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De Atradius Betalingsbarometer is een jaarlijkse enquête over de B2B-

betalingspraktijken in markten over de hele wereld. De Atradius Betalingsbarometer

voor België, editie 2022, biedt een waardevolle gelegenheid om rechtstreeks van

bedrijven uit de lokale bouw-, bouwmaterialen- en machinebouwsector te horen hoe

hun bedrijfsvoering omgaat met de ontwrichtende gevolgen van de huidige

uitdagende economische en handelsomstandigheden. 

Natuurlijk is dit onderzoek slechts een momentopname in een zeer volatiel

economisch klimaat en moeten de bevindingen ook in dat licht bekeken worden. 

Het onderzoek werd uitgevoerd tussen mei en midden juli 2022 en geeft een

nauwkeurig beeld van de situatie binnen de drie sectoren halfweg het jaar.

De volgende onderwerpen komen aan bod: de impact van laattijdige betaling of niet-

betaling op de ondervraagde sectoren, de gemiddelde tijd die nodig is om

achterstallige B2B-facturen om te zetten in liquide middelen, hoe bedrijven de

wanbetalingsrisico's bij verkoop op krediet aan B2B-klanten beheren en de

verwachte uitdagingen voor de rentabiliteit in de komende maanden.

Over de Atradius
Betalingsbarometer
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Bouw

Overzicht van de belangrijkste onderzoeksresultaten

� Handel op krediet met B2B-klanten blijft een belangrijke

factor in de Belgische bouwsector, te midden van voorzichtige

tekenen van een opleving van de sector onder impuls van

transport-, woningbouw-, handels- en hernieuwbare

energieprojecten. De meerderheid van de ondervraagde

bedrijven in de sector zei dezelfde betalingsvoorwaarden als

vorig jaar te handhaven, terwijl een derde het krediet tot een

langere periode verlengde om de verkoop te stimuleren. De

gemiddelde betalingstermijn bedroeg in de voorbije twaalf

maanden 42 dagen, waarbij 45% van alle B2B-verkopen op

krediet werden afgehandeld.

Overzicht van de belangrijkste onderzoeksresultaten Groeiende bezorgdheid over het wanbetalingsrisico

� In het algemeen bleek uit ons onderzoek dat bedrijven in de

Belgische bouwsector het afgelopen jaar een groter

wanbetalingsrisico hebben ervaren. Dit werd toegeschreven

aan een slabakkende economie, stijgende energieprijzen en

het aflopen van steunmaatregelen van de overheid. Een

bijzonder punt van zorg waren de administratieve

vertragingen in het betalingsproces, die volgens de

ondervraagde bouwbedrijven een voorwendsel zouden

kunnen zijn van B2B-klanten om hun liquiditeit zo lang

mogelijk in eigen huis te houden.

Reeks maatregelen om de DSO te stabiliseren 

� Hoewel de gemiddelde betalingstermijn 42 dagen bedroeg,

vertelden de ondervraagde bedrijven in de Belgische

bouwsector ons dat hun 'Days Sales Outstanding' (DSO) de

afgelopen twaalf maanden gemiddeld 61 dagen bedroeg. Dit

toont duidelijk het probleem van laattijdige betalingen en de

daaruit voortvloeiende druk op de cashflow van bedrijven.

Bedrijven meldden dat een onmiddellijke maatregel om

liquiditeitstekorten te voorkomen bestond uit het uitstellen

van betalingen aan hun eigen leveranciers, met als gevolg het

gevaar van een domino-effect doorheen de toeleveringsketen

van de sector.

� Er werden ook andere tactieken gebruikt, waaronder de inzet

van extra tijd en middelen om onbetaalde facturen sneller te

innen. Sommige ondervraagde bedrijven in de Belgische

bouwsector gaven aan een beroep te doen op externe

financiering, hoewel dit gepaard ging met kosten die de

winstmarges onder druk zetten. De maatregelen hebben enig

succes gehad: 53% van de ondernemingen heeft de negatieve

trend in hun DSO tot een minimum weten te beperken. Toch

waren er ook schaduwkanten, met betalingsachterstanden bij

44% van de B2B-verkopen en een toenemend gevaar voor

langdurig achterstallige betalingen. De als oninbaar

afgeschreven vorderingen zijn momenteel goed voor 5% van de

totale omzet van B2B-klanten.
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Bouw

