klanten in te winnen dan voor de pandemie. Klantinfor-
matie, financiële overzichten en bankreferenties zijn nu
de meest gangbare bronnen voor de beoordeling van kre-
dietwaardigheid in de sector.

� Nederlandse bouwbedrijven geven prioriteit aan het be-
oordelen van financiële flexibiliteit van klanten en hun
vermogen om onverwachte verschuivingen in de econo-
mische en zakelijke omgeving te doorstaan. De meerder-
heid van de sector meldt dat zij deze gebieden in de
komende maanden in de gaten zullen blijven houden. 

Aanpak creditmanagement 

� Respondenten uit de Nederlandse bouwsector vertelden
ons dat zij sinds het begin van de door COVID-19 veroor-
zaakte economische crisis hun creditmanagementprak-
tijken hebben versterkt door vaker betalingsherinneringen
voor achterstallige facturen te sturen, vaker kredietbrieven
te vragen en hun toevlucht te nemen tot zelfverzekering.
Vooruitkijkend vertelden de bedrijven meer gebruik te
willen maken van betalingsherinneringen en zelfverze-
kering. 

� 63% van de respondenten uit de Nederlandse bouwsector
verwacht dat de kredietwaardigheid van hun B2B-klanten
zal verbeteren in de komende maanden (regionaal gemid-
delde: 48%). 10% voorziet verslechtering (regionaal gemid-
delde: 17%). 

� Volgens de Nederlandse bouwsector is de grootste uitdaging
voor winstgevendheid in 2021 het behouden van een ade-
quate cashflow. Dit werd gemeld door 66% van de respon-
denten, vergeleken met een regionaal gemiddelde van 47%.

Vooruitzichten voor 2021

� 77% van de respondenten in de Nederlandse bouwsector
verwacht dat de binnenlandse economie in de komende
zes maanden zal verbeteren, aanzienlijk meer dan de 6%
die een verslechtering voorziet. De meeste bedrijven zijn
optimistisch over de vooruitzichten voor de wereldeco-
nomie (53% optimistisch, 28% pessimistisch) en
internationale handel (45% optimistisch, 32% pessimis-
tisch). 

Achterstallige betalingen en cashflow

� Achterstallige betalingen in de Nederlandse sector bouw-
materialen hebben betrekking op bijna 60% van de totale
waarde van B2B-facturen (een verdubbeling ten opzichte
van de 30% van vorig jaar). Vanwege de economische crisis
meldde 56% van de respondenten in deze sector dat het
langer duurde om achterstallige facturen te innen, gemiddeld
tot 15 dagen. Voor 44% was er geen verandering in de ge-
middelde doorlooptijd tussen het opstellen en innen van
facturen. Geen enkel bedrijf meldde dat het achterstallige
facturen eerder inde dan voor de pandemie.

8

BOUWmATERIAlEN

https://group.atradius.com/documents/ppb20_stat_app_we.pdf 
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� Een gemiddelde DSO-toename van 10% werd gemeld
door 72% van de bouwmaterialensector. 28% meldde toe-
names van meer dan 10%. DSO staat in de sector momen-
teel op een gemiddelde van 93 dagen (grotendeels in lijn
met het gemiddelde van 91 dagen voor de sector in heel
West-Europa).

� 48% van de respondenten uit deze sector (in lijn met het
regionale gemiddelde) vertelde ons dat de pandemie-ge-
relateerde economische crisis een negatieve invloed op
hun inkomsten had. 29% van de respondenten meldde
een negatieve impact op hun cashflow (vergeleken met
32% van de respondenten in de sector op regionaal ni-
veau).

� Om kosten als gevolg van de toename van betalingsach-
terstanden te beheersen, heeft 39% van de Nederlandse
bouwmaterialensector personeel ontslagen (regionaal
gemiddelde: 34%). Om liquiditeitstekorten te voorkomen,
heeft 32% van de respondenten betalingen aan leveran-
ciers uitgesteld (regionaal gemiddelde: 27%). 

Aanpak kredietkwaliteitsbeoordelingen

� Nederlandse respondenten uit de sector bouwmaterialen
vertelden ons dat hun aanpak van kredietbeoordelingen
niet is veranderd sinds het begin van de pandemische
recessie. Ze blijven vertrouwen op de rapporten van kre-
dietbureaus, financiële overzichten van klanten en
betalingsgegevens. 

� Men geeft prioriteit aan de beoordeling van het vermo-
gen van de klant om liquide middelen te genereren. Res-
pondenten gaven aan dat deze benadering onveranderd
zal blijven in de komende maanden, verwijzend naar de
sterke focus van de sector op het liquiditeitsniveau van
klanten. 

