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Inleiding	  
De laatste jaren is er wereldwijd een groeiend belang waarneembaar voor kredietmanagement 

(credit management). De huidige financiële en economische crisis heeft deze tendens nog 

versterkt. In onzekere economische omstandigheden zijn financieringsmogelijkheden 

schaarser. Een adequaat kredietbeleid kan zowel de crediteur als de debiteur ten goede 

komen.  

Met onze masterproef willen we onderzoeken of een efficiënt kredietbeleid winstgevend kan 

zijn voor een onderneming. Er is echter weinig academische literatuur over dit onderwerp 

beschikbaar. Daarom hebben we besloten om zelf aanvullend veldonderzoek te verrichten. 

De thesis omvat zes hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk worden de functies van 

kredietmanagement binnen de onderneming besproken. De motivatie voor het toestaan van 

handelskrediet en het belang ervan worden hier eveneens behandeld. 

Het tweede hoofdstuk is een uiteenzetting over de kostenstructuur van kredietmanagement. 

Hierbij overlopen we ook de verschillende risico’s waarmee men rekening moet houden bij 

het toestaan van handelskrediet.  

In het derde hoofdstuk komen de opbrengsten van kredietmanagement aan bod. Het zal 

duidelijk worden dat deze een stuk moeilijker te kwantificeren zijn. 

In hoofdstuk vier maken we een theoretische afweging tussen de kosten en de opbrengsten 

van kredietmanagement. Zo willen we antwoord formuleren op onze onderzoeksvraag 

“Kredietmanagement: cost of profit centre ?”. In dit hoofdstuk onderzoeken we ook de 

positie van kredietmanagement binnen de organisatie.   

Het vijfde hoofdstuk bekijkt kredietmanagement in de praktijk. Hier komt ons eigen 

veldonderzoek aan bod, aangevuld met enkele andere gevallenstudies.  
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Hoofdstuk	  1:	  Kredietmanagement	  
gedefinieerd	  
1.1 Situering 
De hedendaags economische markten dragen nog steeds de littekens van de financiële crisis 

die begon in 2008. In tijden waar de banken steeds strenger omgaan met hun kredietverlening, 

moeten de bedrijven alternatieve financieringsbronnen zoeken. Een mogelijkheid, vooral dan 

op korte termijn, is handelskrediet. Door uitstel van betaling te vragen aan leveranciers is men 

in staat om een deel van het nettobedrijfskapitaal te financieren. Het is een eenvoudige en 

populaire methode die, vooral in tijden van crisis, zoveel mogelijk zal worden aangewend. 

Voor het boekjaar 2011 toont de balanscentrale van de Nationale Bank aan dat het aandeel 

van handelsschulden ten opzichte van het balanstotaal gemiddeld 10% bedraagt.  

Een goed beheer van zowel de vorderingen als de schulden dringt zich op. Dit is het domein 

van kredietmanagement. Als men erin slaagt een gezond evenwicht te vinden tussen de 

handelskredieten en –schulden, kan er een competitief voordeel ontstaan. Het vinden van deze 

balans blijkt echter voor veel ondernemingen niet evident te zijn.  

1.2 Het takenpakket van kredietmanagement 
Kredietmanagement omvat verschillende taken: het optimaliseren van het werkkapitaal, het 

beheren van handelskredieten en  minimaliseren van risico’s. In dit werk wordt voornamelijk 

het handelskrediet onder de loep genomen.  

Een goed kredietmanagement moet bij het toestaan van een handelskrediet volgende taken in 

acht nemen (Mian en Smith, 1992): 

1. Beoordeling van het kredietrisico: Deze functie houdt in dat de verkopende 

onderneming voor het opstellen van de verkoopsovereenkomst een inschatting zal 

moeten maken van de kredietwaardigheid van de klant. Om een zo accuraat mogelijke 

inschatting te maken zal men zo veel mogelijk informatie moeten verzamelen. 

Hiervoor kan de kredietverantwoordelijke onder andere beroep doen op rating 

agencies, zoals Standard & Poor’s, Fitch Ratings, Moody’s of kan men de hulp 

inroepen van de kredietverzekeraar. 

2. Het toestaan van handelskrediet: Wanneer voldoende informatie beschikbaar is, zal 

men een gefundeerde beslissing kunnen maken over het al dan niet verlenen van een 
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handelskrediet. Bij een ongunstige evaluatie kan eventueel de verkoopsbeslissing 

herzien worden. 

3. De financiering van de uitstaande vorderingen: Indien de onderneming handelskrediet 

toestaat, zal hij tijdelijk de betaling van de onderliggende goederen of diensten op zich 

moeten nemen. De onderneming verleent op deze manier goedkope financiering aan 

de klant.  

4. De inning van de vordering: Nadat de beslissing over het toestaan van handelskrediet 

is genomen, zal men ook de uitvoering van deze beslissing moeten garanderen. Dit 

betekent dat de verkoper op het gepaste tijdstip de betalingsvoorwaarden helpt 

herinneren aan de klant. Wanneer de klant deze overeenkomst niet respecteert of zich 

in een staat van wanbetaling bevindt, zal het kredietmanagement de gepaste 

maatregelen moeten nemen. Zo kan men bijvoorbeeld proactief boeteclausules 

opnemen in de overeenkomst. 

5. Het beheer van het kredietrisico: Tijdens de toegestane krediettermijn zal men de 

bijbehorende risico’s permanent moeten evalueren. Indien bijvoorbeeld het 

wisselkoersrisico toeneemt, zal men adequaat moeten reageren. 

	  

1.3 Motieven voor het toestaan van handelskrediet 
1.3.1 Marketing motief 

Handelskrediet kan onder andere worden beschouwd als een deel van het marketingproces. 

Een aanpassing van de betalingsvoorwaarden kan de onderneming toelaten om zijn product 

meer te differentiëren ten opzichte van zijn concurrenten en aldus hogere verkopen te 

realiseren. Nadirri (1969) beschouwt handelskrediet en de bijhorende kosten als een 

verkoopkost, zoals promotie. Schwartz (1974) stelde dat de krediettermen een integraal deel 

zijn van de prijszetting van de onderneming.  De betalingstermijn verlengen of het toestaan 

van een grotere financiële korting komt immers overeen met een verlaging van de prijs.  

Indien de onderneming voldoende marktmacht bezit, kan ze handelskrediet gebruiken als een 

vorm van prijsdiscriminatie (Schwartz en Whitcomb, 1978). Hierbij zal aan bepaalde klanten 

een langere betalingstermijn of een meer dan proportionele financiële korting worden 

toegekend, terwijl andere klanten volgens een strikte procedure dienen te betalen.  

Bij een seizoensgebonden productieproces of een cyclische vraag kan het handelskrediet een 

methode zijn om een gedeelte van de verkopen te verschuiven naar een oorspronkelijk 
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kalmere periode. Door een versoepeling van de krediettermen kan men een impliciete 

prijsverlaging aanbieden. Het grootste voordeel voor de verkopende onderneming schuilt in 

een constanter (en dus goedkoper) productieniveau.  Een bijkomend voordeel zijn de 

potentiële nieuwe klanten die aangetrokken worden in de kortingsperiode (Chopra en Meindl, 

2007) 

1.3.2 Informatie-asymmetrie 

Bij een handelskrediet heeft de koper een bepaald aantal dagen de tijd om te beoordelen of het 

het product voldoet aan de vooropgestelde kwaliteitseisen (Lee en Stowe, 1993). Eenmaal de 

betaling is uitgevoerd, wordt het voor de koper moeilijk en kostelijk om de 

verkoopovereenkomst ongedaan te maken. Wanneer de koper gebruik maakt van financiële 

korting loopt hij dus een productrisico.  

Art. 1641 van het Burgerlijk Wetboek stelt dat “De verkoper is gehouden tot vrijwaring voor 

de verborgen gebreken van de verkochte zaak, die deze ongeschikt maken tot het gebruik 

waartoe men ze bestemt, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de koper, indien hij de 

gebreken gekend had, de zaak niet of slechts voor een mindere prijs zou hebben gekocht”. 

Hierbij zal de tekortkoming inzake productkwaliteit objectief moeten worden vastgesteld. In 

tegenstelling tot de impliciete garantieperiode als gevolg van het toestaan van financiële 

korting. Indien de onderneming gekozen heeft voor een financiële korting en bijgevolg zelf 

impliciet de kwaliteit goedgekeurd heeft, kan hij geen beroep meer doen op bovenstaande 

wettelijke bescherming.  

Volgens dit model zal de grootte van de financiële korting informatie bevatten over de 

kwaliteit van het product. Bedrijven die producten aanbieden van een lagere kwaliteit zullen 

geneigd zijn om grotere financiële kortingen toe te staan, waardoor de aankopers een groter 

productrisico lopen. Bedrijven met producten van hogere kwaliteit zullen een lagere of geen 

financiële korting geven.  

Het toestaan van financiële korting betekent ook een groter risico op wanbetaling voor de 

verkopende onderneming. Dit betekent is immers een goedkope bron van financiering voor de 

aankopende onderneming. Hierdoor loopt men het risico van minder kredietwaardige 

bedrijven aan te trekken. Smith (1987) beschouwde daarom het aanbieden van financiële 

korting als een impliciete screening van de kredietwaardigheid van de aankopende 

onderneming.  
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1.3.3 Het investeringsmotief 

In een B2B-omgeving zal slechts een beperkt aantal vragers en aanbieders van de benodigde 

productiefactoren voorkomen. Daarom zullen zowel de verkoper als de aankoper gebaat zijn 

bij een goede afloop van de verkoopsovereenkomst. Dit belang neemt nog toe voor de 

verkoper indien hij om de overeenkomst te realiseren al bepaalde, niet-recupereerbare kosten 

heeft gemaakt. Daardoor heeft de verkopende onderneming er alle belang bij dat de aankoper 

overleeft. Bovendien is de waarde van een klant voor een verkoper niet alleen gelijk aan de 

winst van de huidige verkoopovereenkomst, want ook alle potentiële toekomstige 

overeenkomsten tussen beide partijen moet in rekening genomen worden.  

Het model van Smith (1987) toont aan dat de aanwezigheid van gespecialiseerde, niet-

recupereerbare investeringen een determinant is van de beslissing van de verkoper om 

handelskrediet (met eventuele financiële korting) toe te staan. Door dergelijke contracten aan 

te bieden kan de verkoper toekomstige wanbetalingen of faillissementen sneller opsporen, dan 

in het geval waar enkel financiële instellingen kortetermijnfinanciering aanbieden. Kortom 

kunnen door die kortetermijnfinanciering intern te maken bepaalde liquiditeits- en 

solvabiliteitsproblemen sneller waargenomen worden. Bovendien zal men door het aanbieden 

van handelskrediet beter in staat zijn om een onderscheid te maken tussen bedrijven die 

tijdelijke financiële moeilijkheden hebben en bedrijven die zich op de rand van het 

faillissement bevinden 

1.3.4 Het financieringsmotief  

Door de tijdswaarde van geld geniet de aankopende onderneming van een voordeel bij het 

ontvangen van handelskrediet. Dit voordeel laat hen toe om grotere hoeveelheden te bestellen. 