� Kortingen voor vervroegde betaling waren een andere optie

die door ondernemingen in de Belgische bouwsector werd

gebruikt om hun DSO te stabiliseren en een concentratie van

kredietrisico's te vermijden. Bijna de helft van de

ondervraagde bedrijven zei dat al deze tactieken werden

toegepast in het kader van het intern houden en beheren van

het kredietrisico van klanten. Dit houdt in dat middelen opzij

worden gezet om verliezen te dekken die het gevolg zijn van

betalingsachterstanden vanwege klanten. Een belangrijk

probleem is echter dat hierdoor bedrijfsmiddelen vast komen

te liggen, terwijl er ook grote onzekerheid bestaat over het

vermogen om de klap van een grote afschrijving op te vangen.

Economische turbulentie doet overschakelen op kredietverzekering

� Uit ons onderzoek is gebleken dat bedrijven in de Belgische

bouwsector zich in de huidige moeilijke economische

omstandigheden terdege bewust zijn van dit gevaar.

Geopolitieke spanningen, aanhoudende verstoringen in de

toeleveringsketen en de energiecrisis zijn allemaal redenen

voor bezorgdheid en zetten aan om over te schakelen naar

een meer strategisch kredietbeheer. Bijna 40% van de

ondervraagde bedrijven in de sector gaf aan steeds meer

gebruik te willen maken van kredietverzekering, voor velen

aangevuld met de securitisatie van handelsvorderingen.

� De belangrijkste bezorgdheid voor het komende jaar in de

Belgische bouwsector is een algemeen verwachte toename

van het aantal faillissementen tegen de achtergrond van een

verzwakte wereldeconomie. Zij vrezen ook voor een traag of

helemaal geen herstel van de binnenlandse economie en een

haperend herstel in aanverwante sectoren. Toch zei 61% van

de ondervraagde Belgische bouwbedrijven positief te zijn

over de groei van hun activiteiten in de komende maanden.

Dit komt door de verwachting van grotere

overheidsinvesteringen in schone energie- en

infrastructuurprojecten.

Vooruitzichten van de sector voor 2023: voorzichtig optimisme ondanks vrees voor faillissementen

� Er werd ook enig optimisme geuit over het betalingsgedrag van

B2B-klanten: 43% van de ondervraagde bedrijven in de

Belgische bouwsector verklaarde geen verandering of enige

verbetering te verwachten. 30% van de ondervraagde bedrijven

zei geen verandering in hun DSO te verwachten, hoewel

eventuele schommelingen eerder een verslechtering van de

situatie zouden inhouden die cashflowproblemen zouden

kunnen veroorzaken. Deze bezorgdheid verklaart de

toenemende verschuiving naar strategisch kredietbeheer en het

meer wijdverbreide gebruik van kredietverzekering om zich

tegen kredietrisico's te beschermen en de onder druk staande

winstmarges veilig te stellen.

Overzicht van de belangrijkste onderzoeksresultaten

Kerncijfers en grafieken van het onderzoek zijn te vinden op de volgende pagina's 
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EnquêTEvraag

Welke maatregelen hebt u genomen om uw cashflow te beschermen tegen het
kredietrisico van klanten?

#1 Meer tijd, kosten en middelen besteden aan het opvolgen van

achterstallige facturen  

#2 Betalingen aan uw eigen leveranciers uitstellen 

#3 Externe financiering zoeken  

2022

2021

51

n/a*

 

 

     

2022

2021

2022

2021

44

n/a*

5

n/a*

Op tijd betaald

Te laat betaald

Oninbare
vordering

Bouwsector in België
% van de totale waarde van op tijd betaalde, te laat betaalde en als

oninbaar afgeschreven B2B-facturen (2022/2021)

Bouwsector in België
Belangrijkste redenen waarom B2B-klanten hun facturen te laat betalen 

Steekproef: alle deelnemers aan de enquête
Bron: Atradius Betalingsbarometer – November 2022

Steekproef: alle deelnemers aan de enquête
Bron: Atradius Betalingsbarometer – November 2022

