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Nederland – onderzoeksresultaten

ONDERZOEKSOPZET

Na de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart en tegen een
achtergrond van politieke onzekerheid, houdt de Nederlandse
economie goed stand. Het bedrijfs- en consumentenvertrouwen
in Nederland kende een opleving en de vooruitzichten voor faillissementen laten een daling van 3% zien. De impact van Brexit
en van het Amerikaanse protectionisme blijven echter potentiële
redenen voor bezorgdheid.

BELANGRIJKSTE RESULTATEN

77 Gemiddeld werd 39% van de verkopen aan binnenlandse
B2B-klanten op krediet uitgevoerd. Van de buitenlandse
B2B-verkopen werd slechts 31% op krediet gedaan.

STATISTISCHE BIJLAGE’

77 Net als in de andere onderzochte West-Europese landen waren de respondenten in Nederland minder geneigd om op krediet te verkopen aan buitenlandse B2B-klanten. Dit kan wijzen op een groter vertrouwen in de handel met binnenlandse
B2B-klanten.
77 In vergelijking met de resultaten van het onderzoek in 2016,
waaruit bleek dat 36,9% van de binnenlandse en 33,9% van
de buitenlandse B2B-verkopen op krediet werd gedaan, is er
in Nederland sprake van een daling van het percentage verkopen op krediet, zowel voor binnenlandse als buitenlandse
B2B-verkopen.
77 Bovendien ligt het percentage van B2B-verkopen op krediet
in Nederland lager dan het regionale gemiddelde (38,8%) en
bijna gelijk aan dat in Spanje (37,8%).
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Meer informatie staat in de Statistische bijlage

Achterstallige B2B-facturen (%)
De totale waarde van achterstallige facturen in Nederland (33,7%)
steeg met bijna een procentpunt ten opzichte van een jaar geleden. Het blijft echter wel ver onder het regionale gemiddelde van
41%.
77 Laattijdige betalingen werden in Nederland (92,4%) vaker
gemeld dan in West-Europa in haar geheel (87,8%). Het percentage achterstallige B2B-facturen van leveranciers dat in
Nederland werd gemeld, is ook hoger dan de cijfers uit het
onderzoek van vorig jaar (88,2%).
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In 2017 werden 35% van de binnenlandse en buitenlandse
B2B-verkopen op krediet gedaan. Dit betekent dat Nederland
vrij open staat voor het verlenen van handelskrediet aan business-to-business (B2B)-klanten.
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Oninbare B2B-vorderingen in Nederland
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(% van de totale waarde van B2B-vorderingen)

Betalingsduur (gemiddeld aantal dagen)

77 Meer in het bijzonder werd aan binnenlandse B2B-klanten
gemiddeld 22 dagen na de factuurdatum gegeven om hun
betaling te voldoen. Voor buitenlandse B2B-klanten was dit
gemiddeld 26 dagen.
77 De sterke nadruk op een snelle betaling van facturen zoals in
Nederland waargenomen, werd ook in Denemarken (gemiddelde betalingstermijn: 24 dagen), Duitsland (24 dagen) en
Oostenrijk (25 dagen) gezien.
77 In overeenstemming met wat ook op regionaal niveau werd
waargenomen, was er een vertraging in de snelheid van de
binnenlandse betalingen. Binnenlandse B2B-klanten van respondenten in Nederland betaalden hun facturen gemiddeld
15 dagen te laat (2016: 14 dagen).
77 In tegenstelling daarmee betaalden buitenlandse B2B-klanten van de respondenten in Nederland hun facturen sneller,
gemiddeld binnen 12 dagen na de vervaldatum (2016: 15 dagen).
77 Dit betekent dat Nederlandse respondenten gemiddeld 38 dagen na facturering nodig hadden om achterstallige B2B-vorderingen in contanten om te zetten (twee dagen minder dan
in 2016).
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Belangrijkste factoren voor
betalingsachterstanden
Respondenten in Nederland meldden, net als in de rest van
West-Europa, dat betalingsachterstanden bij binnenlandse en
buitenlandse B2B-klanten voornamelijk het gevolg waren van
liquiditeitsproblemen, kopers die openstaande facturen als een
vorm van financiering gebruikten en de complexiteit van de betalingsprocedure.
77 De binnenlandse B2B-klanten van respondenten in Nederland
stelden betalingen meestal uit vanwege liquiditeitsproblemen
(52,8%). Dit ligt met 52,6% even hoog bij de respondenten in
West-Europa die de dezelfde reden vermeldden.
77 39,7% van de ondervraagden in Nederland geeft aan dat de
betalingen door hun buitenlandse B2B-klanten werden uitgesteld vanwege liquiditeitsproblemen. Dit percentage ligt iets
hoger dan wat algemeen in West-Europa (34,5%) werd vastgesteld.
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77 In 2017 vroegen de respondenten in Nederland aan hun
B2B-klanten om facturen binnen gemiddeld 24 dagen te betalen. De gemiddelde betalingstermijn was drie dagen korter
dan het niveau van 2016 (27 dagen).