Hierdoor hebben verkopers een incentive om meer handelskrediet aan hun klanten toe te 

staan.  Voor zover de verkopende onderneming goedkoper kan lenen op de financiële 

markten dan hun klanten, zullen ze geneigd zijn om dit kostenvoordeel uit te buiten. Ze 

bekomen dan kortetermijnfinanciering tegen een lagere intrestvoet dan de klant, waardoor ze 

met deze middelen het toestaan van handelskrediet kunnen financieren.  

Indien de klant goedkoper financiering zou kunnen bekomen, zou men een systematische 

voorafbetaling kunnen vaststellen. Dit vloeit voort uit het feit dat de financiële markten 

imperfect zijn. Indien de financiële markten wel perfect zouden zijn, kan de waarde van de 

onderneming niet verhoogd worden door het gebruik van handelskrediet (Lewellen, 
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McConnell en Scott).  Door de imperfecties moet elke onderneming een deel van zijn 

middelen liquide houden. Deze middelen kunnen enerzijds aangehouden worden op een 

depositorekening, waar ze een beperkte rente zullen genereren. Daarnaast kunnen de 

middelen toegewezen worden aan bepaalde effecten, of zullen ze toegekend kunnen worden 

onder de vorm van handelskrediet. Zoals reeds eerder vermeld zal de laatste methode 

geprefereerd worden, indien de verkoper een impliciete rente kan aanrekenen die hoger is dan 

de opportuniteitskost. Deze denkwijze volgt ook Laffer die stelde dat handelsschuld een 

middel is waarbij geld wordt getransfereerd van economische entiteiten die onbenutte 

financieringsmogelijkheden hebben, naar entiteiten die nood hebben aan additionele 

financieringsmogelijkheden.   

1.3.5 Efficiëntie-motief 

Handelskrediet staat toe om de ruil van goederen los te koppelen van de ruil van geld, zowel 

in plaats als in tijd (Ferris,1981). Hierdoor wordt van wat in feite één transactie is, namelijk 

de ruil van goederen voor geld, twee transacties gemaakt, zijnde de ruil van goederen voor 

een lening en de ruil van de lening voor geld. Deze benadering veronderstelt een 

bemiddelende rol voor het handelskrediet.  Er kan een kostenvoordeel bekomen worden, 

indien er op regelmatige basis goederen worden geleverd. Bedrijven die  gebruik maken van 

Just-In-Time productie (JIT), waarbij voorraden zo laag mogelijk worden gehouden, 

profiteren van dit kostenvoordeel. Aangezien JIT ervoor zorgt dat er zeer frequent en in 

functie van het productieproces wordt geleverd, zorgt handelskrediet ervoor dat de betaling 

van deze leveringen op een bepaald overeengekomen tijdstip kan gebeuren. Hierdoor kan de 

aankopende onderneming zijn liquide middelen beter beheren. 

 

1.4 Belang van  kredietmanagement  
Zolang er geen betalingsproblemen zijn, wordt kredietmanagement  als een noodzakelijk 

kwaad beschouwd. Vooral de kosten die gepaard gaan met het opvolgen van 

handelsdebiteuren worden onthouden. Het gepercipieerde belang van kredietmanagement in 

de onderneming is bedrijfsafhankelijk. Vooreerst is de algemene ingesteldheid van het bedrijf 

belangrijk, meer bepaald of we te maken hebben met een offensief of een defensief bedrijf. 

Hoe voorzichtiger de algemene ingesteldheid, hoe groter de kans op een nauwkeurig 

uitgewerkte en strikte kredietpolitiek. Enkele andere cruciale determinanten zijn; de grootte 

van de onderneming, de duur van de klantencontracten en het gemiddeld aantal contracten.  
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Bij een beperkter aantal contracten met een langere duur zal een goed uitgewerkte 

kredietpolitiek evenzeer belangrijk zijn, maar de kans op partnerships met de klant stijgt. Een 

partnership doet de kans op wanbetaling dalen, waardoor men minder geneigd zal zijn om er 

een strikt uitgewerkte kredietpolitiek op na te houden.  

Kredietmanagement moet zorgen voor een goede balans tussen het aantrekken van extra 

verkopen door handelskrediet toe te kennen en een gezonde financiële positie met voldoende 

liquide middelen.   

Er moeten enkele noodzakelijke elementen aanwezig zijn om de goede uitvoering van het 

kredietbeleid te kunnen garanderen. Als eerste is het belangrijk dat de uitvoerende personen 

een diepgaande knowhow hebben. Daarnaast moeten de betrokken personen toegang hebben 

tot de noodzakelijke tools, zoals  rapporteringtools, systeemondersteuning, handleidingen, 

templates, ... . Een laatste essentieel ingrediënt betreft de bedrijfscultuur. Dit omvat 

verregaande ondersteuning van het top management, door middel van het officialiseren van 

de kredietpolitiek en de bijhorende processen doorheen de onderneming. Deze formalisering 

is belangrijk omdat kredietmanagement traditioneel onderschat wordt door de overige 

departementen. 
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Hoofdstuk	  2:	  De	  kosten	  van	  
kredietmanagement	  
In dit hoofdstuk zullen de risico’s verbonden aan het handelskrediet en de kosten verbonden 

aan het kredietmanagement bestudeerd worden.  

	  

2.1 Risico’s verbonden aan handelskrediet 
Volgens de ISO31000: 2009 Risk Management Standard wordt risico gedefinieerd als ‘het 

effect van onzekerheid op objectieven’. Vanuit de optiek van handelskrediet zal het betrokken 

risico  bestaan uit alle effecten, die de waarde van de afgesloten handelsovereenkomst kunnen 

doen dalen.  Hierbij zullen zowel kenmerken die eigen zijn aan de deelnemende partijen als 

contextgebonden kenmerken, een potentieel effect hebben op de uiteindelijke waarde van de 

handelsovereenkomst.  

2.1.1. Insolventierisico  

Het belangrijkste risico voor de verkopende onderneming bij elke handelstransactie, is de 

kans dat de aankopende onderneming niet in zijn verplichtingen zal kunnen nakomen. Dit zal 

zo zijn indien de aankoper zich op de uiterste betaaldatum in een staat van faillissement 

bevindt of in een staat van bescherming tegen zijn schuldeisers (Wet op Continuïteit 

Ondernemingen). 

2.1.2. Inflatierisico 

Handelskrediet en in het bijzonder financiële korting zal minder interessant zijn voor de 

verkopende onderneming, naarmate het (verwachte) inflatiepercentage hoger is. De 

onderneming moet inrekenen dat bij een stijgend inflatiepercentage de terugbetaalde som op 

het einde van de toegestane krediettermijn in reële termen lager zal zijn dan de verschuldigde 

som op het moment van levering. Indien het percentage voldoende hoog is, kan het zelfs 

aankopende bedrijven aanzetten  om bewust de financiële korting te weigeren en te wachten 

tot de uiterste betaaldatum, omdat dit het financiële voordeel maximaliseert.  Omgekeerd zal 

tijdens een periode van deflatie de aankopende onderneming gebaat zijn bij een zo snel 

mogelijke betaling. Indien het inflatierisico voldoende groot is, zal de verkoper hiermee 

rekening moeten houden en proberen om de krediettermijnen zo kort mogelijk te houden. 
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Door de krediettermijnen te verkorten, maar de termijn van de financiële korting constant te 

houden, zal het risico niet volledig verdwijnen. Wanneer de krediettermijn verkleind wordt, 

zal het potentiële voordeel van de financiële korting vergroten. De koper zal geneigd zijn om 

van dit voordeel gebruik te maken, aangezien ook hij zijn risico’s wil minimaliseren. Zelfs 

indien de krediettermijn langer is dan de krediettermijn die nodig is om het toegestaan 

financieel voordeel constant te houden, gegeven een bepaald verwacht inflatiepercentage.  

 

𝐾𝑜𝑠𝑡  𝑣𝑎𝑛  𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑒 = 1− (1+ 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑒𝑛𝑖𝑣𝑒𝑎𝑢)(
!!"#!$  !"#$%  !"#$%#&

!"# ) 

 

Tabel	  1:	  De	  kostprijs	  van	  inflatie	  

Land Jaarlijkse inflatie (in %) Contracttermijn 
Contractuele 

Kost 
Effectieve termijn 

Effectieve 

Kost 

België 2,6 35 -0,25% 54 -0,39% 

Europees 

gemiddelde 
2,6 30* -0,21% 60* -0,43% 

Duitsland 2,1 25 -0,14% 35 -0,20% 

Nederland 2,8 25 -0,19% 42 -0,32% 

Frankrijk 2,2 40 -0,24% 44 -0,27% 

Griekenland 1 40 -0,11% 80 -0,22% 

Italië 3,3 65 -0,59% 96 -0,87% 

Bron: Eurostat  

 

Deze tabel toont de kostprijs van inflatie aan. De inflatiecijfers zijn gebaseerd op het 

inflatiepercentage voor 2012 (Eurostat). De gegevens omtrent de betalingstermijnen komen 

van Intrum Justititia, behalve die voor het Europees gemiddelde (*). Hiervoor is de 

vooropgestelde termijn uit de Europese Richtlijn gebruikt. De contracttermijn is de toegestane 

krediettermijn, overeengekomen in de verkoopovereenkomst. De effectieve betalingstermijn 

is het verschil tussen het moment van facturatie en de uiteindelijke ontvangst van de 

uitstaande schuld. Deze is significant langer dan de contracttermijn waardoor de verkopende 

onderneming een extra kostenpercentage zal moeten dragen. Zo zal een Belgische 

onderneming een kost van 0,39% op de totale factuurwaarde moeten dragen, terwijl men 

volgens het contract maar een verlies van 0,25% zou moeten dragen.  Een efficiënt 

kredietbeleid kan deze onvoorziene kost van inflatie beperken door de contracttermijn zo veel 

mogelijk af te dwingen.  
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2.1.3. Wisselkoersrisico 

Wanneer de onderneming niet alleen handel drijft met partijen die dezelfde munt hanteren, zal 

men ook rekening moeten houden met schommelingen in de wisselkoers. Een koersdaling van 

de eigen munt tijdens de kredietperiode zal een negatief wisselkoerssaldo opleveren voor de 

verkopende onderneming en een positief wisselkoerssaldo voor de aankopende onderneming. 