Bouw

Steekproef: alle deelnemers aan de enquête
Bron: Atradius Betalingsbarometer – November 2022

 

Bouwsector in België
% van respondenten die veranderingen in DSO in de afgelopen

12 maanden hebben gemeld

7%

40%

53%

DSO
Daling 

Stijging 

Geen wijziging 

31% Administratieve vertragingen in
het betalingsproces van de klant

30% Betwisting met de klant

30% Liquiditeitsproblemen van de klant

25% Opzettelijk laattijdige betaling

(% van de respondenten)

*n/a = 2021 data zijn niet beschikbaar
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Vooruitzichten voor 2023 voor de sectoren

Bouw

Bouwsector in België
Vooruitblik op 2023: top 5 van bezorgdheden van bedrijven

in de sector

Steekproef: alle deelnemers aan de enquête
Bron: Atradius Betalingsbarometer – November 2022

(% van de respondenten)

 

Bouwsector in België
Vooruitblik op 2023: hoe denkt u over de potentiële groei

van uw onderneming?

61%

17%

22%

Verbetering Verslechtering Geen
wijziging 

Verbetering Verslechtering Geen
wijziging 

Steekproef: alle deelnemers aan de enquête
Bron: Atradius Betalingsbarometer – November 2022

(% van de respondenten)

 

Bouwsector in België
Vooruitblik op 2023: hoe verwacht u dat de betalingspraktijken

van uw B2B-klanten zullen evolueren?

10%

33%

57%

Stijging van het aantal faillissementen

Aanhoudende wereldwijde economische neergang*

Tragere of geen opleving van de binnenlandse economie

Voortzetting van de pandemie

Voortdurende verstoringen in de toeleveringsketen 

* Door de wisselwerking tussen hogere energieprijzen, 
   stijging van de grondstoffenprijzen, inflatie, verstoringen 
   in de toeleveringsketen en geopolitieke spanningen 

Steekproef: alle deelnemers aan de enquête
Bron: Atradius Betalingsbarometer – November 2022

EnquêTEvraag

Hoe verwacht u dat uw
gemiddelde DSO in de komende
12 maanden zal evolueren? 

15% Verbetering

30% Geen wijziging  

55% Verslechtering 

(% van de respondenten)

(% van de respondenten)
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Bouwmaterialen

Overzicht van de belangrijkste onderzoeksresultaten

� Het huidige moeilijke ondernemingsklimaat heeft

aanzienlijke gevolgen voor de cashflow en rentabiliteit van de

ondernemingen in de Belgische bouwmaterialenindustrie. Dit

heeft geleid tot een wijziging van het handelskredietbeleid,

waarbij in de afgelopen twaalf maanden duidelijk kortere

betalingstermijnen zijn ingevoerd. Ze zijn nu drie weken

korter dan vorig jaar, met een gemiddelde van ongeveer een

maand vanaf de facturering. De ondervraagde bedrijven

verklaren dat zij kiezen voor kortere termijnen omdat zij

bezorgd zijn over een negatieve trend van laattijdige betaling

tot zelfs niet-betaling door B2B-klanten.

Kortere betalingstermijnen om de cashflow te beschermen

� In het algemeen bleek uit ons onderzoek dat men het risico

van wanbetaling hoger inschat in het afgelopen jaar bij

bedrijven in de bouwsector in België.

Dit werd toegeschreven aan de zwakke economische

prestaties, stijgende energieprijzen en het aflopen van

steunmaatregelen van de overheid.

Administratieve vertragingen in het betalingsproces zijn een

bijzonder punt van zorg, waarbij de ondervraagde

bouwbedrijven geloven dat dit een truc kan zijn van B2B

klanten om cash zo lang mogelijk in eigen huis te houden.

Verslechtering DSO leidt tot toenemende bezorgdheid 

� Dankzij kortere betalingstermijnen is de blootstelling aan het

kredietrisico van klanten enigszins verminderd, zoals blijkt

uit een daling van het percentage achterstallige B2B-

facturen. Deze vertegenwoordigen momenteel 38% van alle

B2B-facturen van Belgische bouwmaterialenbedrijven. Een

van de redenen hiervoor is dat kleinere facturen vaak sneller

werden betaald, terwijl grotere facturen werden uitgesteld.