Aanpak creditmanagement

� Respondenten uit de sector bouwmaterialen vertelden
ons dat zij sinds het begin van de economische crisis hun
creditmanagementpraktijken hebben versterkt door
korting voor vroegtijdige betaling van facturen te geven
en meer gebruik te maken van kredietverzekeringen.
Voor de komende maanden is men van plan meer
gebruik te maken van zelfverzekering. 

� 39% van de respondenten uit de Nederlandse bouwma-
terialensector verwacht dat de kredietwaardigheid van
hun B2B-klanten zal verslechteren in de komende
maanden (regionaal gemiddelde: 28%). Slechts 29% voor-
ziet verbetering (regionaal gemiddelde: 39%) in de ko-
mende maanden. 

� Volgens de Nederlandse bouwmaterialensector zijn de
grootste uitdagingen voor winstgevendheid in 2021: kos-
tenbeheersing (gemeld door 50%), verstoring van de toe-
leveringsketen (40%) en beperkte bankfinanciering
(36%).

Vooruitzichten voor 2021 

� 60% van de respondenten in de Nederlandse bouwmate-
rialensector verwacht dat de binnenlandse economie in
de komende zes maanden zal verbeteren, terwijl 20% een
verslechtering voorziet. De meeste bedrijven zijn pessi-
mistisch over de vooruitzichten voor de wereldeconomie
(26% optimistisch, 31% pessimistisch), hoewel ze een roos-
kleuriger mening hebben over internationale handel (48%
optimistisch, 28% pessimistisch). 

Achterstallige betalingen en cashflow

� Achterstallige betalingen in de Nederlandse sector duurzame
consumptiegoederen hebben betrekking op 57% van de
totale waarde van B2B-facturen (vergeleken met de 30%
van vorig jaar). Vanwege de economische crisis meldde
64% van de respondenten dat het langer duurde om ach-
terstallige facturen te innen, gemiddeld tot 26 dagen. Voor
25% was er geen verandering en 7% meldde dat ze achter-
stallige facturen eerder inden dan voor de pandemie. 

� Een gemiddelde DSO-toename van tot 10% werd gemeld
door 43% van de sector. 52% van de bedrijven meldde
toenames van meer dan 10%. DSO staat in de sector mo-
menteel op een gemiddelde van 52 dagen (onder het ge-
middelde van 61 dagen voor de sector in heel
West-Europa).

DUURzAmE 

CONSUmpTIEgOEDEREN 

https://group.atradius.com/documents/ppb20_stat_app_we.pdf 
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� 69% van de respondenten in de sector duurzame con-
sumptiegoederen vertelde ons dat hun inkomsten positief
werden beïnvloed door de pandemische crisis, aanzienlijk
meer dan de 18% die een negatieve invloed meldde. Dit
steekt af tegen de sector op regionaal niveau, waar 50% een
negatieve impact op hun inkomsten rapporteerde en 33%
ons vertelde geen invloed te ondervinden. Een vergelijk-
baar patroon is waar te nemen voor cashflow, waarvoor
79% geen nadelige gevolgen meldde en slechts 9% stelde
een negatieve impact te hebben ondervonden. Dit in con-
trast met het regionale gemiddelde, waar 42% een nega-
tieve invloed meldde en 32% geen invloed.

� Om de impact van achterstallige betalingen van hun B2B-
klanten te beheren, voerden Nederlandse respondenten
uit de sector duurzame consumptiegoederen meestal een
vacaturestop in (gemeld door 45% van de bedrijven).

Aanpak kredietkwaliteitsbeoordelingen

� Respondenten uit deze sector meldden sinds het begin
van de economische crisis meer gebruik te maken van
rechtstreeks door de klant verstrekte informatie over
zijn kredietwaardigheid. Dit is een wijziging in hun
benadering van kredietbeoordelingen van klanten, en
wordt nu naast financiële overzichten en bankreferen-
ties gebruikt.

� De Nederlandse sector duurzame consumptiegoederen
geeft prioriteit aan de beoordeling van de winstgevend-
heid van de klant, vermogen om cash te genereren en fi-
nanciële flexibiliteit. Respondenten gaven aan dat deze
benadering onveranderd zal blijven in de komende
maanden, wat verwijst naar de sterke focus van de sector
op het liquiditeitsniveau van klanten. 