Omgekeerd zal bij een stijgende wisselkoers de verkopende onderneming een voordeel 

bekomen. De lengte van de krediettermijn is wederom positief gerelateerd aan een verhoogd 

risico.  Om zich in te dekken tegen dit risico kan de onderneming proberen om de 

krediettermijn zo kort mogelijk te houden. Men kan ook zijn toevlucht zoeken in de 

traditionele hedgingmethoden, zoals de currency rate swap. Sterk vereenvoudigd betekent dit 

de ruil van een hoofdsom + interest in een bepaalde munt, voor hetzelfde bedrag in een andere 

munt. 

2.1.4. Landenrisico 

Bedrijven die exporteren zullen niet alleen rekening moeten houden met het wisselkoersrisico. 

Ze moeten zich ook bewust zijn van de landspecifieke risico’s. Er zullen in mindere of 

meerdere mate verschillen zijn in de macro-economische kenmerken tussen beide landen. 

Vanuit het standpunt van kredietmanagement is het aangeraden om ook factoren zoals de 

betalingstermijnen en de ratio’s voor bad debt in overweging te nemen. Er bestaat een groot 

verschil tussen landen onderling, zelfs binnen de eurozone.  

 

Grafiek	  1:	  Aantal	  dagen	  betalingsuitstel	  in	  een	  B2B-‐omgeving	  

 
Bron: European Payment Index 2012, Intrum Justitia  
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Grafiek 1 op de vorige bladzijde toont aan dat er significante verschillen in de 

betalingstermijnen bestaan. Zo zijn de Zuid-Europese landen zeer late betalers, terwijl in 

Noord-Europa meer betalingsdiscipline heerst. Deze verschillen niet zijn alleen duidelijk voor 

het effectief aantal dagen handelskrediet, maar ook voor de overeengekomen dagen 

handelskrediet.  Dit kan wijzen op een cultureel verschil. Men zal bij het afsluiten van een 

handelsovereenkomst met deze verschillen rekening moeten houden. Daarnaast oefenen ook 

de politieke factoren een invloed uit. De mate waarin een overheid in staat is om in te spelen 

op de actuele economische problemen binnen het land, zal een grote invloed hebben op het 

risico.  Een slecht overheidsbeleid kan de economie in gevaar brengen en dus een verhoogd 

risico inhouden. Evenzeer oefent de aanwezigheid van institutionele factoren, die de 

uitvoering van de handelsovereenkomst kunnen verzekeren, een invloed uit. Deze 

beïnvloeding kan significant zijn, aangezien er grote beschermingsverschillen bestaan tussen 

de landen onderling.   

2.1.5. Marktomstandigheden 

Aangezien handelskrediet eenvoudig kan bekomen worden, zal het voor veel bedrijven een 

gemakkelijke financieringsbron zijn. De pecking order theory geeft aan dat er een voorkeur 

bestaat bij financieringsmogelijkheden. Ingeval van keuzevrijheid zal de ondereming, in deze 

volgorde, kiezen voor interne financiering, langetermijnschulden of kapitaalinbreng door 

derden (Vanacker en Manigart, 2008). In lijn met deze theorie betekent dit dat bedrijven die 

financiering nodig hebben, hun toevlucht zullen zoeken tot het relatief goedkope 

handelskrediet. Niet in het minst de bedrijven die het moeilijk hebben om bij de financiële 

instellingen krediet te bekomen. Bedrijven die vaak handelskrediet toestaan zullen om deze 

reden dan ook de financiële markten continu in de gaten moeten houden. Negatieve signalen 

van de financiële markten kunnen de financiering van bedrijven snel in gevaar brengen, zelfs 

indien hun falingsrisico klein is. Bedrijven met een groot aantal uitstaande 

handelsvorderingen kunnen op  indirecte wijze in moeilijkheden komen.  

2.1.6. Productrisico 

De markten houden een risico in, maar ook de aard van het product kan een verhoogd risico 

met zich meebrengen. Zo hebben producten uit een hoogtechnologische markt traditioneel een 

heel hoge depreciatievoet. Ingeval de verkopende onderneming dan handelskrediet toestaat, 

zal de potentiële restwaarde van het onderliggende product snel in waarde dalen. Ook indien 

tijdens de toegestane krediettermijn een vernieuwde of verbeterde versie van het product op 
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de markt komt, zal de verkoopovereenkomst onder druk komen te staan. De aankopende 

onderneming kan dan immers gebruik maken van de impliciete garantieperiode om de 

overeenkomst alsnog te verbreken. Dit risico is ook reëel indien het verhandelde product een 

goed of dienst is, waarbij een bepaalde mate van maatwerk komt kijken. De restwaarde bij 

stukproductie zal traditioneel lager liggen dan bij massaproductie, waar het product snel 

opnieuw verkocht kan worden. Dit alles zorgt niet zozeer voor een toegenomen risico op 

wanbetaling, maar wel op een toename van de negatieve gevolgen van een niet-uitvoering van 

de verkoopovereenkomst. 

2.1.7 Type I en type II-fout  

Eenmaal de verkopende onderneming alle voorgaande risico’s heeft ingeschat en al dan niet 

het handelskrediet heeft toegestaan, moet er nog een laatste risico geëvalueerd worden. De 

kans bestaat immers dat de onderneming geen handelskrediet toestaat aan een klant die de 

opeenvolgende jaren succesvol blijft voortbestaan (type I fout). Indien de verkoper wel 

handelskrediet toestaat bestaat de kans dat de klant faalt in zijn betaling (type II-fout). De 

onderneming zal evenwel een grote invloed kunnen uitoefenen op dit risico. Als gevolg van 

een losse kredietpolitiek zal de kans op een slechte afloop van een verkoopsovereenkomst 

groter zijn (type II-fout). Tegenover dit toegenomen risico staat ook een toename in de 

verkopen, aangezien de verkoper met veel ondernemingen zaken kan doen. In het geval van 

een strikte kredietpolitiek zal de kans op een type II-fout veel kleiner zijn, maar de verkopen 

zullen lager uitvallen en de kans op een type I-fout wordt dan op zijn beurt veel groter.   

  

Tabel	  2:	  Type	  I	  en	  type	  II	  fout	  schematisch	  voorgesteld	  
 Klant gaat failliet Klant bestaat succesvol verder 

Onderneming verleent 
handelskrediet 

Type II fout Correcte beslissing 

Ondernemings verleent 
geen handelskrediet 

Correcte beslissing Type I fout 

Bron: Eigen werk  
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2.2. De kosten verbonden aan kredietmanagement 

2.2.1 Financiële kost van handelskrediet  

De financiële kost die men rechtstreeks kan toewijzen aan het toestaan van handelskrediet, is 

de opportuniteitskost van de investering van deze middelen in andere beleggingen. Gezien 

deze middelen deel uitmaken van de vlottende activa moet men deze opportuniteitskost 

voornamelijk zoeken in het rendement op zichtrekeningen, spaardeposito’s en andere 

kortetermijnbeleggingen. Evenwel kunnen bij de opmaak van de handelsovereenkomst nog 

twee vormen van korting door de verkoper worden toegekend. De eerste vorm is de 

handelskorting, die typisch kan worden toegestaan indien de klant een bepaalde hoeveelheid 

aankoopt. Dit is meestal een procentuele korting die onmiddellijk bij facturatie wordt 

verrekend. Een tweede soort korting betreft de financiële korting. Dit is een korting die wordt 

toegestaan indien de aankoper binnen de overeengekomen betalingstermijn de gevraagde som 

overmaakt. De financiële korting wordt gebruikt als basis voor het berekenen van de 

impliciete rente. Deze rentevoet is de opportuniteitskost voor de klant indien hij ervoor 

opteert om niet van de financiële korting gebruik te maken en voor de extra dagen 

handelskrediet opteert. 

De impliciete rente bestaat uit drie elementen: (1) het kortingspercentage, (2) de 

krediettermijn en (3) de effectieve rentevoet.  

Impliciete  rente  =   ( !""
!""!!"#$%&'()*#+*&$,'*

)
!"#

(#!!"#!$  !"#$%  !!"!#!!"#!$  !"#$%  !"#$%&' 	  

	  

Zo kan men bijvoorbeeld een korting van 2% toestaan indien de klant binnen de tien dagen 

betaalt. Indien de klant niet kiest voor de snelle betaling zal hij na 30 dagen de volle 100% 

moeten betalen. Dergelijke combinatie staat ook bekend als “2/10 net 30” en levert een 

impliciete rente op van 43,9%.  

2.2.2 Kosten van opvolging 

De kosten van opvolging starten vanaf het moment dat er een overeenkomst afgesloten is. De 

koper is nu een schuldenaar en de verkoper heeft er alle belang bij om de openstaande schuld , 

de “Accounts Receivable per client”, goed op te volgen. De parameter “Days of Sales 

Outstanding per klant” is een weergave van het aantal dagen dat de factuur van een klant 
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gemiddeld openstaat. Het wordt berekend als de verhouding tussen de handelsvordering van 

een bepaalde klant en de gemiddelde verkopen per dag voor die klant. Het is vanzelfsprekend 

dat deze aanpak per klant enkel efficiënt is voor grote uitstaande handelsvorderingen.  De 

Days of Sales Outstanding per klant wordt berekend als; 

𝐷𝑎𝑦𝑠  𝑜𝑓  𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠  𝑂𝑢𝑡𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔  (𝑝𝑒𝑟  𝑘𝑙𝑎𝑛𝑡) =
𝐻𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑠𝑣𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔  (𝑝𝑒𝑟  𝑘𝑙𝑎𝑛𝑡)

𝐺𝑒𝑚𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙𝑑𝑒  𝑣𝑒𝑟𝑘𝑜𝑝𝑒𝑛  𝑝𝑒𝑟  𝑑𝑎𝑔  (𝑝𝑒𝑟  𝑘𝑙𝑎𝑛𝑡)
 

De gemiddelde verkopen per dag per klant wordt berekend als; 

𝐺𝑒𝑚𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙𝑑𝑒  𝑣𝑒𝑟𝑘𝑜𝑝𝑒𝑛  𝑝𝑒𝑟  𝑑𝑎𝑔   𝑝𝑒𝑟  𝑘𝑙𝑎𝑛𝑡 =
𝐽𝑎𝑎𝑟𝑙𝑖𝑗𝑘𝑠𝑒  𝑣𝑒𝑟𝑘𝑜𝑝𝑒𝑛   𝑝𝑒𝑟  𝑘𝑙𝑎𝑛𝑡

365  𝑑𝑎𝑔𝑒𝑛
 

Met behulp van de verschillende parameters en ratio’s kan de onderneming de verhouding 

tussen de toegekende aantal dagen handelskrediet (trade credit) en de Days Sales Outstanding 

(DSO) per klant beoordelen.  In de realiteit overschrijdt DSO vaak het aantal dagen 

handelskrediet dat overeengekomen werd bij de verkoopovereenkomst. Aan de hand van de 

“Leeftijd handelsvordering” ratio kan snel en efficiënt gecheckt worden hoeveel dagen de 

klant nog heeft om zijn (resterende) openstaande schuld te betalen, of hoelang de 

betalingstermijn al verstreken is. Zolang de ratio een kleiner is dan 1 heeft, zijn er enkel 

kosten verbonden aan opvolging. Van zodra de ratio groter dan of gelijk aan 1 is kunnen er 

kosten van procedure optreden (zie punt 2.2.3). 