Dit betalingsbeleid kon tot een verslechtering van de Days

Sales Outstanding (DSO) leiden, en 40% van de ondervraagde

ondernemingen meldde effectief een verslechtering van deze

indicator in de afgelopen twaalf maanden.

� In de hele sector bedraagt de wachttijd voor betaling momenteel

gemiddeld meer dan 100 dagen, een maand langer dan vorig

jaar. De belangrijkste reden hiervoor was, volgens de

ondervraagde bedrijven in de Belgische

bouwmaterialenindustrie, een lagere efficiëntie bij de

invordering van schulden. Hierdoor ontstonden

liquiditeitstekorten en er werden verschillende maatregelen

genomen om de druk op de cashflow te verlichten. Deze

omvatten het inzetten van meer tijd en middelen om onbetaalde

facturen alsnog te innen, meer verzoeken om contante betaling

en het zoeken naar externe financiering om de tijdspanne tot

aan de betaling te overbruggen.



ATRADIUS BETALINGSBAROMETER - RESULTATEN VOOR BELGIË - NOVEMBER 2022 9

Bouwmaterialen

� De helft van de ondervraagde bedrijven in de Belgische

bouwmaterialenindustrie heeft de strijd om de cashflow op

peil te houden intern gehouden en het kredietrisico van

klanten zelf beheerd. Voor velen betekende dit echter dat ze de

kosten voor het beheer van te ontvangen vorderingen tot aan

de datum van betaling door klanten zelf moesten dragen,

terwijl ook de kosten in verband met externe financiering een

bezorgdheid bleven. Net als in de nauw verwante bouwsector

toonden de ondervraagde bedrijven zich bezorgd over het in

reserve houden van middelen om mogelijke verliezen te

dekken in plaats van deze in de onderneming zelf te kunnen

investeren.

Kredietverzekering populair tegen de achtergrond van angst voor oninbare vorderingen

� Een ander belangrijk punt van zorg dat door bedrijven in de

Belgische bouwmaterialenindustrie werd gemeld, was de

situatie rond oninbare vorderingen. Dit was niet verrassend,

aangezien de totale waarde van alle B2B-facturen die als

oninbaar worden afgeschreven momenteel 8% bedraagt. Dit

verklaart zeer waarschijnlijk de toenemende belangstelling

voor het gebruik van kredietverzekering. Ongeveer 25% van

de ondervraagde bedrijven in de sector vertelde ons dat zij

actief zouden overwegen om het komende jaar vorderingen te

laten verzekeren in plaats van het kredietrisico van klanten

intern te beheren.

� Vooruitblikkend is de grootste bezorgdheid van bedrijven in

de Belgische bouwmaterialenindustrie dat een aanhoudende

neergang van de wereldeconomie een opleving in de nauw

verwante bouwsector ernstig zou kunnen belemmeren. De

ondervraagde bedrijven zeiden te verwachten dat dit tot

faillissementen zal leiden en een volledig herstel van de

binnenlandse economie zal verhinderen. Ook het

pessimisme over het betalingsgedrag van klanten in het

komende jaar is toegenomen. 31% van de ondervraagde

bedrijven voorziet een verslechtering, tegenover slechts 9%

vorig jaar. Toch verwacht nog altijd 41% van de bedrijven

geen verandering.

Vooruitzichten van de sector voor 2023: strategisch kredietbeheer als lichtpunt

� Er wordt ook een verslechtering van de DSO verwacht: een

derde van de ondervraagde bedrijven in de Belgische

bouwmaterialenindustrie verwacht een aanzienlijke

verslechtering. 43% van de bedrijven zei echter dat een

verbetering van hun kredietbeheerproces en het gebruik van

kredietverzekering zouden kunnen helpen om DSO-

schommelingen binnen de perken te houden. Bij ongeveer twee

derde van de ondervraagde bedrijven klonken ook positievere

geluiden: zij zeiden vertrouwen te hebben in de groei van hun

onderneming in de komende maanden, aangestuurd door

verkoop op krediet binnen het kader van een meer strategisch

kredietbeheer, inclusief het gebruik van kredietverzekering.

