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 Hoe de liquiditeitspositie bij bouwbedrijven te versterken, zonder extra budget of kosten  

Corona of geen corona, liquiditeit -en dan het gebrek eraan- is voor veel infrabedrijven een terugkerend 

probleem.  

De lage marges op projecten en werken maken dat er sowieso weinig geld onder de streep over blijft, 

waardoor het lastig is om bijvoorbeeld duurzaam te investeren. 

Daarnaast zorgen lange administratieve doorlooptijden en de diverse zekerheidstellingen dat aannemers voor 

de dagelijkse operatie externe financiering nodig hebben. Bij veel infraprojecten financieren (onder)aannemers 

kosten voor en doen daarvoor in de regel een beroep op externe bank financiering. 

Overigens komt deze problematiek ook voor bij de utiliteitsbouw; voor de woningbouw geldt dit probleem 

minder aangezien daar gewerkt wordt met voorschotbetalingen.  

 

1. Lange administratieve doorlooptijden en stapeling van zekerheden  

Uit analyse van Cash Discovery blijkt dat het gemiddeld tenminste 2 maanden duurt voordat een publieke 

opdrachtgever gemaakte kosten in de infrasector betaalt. Deze betaling ziet alleen toe op de reguliere 

betaalstromen; meerwerk en af-en opleverdossiers kennen een betaaltermijn van 100 dagen of langer.  

Een deel van deze lange doorlooptijden is te verklaren door de maandelijkse termijnschema’s, waardoor 

afgerond werk gemiddeld genomen 2 weken op de plank ligt voordat het mag worden ingediend. Daarnaast 

zijn de indienings- en goedkeuringstermijnen lang en wordt vaak nog een betaaltermijn op de factuur 

gehanteerd.  

Belangrijkste reden voor dit lange traject betreft de beperkte mate van focus en discipline op een snel 

indienings- en afhandelingsproces bij zowel aannemer als publieke opdrachtgever. Daarnaast spelen 

‘ingesleten patronen’ een prominente rol, waarbij het voorschieten van gemaakte kosten als normaal wordt 

ervaren (‘zo doen we dat nu eenmaal’). Dit terwijl bij de woningbouw het gebruikelijk is dat een voorschot door 

de opdrachtgever wordt betaald waardoor liquiditeitsproblemen voor woningbouwbedrijven veel minder vaak 

voorkomen. 

 

Naast de lange administratieve doorlooptijden eisen publieke opdrachtgevers diverse zekerheidstellingen die 

een verdere voorfinanciering door 

aannemers tot gevolg hebben. Naast de 

gangbare juridische bepalingen als de in 

gebreke stelling en garantstellingen, is 

sprake van een fors pallet aan 

additionele zekerheidsstellingen. De 

precieze invulling varieert per 

contractvorm en soms per project maar 

in de regel is sprake van een 

bankgarantie, verschillende boete- en 

korting clausules, 

inhoudingspercentages voor af- en 

opleverdossiers, het achteraf betalen en 

het afroepen van een betaalstop. Zie 

figuur 1. 

Hoewel dubbele zekerheidsstellingen 

vanuit juridisch oogpunt niet zijn 

toegestaan, is het wel aan de orde van de dag. 

 

 



 

  

Analyse Cash Discovery | Liquiditeit Infra Bedrijven | februari 2021 

2. Infrabedrijven extra vatbaar voor faillissementen   

Op moment dat infrawerken worden uitgesteld of stopgezet, kunnen faillissementen snel op de loer liggen. 

Nieuwe omzetten blijven uit maar de externe financiering moet worden afgelost, dit kan in sommige situaties 

niet mogelijk blijken waardoor faillissement dreigt. 

De Infrasector wijkt hiermee af van de meeste sectoren in het economische verkeer, waar de 

operationele/dagelijkse werkzaamheden uit de vrije kasstroom gefinancierd worden. Externe financiering 

wordt dan vooral aangetrokken om duurzame innovaties te financieren en niet om de dagelijkse operatie te 

betalen. Bij stagnerende omzet kan dan de externe financiering worden uitgesteld; een faillissement treedt dan 

minder snel op. 

Bedrijven in de infrasector hebben daarbij weinig voordeel van de huidige negatieve rente. Op moment dat een 

aannemer zijn operatie moet voorfinancieren dan kijkt de bank naar het risico profiel van de aannemer. Het 

onderpand (de weg, rails, brug, tunnel et cetera) is eigendom van de publieke opdrachtgever en bij een 

faillissement van de aannemer kan de bank daar geen aanspraak op maken. Het is de vraag of een aannemer 

überhaupt in aanmerking komt voor externe financiering en indien, dan zal de rente altijd het bijbehorende 

risico profiel reflecteren. 

Een aannemer kan overigens wel last hebben van de negatieve rente op moment dat het over spaartegoeden 

beschikt waar deze negatieve rente over betaald moet worden. In dat geval loont het om na te gaan welke 

(duurzame) investeringen gedaan kunnen worden om een hoger rendement te realiseren. Het inzoomen op de 

huidige faalkosten kan daarbij een goed aanknopingspunt bieden, aangezien dat inzicht geeft waar op dit 

moment ‘geld weglekt’. Voor sommige problemen kunnen bijvoorbeeld slimme innovatieve toepassingen 

helpen de effectiviteit in het productieproces te vergroten, hetgeen resulteert in een beter rendement. 