𝐿𝑒𝑒𝑓𝑡𝑖𝑗𝑑  ℎ𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑠𝑣𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 =
𝐷𝑆𝑂  (𝑝𝑒𝑟  𝑘𝑙𝑎𝑛𝑡)

𝐴𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙  𝑑𝑎𝑔𝑒𝑛  ℎ𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑠𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑒𝑡  𝑡𝑜𝑒𝑔𝑒𝑘𝑒𝑛𝑑
 

Algemeen voorbeeld:  Onderneming X verkoopt goederen aan onderneming Y en verstrekt 

hierbij  40 dagen handelskrediet.  Afhankelijk van het aantal dagen dat verstreken is tussen de 

afgesproken betaaldatum (aantal dagen handelskrediet) en de effectieve betalingsdatum 

(DSO) kunnen onderstaande situaties optreden (zie tabel 3).  

 

Tabel	  3:	  Leeftijd	  van	  handelsvorderingen	  
Situatie Aantal dagen handelskrediet 

toegekend 
DSO (dagen) Leeftijd 

handelsvordering 
1 40 < 40 <1 

2 40 40 1 

3 40 > 40 > 1 

Bron: Eigen werk  
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Zolang onderneming X in situatie 1 zit, betekent dit dat onderneming Y nog tijd heeft om te 

betalen binnen het kader van hun overeenkomst. De kosten van opvolging bevinden zich dan 

vooral in het onderhouden van het contact met de klant en de tijd die besteed wordt aan het 

nagaan van de ratio. Het is belangrijk om de debiteuren in kaart te brengen, van wie de 

waarde van de ratio naar 1 neigt. Door automatisatie van gegevensverwerking kan dit evenwel 

zonder veel moeite geraadpleegd worden. De onderneming kan zelf de grens van de 

risicoradar bepalen en vervolgens de risicoklanten selecteren aan de hand van filters. 

Indien het een grote klant of een gekende risicoklant betreft, is het aangewezen om het contact 

te versterken en zo het risico op faling te verkleinen. Sommige ondernemingen staan eerder 

weigerachtig tegenover deze proactieve aanpak uit schrik om de klant tegen de borst te stoten 

en de vertrouwensrelatie te schaden. Uit de praktijk is echter gebleken dat mits een goede 

verstandhouding en duidelijke afspraken, deze proactieve aanpak zijn effectiviteit niet mist. 

Het schept de mogelijkheid om de DSO en de probabiliteit van wanbetaling terug te dringen.  

2.2.3 Kosten van procedure 

Zodra de “DSO (per klant) = het aantal dagen handelskrediet toegekend” en de ratio groter of 

gelijk is aan 1, komt onderneming X in situatie 2. De procedure voor het behandelen van 

overschreden betaaltermijnen wordt gestart. De relatie en de voorgeschiedenis met de 

betrokken klant, zijn bij nagenoeg alle ondernemingen bepalende factoren voor de snelheid 

waarmee de procedure ingezet wordt. De verschillende fasen van de procedure zijn 

bedrijfsspecifiek. Er kan wel een algemene vaststelling geformuleerd worden. De eerste stap 

bij klanten waarvan de factuur een middelgroot bedrag heeft, is het sturen van een e-mail. Bij 

grotere klanten is dit vaker een telefoonoproep.  Naast de snelheid waarmee de procedure 

ingezet wordt, is dus ook de communicatietechniek klantafhankelijk. De onderneming kan er 

ook voor kiezen om deze procedure uit te besteden aan een incassobureau. De gemiddelde 

kost per dossier is dan 75 euro. 

Een toegepast voorbeeld; Het toegekend aantal dagen handelskrediet kan variëren naargelang 

de onderhandelingsmacht van de klant (infra tabel 4). Grote solvabele klanten (Groep 1) 

kunnen vaak op meer flexibiliteit rekenen dan risicoklanten en nieuwe of kleine klanten 

(Groep 3). Er zijn ook ‘neutrale klanten’ met matige belangrijkheid/solvabiliteit, die 

middelgroot zijn en waar in het verleden al overeenkomsten positief mee afgehandeld geweest 

zijn (Groep 2). In de tabel 4 kan de invloed van de klantengroep op de snelheid van de 

procedure afgeleid worden uit de ratio. De  verschillende soorten klanten betalen allemaal 5 
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dagen te laat, maar bij de Groep 3 zal de klant zich al veel sneller in de risicoradar bevinden. 

De ratio stijgt veel minder sterk bij Groep 1.   

 

Tabel	  4:	  Procedureverloop	  gebaseerd	  op	  de	  ratio	  'leeftijd	  handelsvordering'	  is	  klantafhankelijk	  
Soort klant Aantal dagen 

handelskrediet toegekend 
DSO (dagen) Leeftijd 

handelsvordering 

Groep 1 60 65 1,08 

Groep 2 40 45 1,13 

Groep 3 20 25 1,25 

Bron: Eigen werk  

 

2.2.4. Kosten van invordering 

De wet van 2 augustus 2002 inzake de betalingsachterstand geeft de schuldeiser niet alleen 

het recht op het aanrekenen van verwijlinteresten, maar tevens dat hij “onverminderd zijn 

recht op vergoeding van de gerechtskosten overeenkomstig de bepalingen van het 

Gerechtelijk Wetboek, recht heeft op een redelijke schadeloosstelling door de schuldenaar 

voor alle relevante invorderingskosten ontstaan door de betalingsachterstand”.  Ook de kosten 

voor juridische bijstand bij de invordering van deze schulden worden algemeen aanvaard 

“relevante invorderingskosten” te zijn en zijn dus terugvorderbaar. Bij betwisting door de 

schuldenaar zal de rechter moeten oordelen of de kosten die veroorzaakt zijn door de 

betalingsachterstand relevant zijn, transparant zijn en of ze in verhouding staan tot de omvang 

van de schuldvordering.  

Dit geldt enkel voor transacties tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en 

aanbestedende overheden. Voor de transacties tussen bedrijven en particulieren bestaat er 

geen dergelijke regeling. De meeste bedrijven zullen hiervoor echter bepalingen opgenomen 

hebben in het verkoopscontract, waardoor ze in staat zullen zijn om de kosten van invordering 

op de klant te verhalen. De nieuwe Europese Richtlijn verstrengt deze regel door te 

verplichten dat vanaf het moment waarop een schuldenaar de betalingstermijn van zijn 

uitstaande schuld overschrijdt de schuldenaar automatisch recht heeft op een forfaitaire 

vergoeding van € 40,-. Overigens blijven alle aanvullende kosten die gemaakt werden in het 

kader van de terugvordering terugvorderbaar. 
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2.2.5. Kosten van wanbetaling 

Nadat alle stappen van de procedure doorlopen zijn en de uitstaande handelsvordering (deels) 

permanent verloren is, moeten deze kosten in rekening genomen worden. De onderneming 

maakt een raming van de geschatte verloren inkomsten en legt een voorziening aan. Deze 

raming kan gebeuren op basis van historische gegevens of het bedrijfsspecifieke falingsratio 

(Default rate). Wanneer het verlies van de handelsvordering zeker en vaststaand is moet dit in 

kosten genomen worden en afgeboekt worden van de voorziening. De falingsratio is een 

relatief nieuw concept en is de weerspiegeling van een geheel van financiële informatie zoals 

de quick ratio, het werkkapitaal, de cash flow en het betalingsgedrag. Het is een ratio van het 

aantal niet terugbetaalde leningen op het totaal aantal leningen. Volgens Basel II verzuimt een 

bedrijf vanaf de betalingstermijn met 90 dagen overschreden is.   

𝐹𝑎𝑙𝑖𝑛𝑔𝑠𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑁𝑖𝑒𝑡 − 𝑏𝑒𝑡𝑎𝑎𝑙𝑑𝑒  𝑙𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒  𝑤𝑎𝑎𝑟𝑑𝑒  𝑙𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛  

Het is belangrijk om de default rate onder controle te houden om verscheidene redenen. In 

tabel 5 wordt de impact weergegeven dan de default rate op het resultaat. Bij een default rate 

van 0%, een omzet van 100.000 euro en een brutomarge van 10%, heeft de onderneming een 

brutowinst van 10.000 euro. Bij een default rate van 3% heeft de onderneming een extra 

omzet van 50.000 euro nodig om de brutowinst op hetzelfde niveau te houden als bij een 

default rate van 0%. Een default rate van 6% behoeft een extra omzet van 200.000 euro om 

6.600 euro extra winst te kunnen genereren. Een default rate van 6% is niet houdbaar op lange 

termijn. Een onderneming die zich te lang in deze situatie bevind, loopt het risico om failliet 

te gaan. Vooral bij kleinere ondernemingen met beperkte reserves is dit gevaar reëel.  

 

Tabel	  5:	  Impact	  van	  de	  default	  rate	  op	  het	  resultaat	  
 Default Rate = 0% Default Rate = 3% Default rate = 6% 

Omzet 100.000 100.000 100.000 

Brutomarge 10% 10.000 10.000 10.000 

Totaal verlies 0 % 3% 6% 

Brutowinst 10.000 6.700 3.400 

Winst/Omzet 10% 6.7% 3,4% 

Extra benodigde omzet om 

constant te houden 
0 50.000 200.000 

Bron: Eigen berekening gebaseerd op berekeningen van Rudy Aernoudt  
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Bovendien wordt de default rate in beschouwing genomen door financiële instellingen en 

ratingbureaus, wat een rechtstreekse invloed heeft op de te betalen intresten bij leningen.  Een 

zorgvuldige selectie en opvolging van de klantenportefeuille geeft een significante invloed op 

een bedrijf zijn default rate. Afbeelding 1 op de volgende bladzijde toont aan dat indien 

89,48% van de klanten een Aaa rating heeft, de default rate 0% bedraagt. Dit is een quasi 

onmogelijke opgave, aangezien de Belgische Centrale Bank al een Aaa/Aa1 rating heeft.  