Overzicht van de belangrijkste onderzoeksresultaten

Kerncijfers en grafieken van het onderzoek zijn te vinden op de volgende pagina's 
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Bouwmaterialen

Laattijdige betalingen en cashflow

EnquêTEvraag

Welke maatregelen hebt u genomen om uw cashflow te beschermen tegen het
kredietrisico van klanten?

#1 Meer tijd, kosten en middelen besteden aan het opvolgen van

achterstallige facturen

#2 Versterking van het interne kredietcontroleproces 

#3 Betalingen aan uw eigen leveranciers uitstellen

2022

2021

58

19

 

 

     

2022

2021

2022

2021

38

64

8

17

Op tijd betaald

Te laat betaald

Oninbare
vordering

Bouwmaterialensector in België
% van de totale waarde van op tijd betaalde, te laat betaalde en als

oninbaar afgeschreven B2B-facturen (2022/2021)

Bouwmaterialensector in België
Belangrijkste redenen waarom B2B-klanten hun facturen te laat betalen 

Steekproef: alle deelnemers aan de enquête
Bron: Atradius Betalingsbarometer – November 2022

Steekproef: alle deelnemers aan de enquête
Bron: Atradius Betalingsbarometer – November 2022

Steekproef: alle deelnemers aan de enquête
Bron: Atradius Betalingsbarometer – November 2022

 

Bouwmaterialensector in België
% van respondenten die veranderingen in DSO in de afgelopen

12 maanden hebben gemeld

40%

10%

50%

DSO

40% Administratieve vertragingen in
het betalingsproces van de klant

30% Liquiditeitsproblemen
van de klant

26% Betwisting met de klant

17% Opzettelijk laattijdige betaling

(% van de respondenten)

Daling 

Stijging 

Geen wijziging 



ATRADIUS BETALINGSBAROMETER - RESULTATEN VOOR BELGIË - NOVEMBER 2022 11

Bouwmaterialen

Vooruitzichten voor 2023 voor de sectoren

Bouwmaterialensector in België
Vooruitblik op 2023: top 5 van bezorgdheden van bedrijven

in de sector

Steekproef: alle deelnemers aan de enquête
Bron: Atradius Betalingsbarometer – November 2022

(% van de respondenten)

 

Bouwmaterialensector in België
Vooruitblik op 2023: hoe denkt u over de potentiële groei van

uw onderneming?

57%

26%

17%

Steekproef: alle deelnemers aan de enquête
Bron: Atradius Betalingsbarometer – November 2022

(% van de respondenten)

 

Bouwmaterialensector in België
Vooruitblik op 2023: hoe verwacht u dat de betalingspraktijken

van uw B2B-klanten zullen evolueren?

28%

41%

31%

Aanhoudende wereldwijde economische neergang*

Tragere of geen opleving van bepaalde sectoren

Stijging van het aantal faillissementen

Tragere of geen opleving van de binnenlandse economie

Liquiditeitstekorten

* Door de wisselwerking tussen hogere energieprijzen, 
   stijging van de grondstoffenprijzen, inflatie, verstoringen 
   in de toeleveringsketen en geopolitieke spanningen 

EnquêTEvraag

Hoe verwacht u dat uw
gemiddelde DSO in de komende
12 maanden zal evolueren?

24% Verbetering

43% Geen wijziging 

33% Verslechtering

(% van de respondenten)

(% van de respondenten)

Steekproef: alle deelnemers aan de enquête
Bron: Atradius Betalingsbarometer – November 2022

Verbetering Verslechtering Geen
wijziging 

Verbetering Verslechtering Geen
wijziging 
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Machinebouw 

Overzicht van de belangrijkste onderzoeksresultaten

� De bescherming van de rentabiliteit van hun onderneming is

in de huidige moeilijke economische omstandigheden de

belangrijkste drijfveer achter B2B kredietbeslissingen van

bedrijven in de Belgische machinebouwindustrie. Dit leidde in

de afgelopen twaalf maanden tot een conservatieve aanpak,

waarbij het beleid grotendeels ongewijzigd bleef. De

betalingstermijnen bleven stabiel om verhoogde blootstelling

aan betalingsachterstanden bij B2B-klanten te voorkomen.

Deze termijnen bedragen gemiddeld twee maanden vanaf de

facturering.