Aanpak creditmanagement 

� Respondenten uit de sector duurzame consumptiegoe-
deren vertelden ons dat hun creditmanagementpraktijken
sinds het uitbreken van de economische crisis zelfver-
zekering (77%) en kortingen voor vroegtijdige betaling
van facturen (30%) omvatten. Bedrijven vertelden in de
komende maanden door te willen gaan met deze aanpak,
naast het aanvragen van betalingsgaranties.

� 57% van de respondenten uit deze sector (regionaal ge-
middelde: 50%) denkt dat de kredietwaardigheid van
hun B2B-klanten zal verbeteren in de komende maan-
den, terwijl 27% een verslechtering voorziet (regionaal
gemiddelde: 23%). 

� Volgens 66% van de Nederlandse sector duurzame con-
sumptiegoederen (twee keer zoveel als op regionaal ni-
veau), is het aanhouden van een adequate cashflow de
grootste uitdaging voor winstgevendheid in 2021, ge-
volgd door een doeltreffende inning van openstaande
facturen (genoemd door 54%, vergeleken met 44% in de
regio). 

Vooruitzichten voor 2021 

� De Nederlandse sector duurzame consumptiegoederen is
optimistisch over de vooruitzichten van de binnenlandse
economie voor de komende maanden (88% verwacht ver-
betering, 9% verslechtering). Dit geldt ook voor de vooruit-
zichten voor de wereldeconomie (65% optimistisch, 12%
pessimistisch) en voor internationale handel (68% optimis-
tisch, 22% pessimistisch). 

Achterstallige betalingen en cashflow

� Achterstallige betalingen hadden betrekking op bijna
62% van de totale waarde van B2B-facturen in de Neder-
landse machine-industrie (een aanzienlijke toename ten
opzichte van de 36% van vorig jaar). 71% van de respon-
denten meldde dat het innen van achterstallige facturen
langer duurde, gemiddeld tot 30 dagen langer. 

� Een gemiddelde DSO-toename tot 10% werd gemeld door
12% van de Nederlandse machine-industrie, sterk in con-
trast met de 88% die toenames van meer dan 10%
meldde. DSO staat in de sector momenteel op een gemid-
delde van 70 dagen (ruim onder het gemiddelde van 110
dagen voor de sector in heel West-Europa). 

mACHINES

Atradius - Belangrijkste bevindingen

Meeste bedrijven

positief over  

vooruitzichten

voor 2021

Atradius Betalingsbarometer - november 2020

https://group.atradius.com/documents/ppb20_stat_app_we.pdf 
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� 59% van de respondenten uit de Nederlandse machine-
industrie onthulde dat het inkomstenniveau positief was
beïnvloed door de pandemie-gerelateerde neergang. 30%
meldde een negatieve impact. Dit in contrast met de sec-
tor op regionaal niveau, waar 52% een tekort aan inkom-
sten rapporteerde en 29% stelde geen invloed te hebben
ondervonden. Een vergelijkbaar patroon is waar te
nemen voor cashflow: 62% van de sector in Nederland
meldt geen negatieve impact, terwijl 14% wel liquiditeits-
problemen had. Op regionaal niveau was dit opnieuw
andersom: 42% rapporteerde een negatieve impact en
32% het tegenovergestelde.

� Om kosten als gevolg van de toename van betalingsach-
terstanden te beheersen, moest 60% van de responden-
ten uit de Nederlandse machine-industrie meer tijd,
middelen en geld besteden aan het innen van niet-be-
taalde facturen (regionaal gemiddelde: 43%). 

Aanpak kredietkwaliteitsbeoordelingen   

� Respondenten uit de Nederlandse machine-industrie
vertelden ons dat zij sinds het begin van de pandemi-
sche recessie meer dan ervoor vertrouwden op recht-
streeks van de klant verkregen kredietinformatie. Dit
werd gecombineerd met controle van financiële over-
zichten en bankreferenties. 

� Respondenten uit de machine-industrie vertelden ons
dat bij de beoordeling van kredietwaardigheid prioriteit
wordt gegeven aan evaluatie van de schuldcapaciteit,
winstgevendheid en financiële flexibiliteit van de klant.
Deze benadering zal in de komende zes maanden niet
veranderen. 

Aanpak creditmanagement 

� Respondenten uit de Nederlandse machine-industrie
vertelden ons dat hun creditmanagementpraktijken
sinds het uitbreken van de economische crisis zelfver-
zekering en het maximaliseren van inspanningen om
schulden te innen omvatten. Men vertelde in de komende
maanden door te willen gaan met deze aanpak, naast
verzoeken om contant te betalen.