BELANGRIJKSTE RESULTATEN

ONDERZOEKSOPZET

In 2017 vroegen de respondenten in Nederland sneller betaling
van hun binnenlandse en buitenlandse B2B-klanten. Er waren
kleine wijzigingen in de gemiddelde betalingsachterstanden.

77 Als andere redenen voor betalingsachterstanden gaven
Nederlandse respondenten op dat zowel binnenlandse als
buitenlandse B2B-klanten hun uitstaande facturen gebruikten als een vorm van financiering (binnenlandse: 35,8%;
buitenlandse: 21,5%) en de complexiteit van de betalingsprocedure (binnenlandse: 18,8%; buitenlandse: 31,1%).
77 13,5% van de respondenten in Nederland gaf aan dat ze inkomsten verloren hebben zien gaan als gevolg van de betalingsachterstanden; 14% verklaarde dat ze betalingen aan
hun eigen leveranciers hebben moeten uitstellen.

in vergelijking met West-Europa

Steekproef: onderzochte bedrijven (actief in het binnen- en buitenland)
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Oninbare B2B-vorderingen in Nederland
(% van de totale waarde van B2B-vorderingen)
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en het verhogen van reserves voor oninbare vorderingen (elk
16%).

77 Om potentiële risico’s voortvloeiend uit Brexit te beheren, zeiden Nederlandse respondenten dat ze de controle van de kredietwaardigheid (19,7%), de reserve voor dubieuze debiteuren en het monitoren van het kredietrisico van kopers (beide
16%), gaan verhogen.

77 De groeivertraging in Azië lijkt voor respondenten in
Nederland de minst waarschijnlijke reden om hun gebruik van
credit management instrumenten te verhogen.

14,8%
van de respondenten in Nederland meldde
dat zij hun controle op de kredietwaardigheid
van kopers zullen verhogen om zich te
beschermen tegen de impact van Brexit,
de groeivertraging in Azië en het
protectionisme in de VS.
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77 Een kleiner percentage van de Nederlanders, 14,8% vergeleken met gemiddeld 18,0% in West-Europa, gaf aan dat ze een
10
toenemend gebruik van credit management instrumenten
voorzien.

77 Met betrekking tot het protectionisme van de VS zijn respondenten in Nederland van plan om meer controle op de kredietwaardigheid van hun afnemers (21,2%) door te voeren en
de reserve voor dubieuze debiteuren (19%) te verhogen.
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Oninbare vorderingen
Het aandeel van B2B-vorderingen dat volgens leveranciers in
Nederland als oninbaar wordt afgeschreven (0,9% van de totale
waarde van B2B-vorderingen) ligt lager dan het gemiddelde voor
West-Europa in haar geheel (1,3%).
77 Binnenlandse vorderingen werden bijna drie keer zo vaak als
buitenlandse als oninbaar afgeschreven (binnenlandse 0,7%,
buitenlandse 0,2%). Dit is iets minder dan de percentages
oninbare vorderingen in West-Europa in haar geheel (binnenlandse 1%, buitenlandse 0,3%). Er waren geen wijzigingen ten
opzichte van de percentages die vorig jaar in Nederland werden waargenomen.
77 Oninbare B2B-vorderingen komen het meest voor in de sectoren bouw, duurzame consumptiegoederen en de dienstensector.