Laattijdige betalingen bedreigen de rentabiliteit van bedrijven

� Ondanks deze voorzichtige aanpak vormen

betalingsachterstanden van klanten een probleem voor een

aanzienlijk deel van de bedrijven in de Belgische

machinebouwindustrie. Uit ons onderzoek blijkt dat 45% van

de B2B-facturen te laat wordt betaald, met alle negatieve

gevolgen van dien voor de cashflow. Volgens de

ondervraagde bedrijven zijn laattijdige betalingen te wijten

aan liquiditeitstekorten bij klanten, samen met

administratieve vertragingen in het betalingsproces van

klanten, die misschien een gebrek aan liquiditeit verhullen.

Dit leidde op zijn beurt tot geschillen over de laattijdige

betaling of niet-betaling van facturen.

� Bedrijven in de Belgische machinebouwindustrie hebben een

reeks maatregelen genomen om cashflowproblemen te

temperen. De populairste maatregel was het inzetten van

extra tijd en middelen om onbetaalde facturen alsnog te

innen en de inning te versnellen. Het geven van kortingen

voor vroege betalingen om de instroom van cash te

versnellen werd ook veel gebruikt, terwijl andere bedrijven

externe financiering zochten. Sommige ondervraagde

bedrijven gaan in tegen de algemene trend van een

conservatief kredietbeleid en vertellen ons dat zij flexibel

omgaan met de betalingstermijnen voor B2B-klanten en deze

afstemmen op hun eigen cashflowbehoeften.

Bezorgdheid over verslechtering van DSO en oninbare vorderingen 

� Al deze tactieken hadden enig succes bij het vrijmaken van

kapitaal dat vastzat in lang achterstallige vorderingen. Dit hielp

de gemiddelde Days Sales Outstanding (DSO) stabiel te houden

voor meer dan de helft van de ondervraagde bedrijven in de

Belgische machinebouwindustrie. 42% van de bedrijven gaf

echter aan dat hun DSO in de afgelopen twaalf maanden was

verslechterd, wat aanleiding geeft tot bezorgdheid over

eventuele afschrijvingen van oninbare vorderingen. Ondanks

het feit dat veel bedrijven kiezen voor de dure aanpak om de

inning van achterstallige probleemrekeningen uit te besteden,

bedragen de oninbare vorderingen die als oninbaar worden

afgeschreven nu 5% van de totale waarde van B2B-facturen.
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Machinebouw 

Overzicht van de belangrijkste onderzoeksresultaten

� Uit onze enquête is gebleken dat een meerderheid van de

Belgische machinebouwbedrijven er nog altijd voor kiest om

het kredietrisico van klanten in eigen huis te houden en te

beheren. 70% van de ondervraagde bedrijven gaf aan dit het

afgelopen jaar te hebben gedaan. Meer dan 40% van de

bedrijven maakt zich echter zorgen over de nadelen van het

opzij zetten van middelen om onbetaalde handelsschulden te

dekken en het kredietrisico te beperken. De ondervraagde

bedrijven gaven aan bezorgd te zijn over de kosten die

verbonden zijn aan het intern beheren van

betalingsachterstanden en ook over verliezen door oninbare

vorderingen die de rentabiliteit en zelfs de continuïteit van het

bedrijf in gevaar kunnen brengen.

Aanzienlijke omschakeling naar strategisch kredietbeheer

� Te midden van de economische tegenwind die de

binnenlandse en wereldwijde markten treft, zegt meer dan

40% van de ondervraagde bedrijven in de Belgische

machinebouwindustrie dat zij overwegen om over te

schakelen naar een meer strategisch beheer van het

kredietrisico van klanten. Zij gaven aan van plan te zijn om in

de komende twaalf maanden een kredietverzekering af te

sluiten en dit beleid te willen aanvullen met

securitisatiemaatregelen. Waar mogelijk zouden zij B2B-

klanten ook vragen om contant te betalen.

� De belangrijkste bezorgdheid van bedrijven in de Belgische

machinebouwindustrie is een mogelijke aanhoudende

neergang van de wereldeconomie als gevolg van factoren

zoals de energiecrisis en verstoringen in de

toeleveringsketen. Zij vrezen dat dit het herstel van de

binnenlandse economie kan belemmeren en tot een toename

van het aantal faillissementen kan leiden. Er werd echter ook

enig optimisme geuit: meer dan 50% van de ondervraagde

bedrijven verwacht meer op krediet te zullen verkopen in de

B2B-handel. Dit wordt aangestuurd door een verwachte

verbetering van het betalingsgedrag van klanten.

