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Brussel / Mainz, 27 november 2017 

 
De bedrijfsbetaalenquête voor Duitsland in 2017 
 
Een beter jaar voor exporteurs en voor de binnenlandse vraag 
 
De tweede jaarlijkse bedrijfsbetaalenquête voor Duitsland, die uitgevoerd is 

door Coface, bevestigt vele van de voorgaande tendensen. Toch kunnen enkele 

verbeteringen worden waargenomen. 

 
 Ondanks de robuuste economische situatie waarin het land verkeert, wordt bijna 78% 

(- 6 punten) van de bedrijven getroffen door achterstallige betalingen 

 De potentiële liquiditeitsrisico's die te wijten zijn aan extra lange achterstallige 

handelsvorderingen zijn laag en afgenomen in vergelijking met diegene die in 2016 

werden waargenomen 

 De betaalervaring van exportgerichte bedrijven is in vergelijking met vorig jaar 

verbeterd 

 Wanneer we de activiteitssectoren bekijken, krijgen we een gemengd plaatje. Voor 

alle sectoren bedragen de betaalachterstanden gemiddeld 41,4 dagen, net zoals in de 

enquête voor 2016 

 Sommige segmenten rapporteren veel langere betaalachterstanden, en dan vooral de 

textiel/leder/kledijsectoren (54,5 dagen), de hout/meubelsector (53,8 dagen) en de 

transportsector (50,5 dagen). De sectoren van de mechanica/precisie (25,0 dagen) en 

de automobiel (31,9 dagen) kenden de kortste achterstallige periodes. 

 87% van de onderzochte bedrijven verwachten geen impact van de Brexit en slechts 

3,3% verwacht een toename van hun achterstallige handelsvorderingen als gevolg 

van de Brexit 

 

Betaalachterstanden komen nog steeds vaak voor maar in steeds minder frequentere 

mate 

 

Uit de tweede studie van Coface over de betaalervaring van Duitse bedrijven blijkt dat, 

ondanks de solide positie van de Duitse economie en de afname van het aantal 

bedrijfsfaillissementen, betaalachterstanden nog steeds veel voorkomen. Toch zijn ze minder 

frequent geworden wanneer de resultaten vergeleken worden met die in 2016. Wanneer een 

internationale vergelijking wordt gemaakt, zijn deze achterstanden over het algemeen korter in 

Duitsland. De betaalervaring van exportgerichte bedrijven is verbeterd als gevolg van de 

betere wereldwijde omgeving. Deze tendensen – een robuuste binnenlandse economie en een 

gezondere externe omgeving – zou het betaalgedrag in 2018 nog verder kunnen verbeteren. 

 

Voor 77,6% van de onderzochte bedrijven, zijn betaalachterstanden een regelmatig 

voorkomend verschijnsel, maar toch is dit een verbetering in vergelijking met de 83,7% die in 

2016 werd gerapporteerd. Dit is te danken aan de gunstige bedrijfsomgeving in Duitsland en 

de globaal genomen goede gezondheid van Duitse bedrijven. Betaalachterstanden blijven 

uitgesproken onder bedrijven die vooral afhankelijk zijn van de export, waar meer dan 87% te 

kampen heeft met betaalachterstanden (2016: 90%), tegenover 75,9% (2016: 82,8%) voor 
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bedrijven die zich toeleggen op de Duitse markt. 

 

De gemiddelde betaalachterstanden blijven stabiel: 41,4 dagen, net zoals dat het geval was in 

2016. Voor meer dan driekwart van de Duitse bedrijven bedraagt de maximale lengte van 

betaalachterstanden 60 dagen, net zoals in 2016. Het aandeel van de betaalachterstanden 

langer dan 150 dagen bedraagt 1,7% voor bedrijven die zich vooral toeleggen op de Duitse 

binnenlandse markt (2016: 1,9%) en 2,9% voor exportgerichte bedrijven (hoewel dit cijfer 

opmerkelijk lager is dan de 7% die in de enquête van vorig jaar werd gerapporteerd). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het aandeel van Duitse bedrijven met lange betaalachterstanden (van meer dan 6 maanden), 

die goed zijn voor minstens 2% van hun jaaromzet, is opmerkelijk gedaald tot 8,7% (2016: 

13,4%). Voor Duitse exportgerichte bedrijven is het plaatje echter minder rooskleurig. Daarvan 

heeft ongeveer 12% (2016: 20%) te kampen met lange betaalachterstanden. 