Gebaseerd op tabel 5 kan gesteld worden dat een klantenportefeuille waarvan de meerderheid 

een rating van Baa of minder heeft, de ondergrens is om een leefbare default rate te hebben. 

In België is de default rate gemiddeld 2.9%.  

 

Figuur	  1:	  De	  link	  tussen	  de	  klantenrating	  en	  de	  default	  rate	    

 	  
Bron: Moody’s Credit Calculator  

 

2.3. Indekken van het risico van wanbetaling 
Het merendeel van de Belgische bedrijven heeft een strikt beleid met expliciete procedures 

die gevolgd moeten worden. Naargelang de waarde van de transactie kan geopteerd worden 

voor een andere vorm van risico-indekking of voor een combinatie van meerdere. Hierna 

worden enkel de belangrijkste methodes besproken. 
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i.  Factoring  

Bij factoring opteert het bedrijf voor een (gedeeltelijke) uitbesteding van het 

debiteurenbeheer. De tegenpartij is het factoringbedrijf, dat de uitstaande handelsvorderingen 

tot maximaal 100% overneemt, in ruil voor een vergoeding. In de praktijk nemen banken 

meestal slechts 40% tot 50% van het klantenbeheer over. Bedrijven met een snelle positieve 

groei, lange debiteurtermijnen en/of een seizoensgebonden vraag, kunnen niet altijd de 

vereiste cash genereren die nodig is om de dagelijkse bedrijfsactiviteiten van het bedrijf te 

kunnen financieren.  

Het voornaamste motief is bijgevolg om via prefinanciering de liquiditeitsbehoefte in te 

vullen en de working capital positief te houden. Daarnaast heeft factoring nog tal van andere 

onmiskenbare functies, zoals het screenen van nieuwe klanten door de factor en het indekken 

van insolventierisico’s. Indien het bedrijf enkel gebruik maakt van prefinanciering, spreekt de 

Belgische Beroepsvereniging der Factoringmaatschappijen (BBF) van invoice discounting. 

Pas wanneer er bijkomende diensten verleend worden zoals eerder vermeld, spreken de BBF 

van factoring. De belangrijkste spelers in de factoringmarkt in België die samen meer dan 

95% van de markt vertegenwoordigen, zijn; Belfius Commercial Finance, KBC Commercial 

Finance, ING Commercial Finance, BNP Paribas Fortis Factor en Eurofactor. 

Ondanks het feit dat de meeste Belgische bedrijfsleiders factoring duur en omslachting 

vinden, is er toch een sterke groei waarneembaar sinds de financiële crisis in 2008. 

Onderstaande grafiek geeft een beeld van deze groei aan de hand van het “factoringvolume”, 

namelijk de gefactureerde omzet die passeert via een factormaatschappij. Het factorvolume is 

geëvolueerd van 19 miljard euro in 2007 naar 36,9 miljard euro in 2011. Hiermee werd voor 

het eerst de kaap van 10% van het BBP overschreden (Van Nerum, 2012). 

Grafiek	  2:	  Factorvolume	  in	  de	  jaren	  2007-‐2011	  in	  België	  

  
Bron: Van Nerum, 2012  
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Factoring heeft zich op korte termijn ontplooit van een product dat voornamelijk geassocieerd 

werd met KMO’s zonder eigen kredietmanagement naar een financieringsinstrument voor 

grotere en solvabele ondernemingen. Zo sluit België de kloof met onze buurlanden, waar 

factoring al langer een gevestigde waarde is.   

ii. Kredietverzekering  

Een maatregel waar nagenoeg alle ondernemingen op steunen, is de kredietverzekering. Een 

onderneming sluit een polis af bij een kredietverzekeraar, waarna de onderneming als 

tegenprestatie een premie moet betalen. Sterk vereenvoudigd betekent dit dat de verzekerde 

bij wanbetaling recht krijgt op een schadevergoeding, uitbetaald door de kredietverzekeraar. 

Dit recht kan echter vervallen indien de polisvoorwaarden geschonden zijn. Met als gevolg 

dat het risico dan niet meer gedekt is. Het insolventierisco wordt gedekt bij officiële 

insolventie, bijvoorbeeld als gevolg van faillissement, of bij vermoedelijke insolventie. 

Insolventie is de gerechtelijke of feitelijke vaststelling van financieel onvermogen vanwege 

van de debiteur. Net zoals bij alle andere partners van de onderneming is het goed om ook 

met de kredietverzekeraar een langetermijnrelatie aan te gaan. Het indekken tegen risico’s 

geen statisch, echter wel een dynamisch proces.  

Het is onder andere de taak van de kredietverzekeraar om proactief te werk te gaan en de 

besproken kredietlimieten permanent te evalueren. De kredietverzekeraar beslist aan de hand 

van verschillende parameters in welke mate hij het kredietrisico wil indekken. Dit houdt in 

dat de kredietverzekeraar en de verzekerde per afnemer dat betalingsuitstel wenst, bepaalde 

polisvoorwaarden bespreken. Een uitzondering op deze regel zijn de onbenoemde debiteuren 

(discretionary limits). Dit is de maximale waarde van transactie die (verzekerd) kan 

afgesloten worden met een klant, zonder dat de onderneming goedkeuring nodig heeft van de 

kredietverzekeraar. Een verzekering kan afgesloten worden per debiteur, per transactie, per 

(risico)land of per bedrag. 

In België zijn er drie grote private spelers op de kredietverzekeringsmarkt, namelijk Euler 

Hermes, Atradius en Coface België. Daarnaast zijn er ook nog publieke verzekeraars zoals de 

Nationale Delcrederedienst (ONDD). Een private kredietverzekering is een verzekering 

aangeboden door private maatschappijen, terwijl publieke verzekeraars overheidsinstellingen 

zijn. Afhankelijk van de soort onderneming kan een private of publieke kredietverzekeraar de 

voorkeur genieten. Publieke kredietverzekeraars hebben door hun relatief onbeperkte 

overheidsdekking de capaciteit om grotere risico’s en risico’s met een langere looptijd te 
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verzekeren. Het hoofddoel van publieke kredietverzekeraars is het faciliteren van 

internationale handel en stimuleren van export. Voor multinationals of veelvuldige 

exporteurs, is dit vaak de interessantste formule. 

Toegepast voorbeeld nut kredietverzekering; Een onderneming heeft een verzekering voor 

een transactie bij zijn kredietverzekeraar met een dekkingspercentage van 85% en een 

toegestane kredietlimiet van 50000 euro. De transactie met de klant heeft een waarde van 

30000 euro en de klant heeft 30 dagen handelskrediet verworven. Verder heeft de 

onderneming gemiddeld 75 dagen na het verstrijken van het handelskrediet om zijn dossier in 

te dienen. Al deze gegevens leiden tot twee mogelijke situaties wanneer de klant in gebreke 

blijft; ofwel voldoet de onderneming aan de polisvoorwaarden (situatie 1) ofwel niet (situatie 

2). Het niet voldoen aan de polisvoorwaarden kan het gevolg zijn van een te late indiening 

van het dossier bij de kredietverzekeraar, van het overschrijden van de kredietlimiet, … . 

 

Tabel	  6:	  Belang	  van	  een	  kredietverzekering	  en	  de	  impact	  van	  niet	  naleving	  polisvoorwaarden	  
Determinanten Situatie 1 Situatie 2 

Waarde factuur: 30.000€ 30.000€ 30.000€ 

Toegestane kredietlimiet: 50.000€ Voorwaarde voldaan Voorwaarde voldaan 

Dagen handelskrediet: 30 + 75 dagen Voorwaarde voldaan Voorwaarde niet voldaan 

Dekkingspercentage door verzekeraar: 85% 25.500€ 0€ 

Verlies zelf te dragen door onderneming 4.500€ 30.000€ 

Bron: Eigen berekeningen gebaseerd op, Becue P., 2011 

 

Het voorbeeld toont het belang aan van een goede kredietverzekering en de naleving van de 

polisvoorwaarden. Het is essentieel om zich in te dekken tegen insolventierisico’s om het 

voortbestaan van de onderneming te kunnen vrijwaren. Daarbovenop zijn banken flexibeler 

bij het toestaan van een lening aan ondernemingen die kredietverzekeringen hebben. Een 

verklaring hiervoor ligt in het feit dat de onderneming en zijn klantenportefeuille reeds een 

strenge screening doorstaan hebben.  

iii. Eigendomsvoorbehoud 

Eigendomsvoorbehoud is een vaak gekozen en goedkope beschermingsmaatregel tegen niet 

betalende klanten. Deze optie omvat dat men mits bepaalde voorwaarden de verplichting om 

zijn verkochte producten te leveren, kan tenietdoen. De klant kan de goederen pas bekomen 
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indien de koopsom, inclusief eventuele schadevergoedingen en intresten, voldaan zijn. Deze 

mogelijkheid is vooral interessant voor bedrijven waarbij de productie grotendeels gebaseerd 

is op maatwerk (make to order). Het gaat hier over producten of machines waarvan de afname 

zeer beperkt is of waarvan de specificaties van die aard zijn dat verdere verkoop aan andere 

klanten bijzonder onwaarschijnlijk is. Bij massaproductie is deze optie voornamelijk 

aangewezen bij facturen met grotere omvang. 

De Faillissementswet die dateert van 8 augustus 1997, bepaalt dat eigendomsvoorbehoud kan 

uitgeoefend worden zodra aan drie voorwaarden voldaan is. Ten eerste moet de mogelijkheid 

op eigendomsvoorbehoud opgenomen zijn in de verkoopovereenkomst, die uiterlijk opgesteld 

is op het moment van levering van de goederen. Als tweede kan een ‘verkocht’ item pas 

weerhouden worden bij niet betaling, als het item op het moment van het verstrijken van de 

betaalperiode nog in natura aanwezig is bij de verkoper. Dit includeert dat het 

eigendomsvoorbehoud sowieso niet geldt als het desbetreffend goed onroerend is door aard of 

bestemming.  Als laatste moet de schuldeisers tijdig beroep doen op het eigendomsrecht bij 

de curator. Pas indien deze voorwaarden vervuld zijn, heeft de verkoper het recht om de 

verkochte goederen te weerhouden.  

Op 7 mei 2010, heeft het Hof van Cassatie een wijziging doorgevoerd aan de voorwaarden, 

waardoor het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van de onbetaalde verkoper geen algemeen 

rechtsbeginsel meer is. Concreet bepaalt dit nieuwe arrest dat wanneer de koper zijn derde 

schuldeiser niet kan betalen, deze derde schuldeiser beslag kan leggen op het (deels) 

onbetaalde product dat  een andere schuldeiser aan de niet betalende koper verkocht heeft. 