19 %

77 B2B-vorderingen werden vooral als oninbaar gemeld omdat
van de respondenten in Nederland verwacht
de klant failliet ging (60,4%) of vanwege de hoge kosten van
een verbetering in het betalingsgedrag van hun
het invorderen bij debiteuren (29,6%).

B2B-klanten in de komende 12 maanden.

Lees meer hierover in de Global Collections Review van Atradius
Collections die beschikbaar komt op 24 oktober.
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77 B2B-klanten in de voedingsindustrie daarentegen kregen de
kortste betalingstermijn, gemiddeld 16 dagen na de factuurdatum.
77 Ondanks de langere betalingstermijnen die werden aangeboden, betaalden B2B-klanten in de bouwsector gemiddeld
30 dagen na de vervaldag. Betalingen in de chemische sector
waren niet veel beter met 27 dagen na de vervaldatum.
77 Betalingsvertragingen werden voornamelijk veroorzaakt
door onvoldoende beschikbaarheid van middelen (bouw:
50%; chemie: 25%) en het gebruik van uitstaande facturen
door de koper als een vorm van financiering (textiel: 41%; chemie: 25%).
77 Net als de respondenten in West-Europa (58%), verwachten
de meeste respondenten in Nederland (69%) geen veranderingen in het betalingsgedrag van hun binnenlandse en
buitenlandse B2B-klanten. Het percentage van de Nederlandse respondenten dat een verandering ten goede (19%) verwacht, is echter wel hoger dan wat op regionaal niveau (7,6%)
werd vastgesteld.

BELANGRIJKSTE RESULTATEN

77 Vergeleken met de gemiddelde betalingstermijnen die door
respondenten in Nederland (24 dagen) werden toegekend,
kregen B2B-klanten in de bouw-, bouwmaterialen-, metaalen textielindustrie een week extra om hun facturen te betalen
(30 dagen).

STATISTISCHE BIJLAGE’

In de komende 12 maanden verwachten twee keer zo veel respondenten in Nederland (19%) eerder een verbetering dan een
verslechtering (9%) in het betalingsgedrag van hun B2B-klanten.

ONDERZOEKSOPZET

Betalingspraktijken per sector

7

19 %
van de respondenten in Nederland verwacht
een verbetering in het betalingsgedrag van hun
B2B-klanten in de komende 12 maanden.
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Statistische bijlage
ONDERZOEKSOPZET

De statistieken in de bijlage bij dit verslag zijn een onderdeel
van de april 2017 editie van de Betalingsbarometer van Atradius
(onderzoeksresultaten voor West-Europa) beschikbaar op
www.atradius.com/publications
Downloaden in PDF-formaat (alleen beschikbaar in het Engels)

BELANGRIJKSTE RESULTATEN

Onderzoeksopzet
Voor meer informatie over de onderzoeksdoelstellingen
en de reikwijdte van de Atradius Betalingsbarometer, zie
Onderzoeksopzet.

STATISTISCHE BIJLAGE’

Disclaimer
Dit rapport wordt louter ter informatie verstrekt en is niet bedoeld als enige aanbeveling of advies aan de lezer(s)
met betrekking tot een specifieke transactie, investering of strategie. 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 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. 2017
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 Atradius website. Als u specifieke vragen hebt, laat dan
een bericht achter. Een productspecialist zal contact met u opnemen. Onder Publicaties treft u nog meer Atradiuspublicaties aan die zich richten op de mondiale economie, waaronder landenrapporten, sectoranalyses, advies over
creditmanagement en artikelen over actuele businesstopics.
Schrijf u in voor meldingen over onze publicaties en ontvang wekelijks een e-mail wanneer er een nieuw rapport is
verschenen.
Zie voor meer informatie over incassopraktijken van B2B-vorderingen in Nederland en de rest van de wereld het
Global Collections Review van Atradius Collections (na registratie gratis te downloaden), beschikbaar vanaf 24 oktober 2017 op www.atradiuscollections.com
Volg Atradius op social media

Actief op Twitter? Volg @atradiusNL of zoek naar #atradiusbetalingsbarometer
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