Vooruitzichten van de sector voor 2023: gebruik van kredietverzekering voedt optimisme

� Meer handel op krediet zou in deze turbulente economische

periode de blootstelling aan het kredietrisico van klanten

kunnen vergroten, maar 70% van de ondervraagde bedrijven in

de Belgische machinebouwindustrie vertelde ons dat zij een

positief beeld hebben over de groei van hun activiteiten in het

komende jaar. Een toenemende appetijt voor strategisch

kredietbeheer kan verklaren waarom meer dan 40% van de

ondernemingen verwacht dat de DSO-schommelingen tot een

minimum beperkt zullen blijven. Volgens hen kan

kredietverzekering hierin een belangrijke factor zijn omdat dit

bedrijven in staat zal stellen om kapitaal vrij te maken en in

hun bedrijf te investeren.

Kerncijfers en grafieken van het onderzoek zijn te vinden op de volgende pagina's 
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Machinebouw 

Laattijdige betalingen en cashflow

EnquêTEvraag

Welke maatregelen hebt u genomen om uw cashflow te beschermen tegen het
kredietrisico van klanten?

#1 Meer tijd, kosten en middelen besteden aan het opvolgen van

achterstallige facturen

#2 Versterking van het interne kredietcontroleproces

#3 Verzoek verlenging bankkrediet   

Op tijd betaald
2022

2021

48

n/a*

 

 

     

Te laat betaald
2022

2021

Oninbare
vordering

2022

2021

45

n/a*

7

n/a*

Machinebouwindustrie in België
% van de totale waarde van op tijd betaalde, te laat betaalde en als

oninbaar afgeschreven B2B-facturen (2022/2021)

Machinebouwindustrie in België
Belangrijkste redenen waarom B2B-klanten hun facturen te laat betalen 

Steekproef: alle deelnemers aan de enquête
Bron: Atradius Betalingsbarometer – November 2022

*n/a = 2021 data zijn niet beschikbaar

Steekproef: alle deelnemers aan de enquête
Bron: Atradius Betalingsbarometer – November 2022

Steekproef: alle deelnemers aan de enquête
Bron: Atradius Betalingsbarometer – November 2022

 

Machinebouwindustrie in België
% van respondenten die veranderingen in DSO in de afgelopen

12 maanden hebben gemeld

5%

42%

53%

DSO

38%
Liquiditeitsproblemen van
de klant

33% Administratieve vertragingen in
het betalingsproces van de klant

31% Betwisting met de klant

18% Opzettelijk laattijdige betaling

(% van de respondenten)

Daling 

Stijging 

Geen wijziging 
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Machinebouw 

Vooruitzichten voor 2023 voor de sectoren

Machinebouwindustrie in België
Vooruitblik op 2023: top 5 van bezorgdheden van bedrijven

in de sector

Steekproef: alle deelnemers aan de enquête
Bron: Atradius Betalingsbarometer – November 2022

(% van de respondenten)

 

Machinebouwindustrie in België
Vooruitblik op 2023: hoe denkt u over de potentiële groei

van uw onderneming?

70%

19%

11%

Steekproef: alle deelnemers aan de enquête
Bron: Atradius Betalingsbarometer – November 2022

(% van de respondenten)

 

Machinebouwindustrie in België
Vooruitblik op 2023: hoe verwacht u dat de betalingspraktijken

van uw B2B-klanten zullen evolueren?

41%

48%

11%

Aanhoudende wereldwijde economische neergang*

Voortzetting van de pandemie

Tragere of geen opleving van de binnenlandse economie

Stijging van het aantal faillissementen

Tragere of geen opleving van bepaalde sectoren

* Door de wisselwerking tussen hogere energieprijzen, 
   stijging van de grondstoffenprijzen, inflatie, verstoringen 
   in de toeleveringsketen en geopolitieke spanningen 

EnquêTEvraag

Hoe verwacht u dat uw
gemiddelde DSO in de komende
12 maanden zal evolueren? 