Tenzij de niet betalende koper failliet gaat voor de beslagprocedure volledig afgerond is. In 

dit geval kan de onbetaalde fabrikant zijn eigendomsvoorbehoud wel opwerpen ten opzichte 

van de derde schuldeiser. Deze bepaling heeft al menig stof doen opwaaien, aangezien een 

verkoper zijn eigendomsvoorbehoud slechts met veel minder zekerheid kan begroten dan 

voordien. De eventuele inbeslagname door andere schuldeisers moet nu ingerekend worden. 

Bij inbeslagname door een andere schuldeiser, kan de gedupeerde fabrikant dus enkel hopen 

op faillissement van zijn niet betalende klant. Het is met andere woorden ten sterkste 

aangeraden om eigendomsvoorbehoud te combineren met een andere vorm van risico-

indekking bij de verkoopovereenkomst (Deloitte, 2012). 

Eigendomsvoorbehoud bij internationale klanten is nog minder vanzelfsprekend. Het  

Belgisch internationaal privaatrecht beoordeelt het eigendomsvoorbehoud bij insolvente 



23	  
	  

buitenlandse klanten in 3 fases. In de eerste fase wordt de geldigheid van het beding bekeken. 

De contractspartijen moeten kiezen conform het recht van welk land ze zullen handelen. Bij 

afwezigheid van een keuze wordt het recht van het land van de verkoper aangewend. Indien 

het recht dat van toepassing is het beding van de eigendomsvoorbehoud niet erkent, is het niet 

mogelijk om deze optie in de verkoopsovereenkomst op te nemen.  Vervolgens, in fase twee, 

wordt de tegenstelbaarheid ten opzichte van derden van het eigendomsrecht beoordeeld 

volgens het recht van het land waar de goederen zich op dat moment bevinden. In deze fase 

wordt dus bepaald of het eigendomsrecht ook kan uitgeoefend worden ten opzichte van 

andere schuldeisers van de schuldenaar, die niets te maken hebben met de eigen transactie. In 

de laatste fase wordt de inroepbaarheid van het eigendomsvoorbehoud ten opzichte van de 

schuldeisers van de failliete koper geëvalueerd conform het recht van het land waar de 

insolventieprocedure geopend is. 

Op internationaal niveau is de opname van eigendomsvoorbehoud in een contract geen 

garantie voor de effectieve uitvoering. Doorheen de verschillende fasen schuilt er een resem 

aan risico’s voor beide handelspartijen. Indien er vaak handel gedreven wordt met een 

bepaald land, kan men best een expert terzake raadplegen. Bijkomende risico-indekkende 

maatregelen opnemen in het contract zonder gedetailleerde kennis van het desbetreffende land 

is kostelijk en inefficiënt.   
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Hoofdstuk	  3:	  De	  opbrengsten	  van	  
kredietmanagement	  
	  

3.1. Verschillende soorten opbrengsten 

3.1.1 Impact op de nettobedrijfskapitaalbehoefte 

Het nettobedrijfskapitaal wordt gedefinieerd als volgt:  
 
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑏𝑒𝑑𝑟𝑖𝑗𝑓𝑠𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑎𝑙 = 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡  𝑣𝑒𝑟𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛 − 𝑉𝑎𝑠𝑡𝑒  𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎  
                                                                                              = 𝑉𝑙𝑜𝑡𝑡𝑒𝑛𝑑𝑒  𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑉𝑟𝑒𝑒𝑚𝑑  𝑣𝑒𝑟𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛  𝑜𝑝  𝑘𝑜𝑟𝑡𝑒  𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑗𝑛 

 

De definitie legt de nadruk op de kortetermijnelementen en toont aan dat voor een 

nettobedrijfskapitaal gelijk aan 0 een perfecte match nodig is tussen de vlottende activa en het 

vreemd vermogen op korte termijn. Een nettobedrijfskapitaalbehoefte ontstaat wanneer het 

nettobedrijfskapitaal niet voldoende is om de dagelijkse bedrijfsactiviteiten te financieren. 

Aangezien veel bedrijven moeilijkheden zullen hebben om voldoende vreemd vermogen op 

korte termijn te bekomen, zal een deel van de vlottende activa gefinancierd dienen te worden 

met vermogen op lange termijn. De kostprijs van financiering op lange termijn is groter dan 

deze van kortetermijnfinanciering. De onderneming zal erbij gebaat zijn om de 

nettobedrijfskapitaalbehoefte zo laag mogelijk te houden.  

De omvang van het nettobedrijfskapitaal wordt grotendeels bepaald door de bedrijfsactiviteit. 

Zo zullen distributieondernemingen erin slagen om een negatieve 

nettobedrijfskapitaalbehoefte te realiseren door de meestal contante betaling door klanten en 

het leverancierskrediet. Productieondernemingen zullen daarentegen een negatieve 

nettobedrijfskapitaalbehoefte hebben door een lang productieproces, grote voorraden  en het 

toestaan van een lang aantal klantenkrediet.  

Figuur   2   op   de   volgende   bladzijde   is   een   schematische   weergave   van   de  
nettobedrijfskapitaalbehoefte.    
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Figuur	  2:	  Nettobedrijfskapitaalbehoefte	  

  

Bron: Deloof, Manigart, Ooghe en Van Hulle, 2008 

 

Om de nettobedrijfskapitaalbehoefte zo klein mogelijk te houden kan men overgaan tot het 
nemen van drie acties: 

1. De betalingstermijn voor de klanten verkleinen 
2. De betalingstermijn van leveranciers verlengen 
3. De gemiddelde voorraadperiode inkrimpen 

Door een efficiënt kredietmanagement kan men dus door de betalingstermijn voor de klanten 

zo klein mogelijk te houden en de betalingstermijnen van de leveranciers te maximaliseren 

een significante bijdrage leveren om de nettobedrijfskapitaalbehoefte zo klein mogelijk te 

houden.  

Bovendien kan men de communicatie tussen de kredietafdeling en het voorraadbeheer 

optimaliseren zodat in perioden van hoge voorraad een expansief kredietbeleid kan worden 

gevoerd. 

3.1.2 Toegenomen informatie over bestaande klanten  

Voor elke eerste klant zal men een kredietwaardigheidanalyse moeten uitvoeren. Hoewel dit 

de onderneming een goed inzicht kan geven over het kredietrisico van de klant, kan het zijn 

dat de klant toch een ander betalingspatroon vertoont dan geanticipeerd werd. Het bijhouden 

van de betalingsgegevens van de bestaande klanten kan op termijn een serieuze daling in de 

kosten van de kredietanalyses teweegbrengen. Ook kunnen deze gegevens nuttig zijn bij het 
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beoordelen van nieuwe klanten die bepaalde overeenkomsten vertonen met klanten die al 

beoordeeld zijn door de onderneming.   

3.1.3 Betere relaties met de klanten  

Doorgedreven contact met de klanten zal voordelen voor zowel de klant als de verkoper 

opleveren. Door dit contact zal de verkoper beter in staat zijn om de situatie bij de klant op te 

volgen en acties te ondernemen indien het ingeschatte kredietrisico plots wijzigt. Door de 

intense relatie kan de verkoper beter begrijpen waardoor er betalingsproblemen bij de klant 

zijn ontstaan en kan daar dan op een gepaste manier naar handelen. Ook zal een goed 

volbrachte verkoopovereenkomst de kans vergroten op loyaliteit van de klant. Het voordeel 

van de klant is dan het verkrijgen van betere kredietvoorwaarden. De verkoper zal geneigd 

zijn om de voorwaarden toe te staan aangezien er kostenvoordelen aanwezig zijn.   

3.1.4 Lager niveau van bad debt   

Door de intensieve opvolging van de uitstaande vorderingen zal de kans op een correcte 

afhandeling ervan verhogen en zal de kans op recuperatie bij wanbetaling door een gepaste 

tussenkomst verbeteren. Hierdoor zal het aandeel van onbetaalde vorderingen dalen. 

Aangezien veel bedrijven hiervoor een voorziening aanleggen of een bepaald percentage in de 

prijs doorrekenen kan dit leiden tot een hogere uitkering van winst op het einde van het 

boekjaar of een verlaging van de prijs.  

3.1.5 Verwijlinteresten  

Volgens de wet betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties zal 

de verkopende onderneming het recht hebben om interest aan te rekenen aan de aankopende 

onderneming bovenop de uitstaande schuld, dit na inachtneming van de wettelijke termijn. 

Deze termijn wordt door de wet gedefinieerd als 30 dagen volgend op de dag van: 

1.  Ontvangst door de schuldenaar van de factuur of gelijkwaardig verzoek tot betaling  

2. Van ontvangst van de goederen of de diensten, indien de datum van ontvangst van de 

factuur of gelijkwaardig verzoek tot betaling niet vaststaat of indien de schuldenaar 

de factuur of het gelijkwaardig verzoek tot betaling eerder ontvangt dan de goederen 

of de diensten, of 

3. Van de aanvaarding of controle ter verificatie van de conformiteit van de goederen of 

de diensten met de overeenkomst, indien de wet of de overeenkomst voorziet in een 
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procedure voor aanvaarding of controle en indien de schuldenaar de factuur of het 

gelijkwaardig verzoek tot betaling ontvangt vóór of op de datum waarop de 

aanvaarding of controle plaatsvindt. Nadat deze termijn is verstreken heeft de 

verkopende onderneming recht op een intrest die gelijk is aan de referentie-intrestvoet 

vermeerderd met 7 procentpunten en afgerond tot het hogere halve procentpunt, tenzij 

in het contract andere voorwaarden zijn onderhandeld die geen kennelijke 

onbillijkheid ten opzichte van de schuldeiser behelzen.  

 

De wet beschrijft  de referentie-intrestvoet als “de intrestvoet die door de Europese 

Centrale Bank wordt toegepast voor haar meest recente 

basisherfinancieringstransactie vóór de eerste kalenderdag van het betreffende half 

jaar in het geval de betrokken transactie wordt uitgevoerd door middel van een vaste-

rentetender. Ingeval de betrokken transactie wordt uitgevoerd door middel van een 

variabele-rentetender is de referentie-intrestvoet de uit deze tender voortvloeiende 

marginale intrestvoet, zowel bij toewijzingen op basis van een enkelvoudige 

rentevoet, als bij toewijzing op basis van een meervoudige rentevoet.” Deze wordt 

gepubliceerd door de Minister van Financiën in het Belgisch Staatsblad en bedraagt 

voor het eerste semester van 2013 8 % (0,75 % referentie-intrestvoet + 7,00 % = 7,75 

% naar boven af te ronden). De Europese Centrale Bank besliste op  2 mei 2013 de 

interestvoet opnieuw te verlagen. De nieuwe referentie-intrestvoet bedraagt nu 0,50% 

waardoor de verwijlinterest die aan te rekenen zal zijn in het tweede semester van 

2013 nog slechts 7,50% zal bedragen. Dit geldt evenwel enkel voor transacties tussen 

bedrijven onderling en tussen bedrijven en aanbestedende overheden of 

aanbestedende diensten. Deze wet is niet toepasbaar op transacties tussen bedrijven 

en particulieren.   