 

3. Gratis oplossing voorhanden  

Een financieel gezonde infrasector is van belang voor de gehele BV Nederland. Het verkorten van de 

administratieve doorlooptijden en het stoppen met het stapelen van zekerheden resulteert in een gezonde 

liquiditeitspositie voor de infrabouwbedrijven.  

Essentieel daarbij is dat de voordelen in de gehele keten worden doorgegeven. Indien de hoofdaannemer 

sneller betaald krijgt dan dient een deel van het voordeel in snellere betaaltermijnen voor zijn onderaannemers 

te worden omgezet, die op hun beurt hun toeleveranciers weer sneller betalen enzovoort. Op deze manier 

profiteren alle infrabedrijven van de liquiditeitsvoordelen. 

De impact voor de BV Nederland is groot. Naast het voldoen aan de lopende verplichtingen ontstaat bij 

bouwbedrijven ook ruimte om duurzaam te innoveren. Hierdoor worden zowel de gewenste innovaties 

gerealiseerd als dat de marge op projecten op een gezonde en verantwoorde wijze wordt versterkt. Er is sprake 

van een positief vliegwiel effect.  Deze aanpassingen kosten de publieke opdrachtgevers geen extra geld. Het 

betreft hier puur het verschuiven van de liquiditeitsstromen, waar geen extra budget voor nodig is.  

Onderzoek door Cash Discovery laat zien dat het reduceren van administratieve doorlooptijden realistisch is. 

Uit detail analyse door Cash Discovery van circa 70 Infra/GWW projecten blijkt dat de administratieve 

doorlooptijden voor de reguliere betaalstromen gemiddeld met 39 dagen kunnen worden teruggebracht. Dit 

staat gelijk aan een liquiditeitsimpact van bijna EUR 2mld voor de GWW/Infra. Zie onderstaande figuren 2 en 3.  
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Concreet verdient het aanbeveling dat zowel bouwbedrijven als publieke opdrachtgevers een strakkere 

discipline aan de dag leggen ten aanzien van het indienen en afhandelen van dossiers. Daarnaast leidt een kort 

cyclische benadering tot een sneller inzicht over het al dan niet correct uitvoeren van de werkzaamheden. 

Eventuele herstelwerkzaamheden kunnen snel worden verricht en de kans op vertraging neemt af. Een 

buitendienststelling in de railsector kan hierbij ook voor andere infra werken als positief voorbeeld dienen. 

Tijdens de buitendienststelling wordt het werk vaak al beoordeeld en administratief verwerkt; direct na afloop 

van deze periode vindt de betaling plaats. 

Tot slot is het van belang ‘ingesleten patronen’ kritisch tegen het licht te houden. Een aantal voorbeelden: 

▪ Waarom een maandelijkse termijnstaat als iedereen proactief, kort-cyclisch en volgens de ‘agile 

principes’ wil werken; waarom niet op weekbasis factureren, of ‘elke dag een tikkie’ ?  

▪ Waarom een bankgarantie stellen als pas betaald wordt nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd?  

▪ Waarom 10% inhouding voor het opleverdossier als 99% van de kosten dan al zijn gemaakt en er 

diverse juridische bepalingen zijn die opdrachtnemer verplichten zijn werk goed af te ronden?  

▪ Waarom een betaaltermijn op een factuur als de werkzaamheden dan al akkoord zijn bevonden?  

 

 

4. Opstellen concrete nieuwe werkwijze 

Kortom, er is een tal van mogelijkheden die op korte termijn kunnen worden ingevoerd en die de 

liquiditeitspositie van infrabedrijven op een gezonde manier versterken; zonder dat dit extra geld kost voor 

publieke opdrachtgevers.  

Koninklijke Bouwend Nederland zou, in samenwerking met zijn leden en eventueel andere 

brancheorganisaties, een voorstel voor een nieuwe concrete werkwijze kunnen opstellen en dit voorstel 

bespreken met de diverse publieke opdrachtgevers. Dit met als doel een gezamenlijke nieuwe werkwijze af te 

spreken.  

Het verdient aanbeveling om te starten vanuit een aantal concrete lopende en te starten projecten en werken 

en daarbij de huidige situatie in relatie tot de liquiditeitsstromen in de gehele keten neutraal en objectief in 

kaart te brengen.  

 

Vervolgens kan bepaald worden in welke mate versnellingen en aanpassingen kunnen worden aangebracht en 

hoe de voordelen door te vertalen in de gehele keten.  

 

Tot slot levert de implementatie van de verbetervoorstellen in de geselecteerde projecten een goed inzicht op 

over welke aanpassingen in welke situatie passend zijn. Al deze lessen kunnen in de werkwijze worden 

meegenomen zodat zowel de publieke opdrachtgevers als de infra aannemers een concreet handvat hebben 

om de liquiditeitspositie van infrabedrijven op een verantwoorde wijze structureel te versterken. 