18% Verbetering

45% Geen wijziging 

39% Verslechtering

(% van de respondenten)

(% van de respondenten)

Steekproef: alle deelnemers aan de enquête
Bron: Atradius Betalingsbarometer – November 2022

Verbetering Verslechtering Geen
wijziging 

Verbetering Verslechtering Geen
wijziging 
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Opzet van het onderzoek

Statistisch aanhangsel 

U vindt gedetailleerde schema's en illustraties in het

Statistisch Aanhangsel. 

Dit maakt deel uit van de Atradius Betalingsbarometer van

oktober 2022, die u op  www.atradius.com/publications

Download in pdf-formaat (alleen Engelse versie).

Doelstellingen van het onderzoek 

Atradius peilt jaarlijks naar betalingspraktijken in het

internationale bedrijfsleven en dit resulteert in de

'Atradius Betalingsbarometer'. Belgische ondernemingen

staan centraal in dit verslag, dat deel uitmaakt van de

editie 2022 van de Atradius Betalingsbarometer. Door

een verandering in de onderzoeksmethode zijn

vergelijkingen van jaar tot jaar voor sommige van deze

onderzoeksresultaten niet mogelijk. Aan de hand van

een vragenlijst heeft CSA Research in totaal 200

interviews afgenomen. Alle interviews gebeurden

exclusief voor Atradius.

Onderzoeksbereik

� Basispopulatie: Ondernemingen uit België, waarbij de

contactpersonen verantwoordelijk voor het

debiteurenbeheer geïnterviewd werden.

� Steekproefopzet: Het strategisch steekproefplan stelt

ons in staat een analyse uit te voeren van de

landgegevens, opgedeeld volgens sector en

bedrijfsgrootte. Het stelt ons ook in staat om de

gegevens van een bepaalde sector te koppelen aan elk

van de onderzochte economieën.

� Selectieproces: Ondernemingen werden via een

internationaal internetpanel geselecteerd en

aangesproken. Bij het begin van het interview werd de

contactpersoon gescreend en werden de quota

gecontroleerd.

� Steekproef: In totaal werden N=200 personen

geïnterviewd. Quota werden aangehouden volgens drie

klassen van bedrijfsgrootte.

� Interview: Online interviews (CAWI) van ongeveer 

15 minuten. 

Interviewperiode: tussen mei en half juli 2022.

Bedrijfssector Interviews %

Productie 69 34

Groothandel 71 36

Detailhandel / Distributie 29 15

Diensten 31 15

TOTAAL 200 100

Bedrijfsgrootte Interviews %

Micro-ondernemingen 23 12

Kmo’s - Kleine ondernemingen 33 17

Kmo’s - Middelgrote Ondernemingen 70 35

Grote ondernemingen 74 36

TOTAAL 200 100

Industrie Interviews %

Bouw 67 34

Bouwmaterialen 45 23

Machinebouw 88 43

TOTAAL 200 100

Overzicht van steekproef – Totaal aantal interviews = 200

Copyright Atradius N.V. 2022

Als u na het lezen van dit rapport meer informatie zou willen over het beschermen van uw vorderingen tegen wanbetaling door uw
klanten, kunt u de website van Atradius bezoeken. Voor specifieke vragen kunt u een bericht achterlaten. Een van onze
productspecialisten zal dan contact met u opnemen. In de rubriek Publicaties vindt u nog meer publicaties van Atradius die focussen
op de wereldeconomie, met onder meer landenrapporten, sectoranalyses, advies over kredietbeheer en essays over actuele zakelijke
thema's. Abonneer u op kennisgevingen van onze Publicaties en ontvang een wekelijkse e-mail-alert telkens er een nieuw rapport
wordt gepubliceerd. 
Ga voor meer inzicht in de B2B-invorderingspraktijken in België en wereldwijd naar atradiuscollections.com
Voor België atradius.be

https://atradius.be/
https://group.atradius.com/subscription-details/
https://group.atradius.com/contact-us/
https://group.atradius.com/
https://group.atradius.com/
https://atradiuscollections.com/global/
https://group.atradius.com/documents/ppb22_stat_app_we.pdf 
https://atradius.be/nl/publicaties/ kunt downloaden
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