 

De meeste Duitse bedrijven verwachten geen grote impact van de Brexit 

 

In de betaalenquête van dit jaar heeft Coface ook vragen toegevoegd over de potentiële 

impact van de Brexit op uitstaande handelsvorderingen. De feedback was bijzonder duidelijk: 

87% van de onderzochte bedrijven verwachten geen impact van de Brexit en slechts 3,3% 

verwacht een toename van hun achterstallige handelsvorderingen. Exportgerichte bedrijven 

voorzien een iets grotere negatieve impact van de Brexit (8%), hoewel de meeste (meer dan 

84%) helemaal geen impact verwacht. 

 

Vanuit sectoraal standpunt maken de Duitse ondernemingen binnen de automobielsector zich 

het meeste zorgen over een mogelijke toename van het aantal uitstaande handelsvorderingen 

als gevolg van de Brexit, maar hun aandeel ligt met 14,3% vrij laag. De producenten van 

investeringsgoederen binnen de mechanische/engineeringsector (8,5%) en de sector van de 

mechanica/precisie (5,9%) zijn ook iets voorzichtiger wat betreft hun verwachtingen. 

 

Er zijn grote verschillen over de sectoren heen wat betaalachterstanden betreft 
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Sommige sectoren hebben te kampen met langere betaalachterstanden, die beduidend hoger 

zijn dan het gemiddelde. Deze omvatten in het bijzonder de textiel/leder/kledij-industrie, waar 

de hypothetisch gemiddelde waarde van betaalachterstanden 54,5 dagen bedraagt, gevolgd 

door de hout/meubelsector met 53,8 dagen. Wanneer het Coface-model wordt gebruikt, 

worden de kortste betaalachterstanden opgetekend binnen de sectoren van de 

mechanica/precisie (25,0 dagen), de automobielsector (31,9 dagen) en de 

chemie/petroleum/mineralensectoren (33,1 dagen).  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Binnen deze context kunnen er geen liquiditeitsrisico's worden waargenomen binnen de 

onderzochte bedrijven uit de papier/verpakkings/drukwerksector. Zo ook behoren de bedrijven 

binnen de sectoren van de chemie/petroleum/mineralen, de wholesale-handel en de metalen 

tot de meest ontspannen wat hun respectieve beoordelingen betreft aangezien hun cijfers wat 

lange achterstallige betalingen betreft duidelijk onder het gemiddelde liggen. 

 

 
CONTACTPERSONEN VOOR DE PERS:  
Kris DEGREEF- T. +32(0)2 404 01 07 kris.degreef@coface.com 

 

 

Over Coface 

 

Coface is een toonaangevende internationale kredietverzekeraar die wereldwijd meer dan 50.000 bedrijven beschermt tegen het 

risico op wanbetaling van hun klanten, zowel in hun thuisland als in hun exportmarkten. De groep wil de wendbaarste 

internationale kredietverzekeraar in de sector zijn, is actief in 100 landen, telt 4.300 werknemers en boekte in 2016 een 

geconsolideerde omzet van 1,411 miljard EUR. Coface publiceert elk kwartaal analyses van het risico van landen en sectoren. 

Daarvoor benut de maatschappij haar unieke kennis van het betalingsgedrag van bedrijven en de expertise van haar 660 

kredietverzekeringsspecialisten en kredietanalisten die dicht bij de cliënten en hun debiteuren staan. 
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www.coface.be  
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