Deze wet was het gevolg van de Europese Richtlijn van 29 juni 2006. De Europese Unie heeft 

echter ondertussen al een nieuwe en verstrengde richtlijn goedgekeurd. De Europese Richtlijn 

van 16 februari 2011 heeft tot doel het verder afstemmen van de  betalingstermijnen tussen de 

verschillende lidstaten. In deze richtlijn werd ook de marge op de referentie-interestvoet 

verhoogd. De Richtlijn geeft de schuldeiser het recht om na dertig dagen na facturatie 8 

procentpunt bij de referentie-interestvoet te rekenen, een verhoging met 1 procentpunt. 

In België is de richtlijn nog niet opgenomen in de wet, zodat de oude wet nog steeds geldt 
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3.2. Kostenbesparende maatregel als opbrengst: e-invoicing. 
Anno 2013 wordt het economisch landschap gekenmerkt door een sterke globalisatie en 

dynamische markten. Door verscheidene fundamentele evoluties over de laatste decennia 

heen,  werd het kader waarin men handel drijft opnieuw gedefinieerd. Enerzijds hebben we te 

maken met een territoriale uitbreiding, de producten die gebruikt worden in het dagelijkse 

leven komen niet langer standaard uit eigen omgeving. Anderzijds is er een aanhoudende 

technologische evolutie, die de economische levensduur van veel producten sterk verkort. De 

globalisering ging hand in hand met het ontstaan van de elektronische handel (e-commerce). 

Het kopen en verkopen via internet bevordert in belangrijke mate de transparantie tussen 

handelspartijen. Verschillende leveranciers kunnen met een minimum aan inspanning 

vergeleken worden. Deze toegankelijkheid heeft aan de verkoperszijde tot gevolg dat de 

prijzen gedrukt moeten worden om concurrentieel te kunnen blijven. Daartegenover staat dat 

de vraag globaal gespreid kan worden. Het aantal potentiële klanten neemt toe.  

Tot een decennium geleden gebeurde de facturatie ofwel per post ofwel werd de factuur 

gescand en doorgemaild, waarna de gegevens nog handmatig in het systeem van de koper 

ingebracht moesten worden. De elektronische presentatie en verwerking van facturen, 

betalingen en orderhistorie, volgens specifieke richtlijnen, noemen we ook electronic 

invoicing (e-invoicing).  

Het gebruik van e-invoicing brengt zowel financiële, operationele als strategische voordelen 

met zich mee (De Swert, 2006). Doordat papier en manuele processen geëlimineerd kunnen 

worden, leidt het gebruik van e-invoicing bij grote bedrijven tot significante financiële 

voordelen. Ten eerste zijn de kost- en tijdsbesparingen aanzienlijk, aangezien er geen data 

meer ingevoerd, georganiseerd en opgezocht worden. Een direct gevolg hiervan is dat de kans 

op facturatiefouten gereduceerd wordt. De ontvanger moet enkel nog nakijken of de 

specificaties overeenkomen met het handelscontract. Bovendien wordt ook de snelheid 

waarmee transacties goedgekeurd worden opgevoerd, wat een aantrekkelijk voordeel is bij 

Just-In-Time productiesystemen en de productiviteit in het algemeen verhoogd. Een van de 

belangrijkste strategische voordelen is het bereiken van een hoger niveau van integratie tussen 

beide handelspartners. Het kan geplaatst worden in een ruimer geheel van Electronic Data 

Interchange, waarbij twee interne of externe entiteiten data uitwisselen via 

computernetwerken. De interne bedrijfsprocessen, zoals vrijgave van orders etc. kunnen op 

deze manier gelinkt worden aan de betalingssystemen. Deze connectie resulteert in een meer 

gestroomlijnd en efficiënt financieel management, met als rechtstreeks gevolg dat 
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klantenrelaties geoptimaliseerd kunnen worden. Een bijkomstig operationeel voordeel 

verbonden aan e-invoicing is dat interne goedkeuring een meer geautomatiseerd proces kan 

worden. Sinds 2004 is de populariteit van elektronische facturatie aan het stijgen bij de 

Europese Lidstaten. Deze opmars is te wijten aan het feit dat voor 2004 er tussen de Europese 

lidstaten nog geen eensgezindheid heerste over de specificaties waaraan de e-invoices 

moesten voldoen. Op grafiek 3 kan bij zo goed als ieder land een stijging waargenomen 

worden. 

 

Grafiek	  3:	  Aantal	  bedrijven	  dat	  e-‐invoices	  verzendt	  en/of	  ontvangt	  in	  de	  jaren	  2007-‐2010	  in	  de	  EU	  
 

Bron: Eurostat  

 

Elektronische facturatie werd toegelaten als er gebruik gemaakt werd van een elektronische 

handtekening, Electronic Data Interchange, of van een PDF bestand. Het probleem met deze 

verschillende vormen is dat niet alle lidstaten ze aanvaardden, waardoor er verdeeldheid 

ontstond in het Europees landschap. Meer dan 15 verschillende BTW-regelgevingen en 

evenveel mogelijke interpretaties verhinderden een centralisatie van e-invoices. Met als 

gevolg dat multinationals zich eerder terughoudend opstelden ten aanzien van totale 

elektronische facturatie (Robinson, 2010). 

Om dit euvel te verhelpen, stelde de Europese Commissie in 2001 een richtlijn (Council 

Directive 2001/115/EC) op. Deze maatregel zorgde voor de intrede van een vereenvoudigde 
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regelgeving inzake de BTW bij e-invoicing. Naast een uniforme set regels voor alle lidstaten 

van de EU, werd er ook aangedrongen op het erkennen van de geldigheid van elektronisch 

factureren. De richtlijn moest vanaf 2004 verplicht opgenomen worden in de nationale 

wetgeving van de verschillende lidstaten. Met de maatregel hoopte de EU ook om de 

nationale bestrijding tegen fiscale fraude te kunnen vergemakkelijken. De puur technische 

interpretatie van elektronische facturatie includeerde dat de gegevens van de leverancier op de 

e-invoice op zodanige manier moeten geformatteerd zijn, dat deze geïntegreerd kunnen 

worden in de koper zijn “Accounts payable” systeem zonder dat de koper extra data moet 

invoeren.  

Naast de wettelijke barrières, kunnen er nog tal van andere aspecten aanleiding geven tot 

twijfel. Voor kleinere ondernemingen waar optimalisatie van interne financiële processen 

minder prioritair is, kan e-invoicing eerder duur uitvallen. Er gaan hoge kosten gepaard met 

de introductie van e-invoicing; namelijk de noodzakelijke investeringen, technische expertise, 

aangepaste software en de overeenkomsten met de individuele handelspartners. Dit euvel 

geldt vooral voor kleine ondernemingen, omdat hier de kosten over een lager aantal 

transacties gespreid kunnen worden. De verwachtingen voor het gebruik van e-invoicing is 

rooskleurig naar de toekomst toe, eenmaal de kosten lager zijn en de technische complexiteit 

gereduceerd is. 

In 2010 stelde de Europese Commissie een nieuwe richtlijn (Council Directive 2010/45/EU) 

betreffende de BTW bij e-invoicing op. Deze nieuwe richtlijn focust op verder 

vereenvoudiging van het elektronisch factureren en het elimineren van barrières. De 

implementatie in de nationale wetgeving van de lidstaten was verplicht tegen 1 januari 2013. 

Het grootste verschil met de maatregel die in 2001 (met verplichte uitvoering incorporatie 

vanaf 2004) opgesteld werd, is dat de gelijke behandeling van papieren facturen en 

elektronische facturen benadrukt wordt. De keuzevrijheid van de gebruikte facturatiemethode 

wordt vooropgesteld. Men komt dus deels terug op de stelling dat de lidstaten de 

ondernemingen kunnen verplichten tot het gebruik van bepaalde technologieën, om de 

authenticiteit en integriteit van de facturen te kunnen verzekeren. In de plaats daarvan ligt de 

verantwoordelijkheid nu bij de ondernemingen zelf om aan de hand van verscheidene 

methodes de garantie van echtheid te kunnen geven. Kortom kan sinds 2010 de garantie 

enerzijds gegeven worden door interne bedrijfscontroles, bijvoorbeeld de koppeling van de 

verkoopfactuur, de bestelling, de levering en de betaling. Of anderzijds aan de hand van 

technologische middelen, zoals de geavanceerde elektronische handtekening die gebaseerd is 
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op een gekwalificeerd certificaat en via een veilig middel (Belgische Elektronische 

Identiteitskaart) aangemaakt is, of via EDI. Een concreet voorbeeld van een verschil tussen de 

maatregelen, is dat een elektronische handtekening niet meer essentieel is. Een gewoon PDF 

bestand volstaat voor elektronische facturatie, aangezien de authenticiteit gegarandeerd wordt 

via bedrijfsinterne procedures. De toestemming van de tegenpartij om elektronisch te 

factureren is wel verreist. Bovendien moet er kunnen aangetoond worden dat er vanaf het 

begin van de ontvangst/verzending tot de archivering geen eenzijdige wijzigingen kunnen 

gebeuren aan de factuur.  

Net zoals bij klassieke facturen  is het cruciaal voor de BTW-wetgeving dat je de link met de 

tegenpartij en de geleverde prestaties/diensten kan aantonen, om te vermijden dat er fictieve 

facturen ingebracht worden. De fiscale administratie staat eerder nog altijd eerder sceptisch 

tegenover elektronische facturen, terwijl papieren facturen in werkelijkheid even gemakkelijk 

of moeilijk gemanipuleerd kunnen worden.  

De keuzevrijheid van de nieuwe maatregel heeft zowel voor- als nadelen. De interpretatie en 

implementatie van interne controles is heel bedrijfsspecifiek, wat controle bemoeilijkt. Hier 

staat wel tegenover dat er meer ruimte is om te opteren voor een manier van elektronische 

facturatie die in lijn ligt met de  bedrijfsvoering en processen. De effectieve resultaten van de 

nieuwe richtlijn zullen uit toekomstig onderzoek moeten blijken, maar alles in beschouwing 

genomen zijn er nog steeds meer voor- dan nadelen verbonden aan e-invoicing. 
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Hoofdstuk	  4:	  Kredietmanagement:	  Cost	  
of	  profit	  centre?	  
Om de categorisering van kredietmanagement als cost of profit center te kunnen maken, volgt 

eerst een definitie en een verduidelijking van de verschillende drijfveren bij de twee soorten 

centers. Vervolgens worden de kosten en de opbrengsten uit voorgaande hoofdstukken 

vergeleken en wordt de meetbaarheid geëvalueerd. Deze analyse wordt aangevuld met een 

bespreking van de wisselwerking tussen de verschillende departementen.  