� 71% van de respondenten uit deze sector (regionaal ge-
middelde: 55%) denkt dat de kredietwaardigheid van
hun B2B-klanten zal verbeteren in de komende maanden,
terwijl 11% een verslechtering voorziet (regionaal ge-
middelde: 19%). 

� Volgens 58% van de Nederlandse machine-industrie (re-
gionaal gemiddelde: 44%) is het handhaven van een
adequate cashflow de grootste uitdaging voor winstge-
vendheid in 2021, gevolgd door mogelijke beperkingen
op bankfinanciering (47%, vergeleken met 30% op regio-
naal niveau).

Vooruitzichten voor 2021 

� De Nederlandse machine-industrie is zeer optimistisch
over de vooruitzichten van de binnenlandse economie
voor de komende maanden (93% verwacht verbetering,
5% verslechtering). Dit geldt ook voor de vooruitzichten
voor de wereldeconomie (71% optimistisch, 29% pessi-
mistisch) en voor internationale handel (71% optimistisch,
20% pessimistisch). 

https://group.atradius.com/documents/ppb20_stat_app_we.pdf 
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Doelstellingen van het onderzoek

Ieder jaar peilt Atradius het betalingsgedrag van onderne-
mingen wereldwijd via een onderzoek genaamd de ‘Atradius
Betalingsbarometer’. In dit rapport over West-Europa, dat
deel uitmaakt van de editie van de Atradius Betalingsba-
rometer voor 2020, werden bedrijven uit 13 landen (België,
Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Groot-
Brittannië, Ierland, Italië, Nederland, Oostenrijk, Spanje,
Zweden en Zwitserland) onderzocht. 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 mo-
gelijk als een benchmark werden gebruikt. 

CSA Research ondervroeg middels een enquête 2,603 res-
pondenten. Alle interviews werden exclusief voor Atradius
afgenomen.

Reikwijdte van het onderzoek

� Basispopulatie: er werden bedrijven uit 13 landen gevolgd
(België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland,
Groot-Brittannië, Ierland, Italië, Nederland, Oostenrijk,
Spanje, Zweden en Zwitserland). De contactpersonen ver-
antwoordelijk voor het debiteurenbeheer werden onder-
vraagd. 

� Steekproefontwerp: het strategisch steekproefplan maakt
het mogelijk een analyse uit te voeren van landgegevens
per sector en bedrijfsgrootte. Ook kunnen gegevens van
specifieke sectoren voor de verschillende economieën
worden vergeleken.

� Selectieproces: de bedrijven werden geselecteerd en be-
naderd via een internationaal internetpanel. Bij het begin
van het interview werd de contactpersoon gescreend en
werd een quotumcontrole uitgevoerd. 

� Steekproef: in totaal werden n = 2,603 personen onder-
vraagd (ongeveer n = 200 personen per land). In elk land
werd een quotum gehanteerd volgens vier klassen van
bedrijfsgrootte. 

� Interview: online ondersteunde persoonlijke interviews
(Computer Assisted Web Interviews of WAPI) van ongeveer
15 minuten. Interviewperiode: 3e kwartaal van 2020. 

Onderzoeksopzet voor West-Europa

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.

Land interviews %

België 200 8%
Denemarken 200 8%
Duitsland 200 8%
Frankrijk 200 8%
Griekenland 200 8%
Groot-Brittannië           201 8%
Ierland 201 8%
Italië 200 8%
Nederland 200 8%
Oostenrijk 200    8%                                                                
Spanje 201 8%
Zweden 200 8%
Zwitserland 200 8%

Branche 
(totaal West-Europa) interviews %

Productie 851 32.7
Groothandel 661 25.4
Detailhandel/distributie  569 21.9
Dienstverlening 522 20.1

Bedrijfsgrootte 
(totaal West-Europa) interviews %

Microbedrijven 599 23.0
Mkb (kleine bedrijven) 775 29.8
Mkb (middelgrote bedrijven)  615 23.6
Grote bedrijven 614 23.6

Overzicht steekproef – Totaal aantal interviews = 2,603
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Copyright  Atradius N.V. 2020 

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 productspecialist zal contact met u opnemen. onder publicaties treft u nog meer

publicaties van Atradius gericht op de mondiale economie aan, 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

https://atradiuscollections.com/global/

voor nederland https://atradius.nl/

Statistische bijlage 

Gedetailleerde tabellen en cijfers zijn te vinden in de
Statistische bijlage voor West-Europa.
Deze maakt deel uit van de Atradius Betalingsbarometer
voor november 2020, die beschikbaar is op 

www.atradius.com/publications/

Downloaden in PDF-formaat (alleen in het Engels).
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Tel.: +31 20 553 9111 
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