4.1. Cost center en profit center 
Een cost center is per definitie een afgebakende eenheid binnen een bedrijf, waaraan kosten 

kunnen worden toegerekend. De indeling van een bedrijf op basis van cost centers, is ten 

behoeve van de boekhouding en controlling. Door de bedrijfskosten te boeken als bepaalde 

kostensoorten en toe te wijzen aan kostenplaatsen, kunnen periodieke overzichten gemaakt 

worden. Die overzichten kunnen vervolgens vergeleken worden met vooropgestelde 

budgetten. Op deze manier wordt duidelijk of een center een positieve of negatieve variantie 

heeft en kan in het kader hiervan kostenefficiënte aanpassingen gedaan worden.  Bovendien is 

de indeling van kostenplaatsen en de eventuele procentuele toewijzing aan andere 

kostenplaatsen bedrijfsspecifiek. 

Er zijn drie soorten kostenplaatsen. Als eerste is er de hoofdkostenplaats. Kenmerkend voor 

een hoofdkostenplaats is dat dit meestal een aparte afdeling is binnen het bedrijf, die niet 

zelden eindproducten vervaardigd. Bij een hoofdkostenplaats zijn de kosten direct toewijsbaar 

aan het eindproduct. Daarnaast kan een kostenplaats ook zelfstandig zijn. Meestal zijn dit 

afdelingen die geen duidelijk onderscheidbare toegevoegde waarde hebben, maar die een 

dienstverlenend karakter hebben voor andere kostenplaatsen. Als laatste zijn er de 

hulpkostenplaatsen. Een hulpkostenplaats is geen afzonderlijke afdeling, maar een algemene 

kostengroepering, zoals huisvesting Deze indirecte kosten hebben een invloed op het 

eindproduct, maar het precieze aandeel kan niet bepaald worden  

Een profit center is hetzelfde als een cost center, behalve dat de inkomsten nu ook in 

beschouwing genomen worden. De balans tussen kosten en inkomsten wordt verwacht om 

positief te zijn, of met andere woorden, er wordt verwacht van profit gemaakt te worden. Dit 

wordt eerder uitgedrukt in termen van “positieve variantie” aangezien de afdeling geen 
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effectieve winst maakt. Er zijn ook enkele manageriële implicaties van een profit center. De 

inkomsten moeten gestimuleerd worden, in combinatie met een kostenefficiënt beleid. 

Hierna volgt een (vereenvoudigd) praktisch voorbeeld om de theorie te verduidelijken: We 

beschouwen een afdeling “Manufacturing Planning” bij een productiebedrijf. In de rest van 

het voorbeeld wordt er naar deze afdeling verwezen als “MP”. Daarnaast is er ook nog een 

afdeling “Verkoop”, waar hierna gerefereerd wordt als “VK”. Beide zijn profit centers. MP is 

belast met de kosten voor het vervaardigen van de eindproducten. Eén eindproduct bestaat uit 

verschillende componenten, dat elk een eigen kostprijs hebben. De fabricagekostprijs 

(FBKP), de prijs waartegen zij intern het eindproduct kunnen “verkopen” aan VK, wordt 

vermenigvuldigd met de kwantiteit. Dit is dan de opbrengstzijde. Het verschil tussen de 

opbrengstenzijde en de kostenzijde is de positieve variantie. Hier worden de prestaties van de 

afdeling grotendeels op beoordeeld.   
 

Tabel	  7:	  Het	  resultaat	  van	  een	  profit	  center	  
 Jaar 1 Jaar 2 

Opbrengsten   

      FBKP x Quantity 100% 100% 

Kosten   

  Directe productiekosten 95% 90% 

  Indirecte productiekosten 6% 6% 

   

Variantie -1% +4% 

Bron: eigen werk  

 

De verkochte hoeveelheid van een bepaald product vermenigvuldigd met de 

fabricagekostprijs, is bij opstart van een nieuw product gelijk aan 100%. Naargelang de 

kosten dalen over de tijd heen, bijvoorbeeld door gunstigere prijzen bij de leverancier of een 

grotere afzethoeveelheid, wordt de variantie positiever. Terwijl de kosten dalen, rekent MP 

dezelfde “prijs” door aan hun collega afdeling VK. Bij nieuwe producten zal de variantie 

nagenoeg altijd beduidend minder zijn dan bij eindproducten met een gevestigde waarde. 
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4.2 Vergelijking van de kosten en opbrengsten 

4.2.1 meetbaarheid van kredietmanagement 

Emery (1988) verwees in zijn werk naar de specifieke problemen die onderzoek naar het 

handelskrediet met zich meebrengt. Hij identificeerde twee problemen: 

1. Het Gebrek aan secundaire gegevens. Aangezien er geen secundaire gegevens 

beschikbaar zijn over handelskrediet zal elk onderzoek zijn eigen gegevens moeten 

genereren. Hiervoor is men aangewezen op het afnemen van enquêtes en persoonlijke 

interviews met de persoon of afdeling binnen een bedrijf die verantwoordelijk is voor 

het nemen van de kredietbeslissing. Bij het afnemen van deze onderzoeken zal men 

geconfronteerd worden met mogelijke vertekeningen. Zo zeggen mensen niet altijd 

wat ze doen en doen ze niet altijd wat ze zeggen. Het controleren van de antwoorden 

is bovendien bijzonder moeilijk en tijdrovend. Ook kunnen verschillende mensen 

verantwoordelijk zijn die misschien een andere visie op de verschillende vragen 

hebben. 

2. Indien men erin slaagt om betrouwbare secundaire gegevens te verzamelen, komt men 

in aanraking met het volgende probleem. De onderneming staat handelskrediet toe uit 

zowel financiële als strategische overwegingen, wat het quasi onmogelijk maakt om 

een bepaald deel van de opbrengsten toe te wijzen aan één motief. Indien dit toch de 

bedoeling is, moeten er assumpties gemaakt worden. Dit heeft als gevolg dat de 

conclusie niet veralgemeend kan worden 

Bij het meten van de opbrengsten van kredietmanagement, kunnen er andere nog problemen 

optreden. Als eerste moet het effect van de causaliteit in rekening genomen worden. Het 

verband tussen een performante kredietafdeling en de winstgevendheid van het bedrijf is geen 

eenduidig oorzaak-gevolg verband. De positieve gevolgen van kredietmanagement vertalen 

zich grotendeels in een kwalitatief betere relatie met de omgeving (klantenrelatie) en beter 

geïnformeerde beslissingen (toegenomen informatie, leereffecten, lager niveau van bad debt). 

Het is echter quasi onmogelijk om te weten hoeveel beter de relatie is met de klant of hoeveel 

beter de beslissing geïnformeerd is en wat de onderliggende oorzaak is van de verbetering. 

Dit kan zowel te wijten  zijn als een goed uitgewerkt kredietpolitiek of een efficiënt 

opererende kredietafdeling. 
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Naast het effect van de causaliteit moet er ook rekening gehouden worden met de invloed van 

derde variabelen. Om de relatie tussen kredietmanagement en opbrengsten op een 

betrouwbare manier te meten, moet deze invloed geminimaliseerd worden.  Gezien de 

omvang van sommige derde variabelen, is dit een quasi onmogelijke opgave. Zo beïnvloeden 

zowel de vraag naar producten als de financieringsmogelijkheden van het bedrijf het gebruik 

van handelskrediet. Daarnaast heeft ook de economische context een belangrijke invloed op 

het handelskrediet. Veranderingen in de macro-economische variabelen, zoals de rentevoet, 

inflatie, het ondernemingsvertrouwen en veranderingen in de vitaliteit van de schuldenaar 

kunnen een effect hebben op de opbrengsten van de kredietafdeling, zonder dat het 

kredietbeleid enige aanpassingen heeft ondergaan. 

4.2.2. Een methode om de opbrengsten te meten 

In tegenstelling tot de kosten dat teweeggebracht worden door kredietmanagement, zijn de 

opbrengsten niet gemakkelijk kwantificeerbaar. Een mogelijke methode om de opbrengsten te 

meten van het gebruik van handelskrediet werd aangereikt door Bijlsma, Duhovik en 

Straathof. De methode wordt in tijden van crisis gebruikt, om het effect van de inkrimping 

van kredietverlening te meten. Het volstaat niet om enkel de productiewaarde te vergelijken. 

Een onderneming kan immers een daling in productiewaarde ondervinden door een daling in 

de vraag naar producten, maar evenwel door moeilijkheden om handelskrediet te bekomen en 

financieringsmogelijkheden in het algemeen.  De impact van de vraag kan geëlimineerd 

worden door bedrijven uit een zelfde sector met gelijkaardige producten te vergelijken. Het 

effect van de algemene financieringsmogelijkheden kan geminimaliseerd worden door een 

selectie van bedrijven op te delen in twee groepen. De bedrijven die voldoende mogelijkheden 

hebben om hun productie zelf te financieren en bedrijven die afhankelijk zijn van externe 

financiering.  

Uiteindelijk meet men het effect van de kredietcrisis door voor beide groepen de daling in 

toegevoegde waarde tijdens de crisis te evalueren. De moeilijkheid van deze methode is om 

de bedrijven onder te verdelen in de experimentele groep en de controlegroep. Een 

individueel bedrijf kan deze methode ook hanteren door bedrijven met gelijkaardige vraag- en 

productkenmerken te zoeken.  Juist in het gebruik van handelskrediet moet er een verschil 

zijn. Op deze manier kan men vaststellen of een toename van het gebruik van handelskrediet 

effectief leidt tot betere resultaten.  
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4.2.3. Kosten en opbrengsten in de balans 

Enkele problemen rijzen bij het vergelijken van de kosten en de opbrengsten dat gepaard gaan 

met kredietmanagement. Vooreerst zijn de besproken kosten kwantitatief, terwijl de 

opbrengsten eerder kwalitatief van aard zijn. Dit resulteert in meetproblemen en een afweging 

dat niet honderd procent sluitend is. Overigens bevindt België zich in een klimaat waar een 

groot aandeel van de uitstaande handelsvorderingen laattijdig betaald worden. Betalingen 

geschieden er gemiddeld 30% van de toegestane dagen handelskrediet te laat (Aernoudt, 

2013). Dit heeft als gevolg dat er al snel kosten optreden, terwijl opbrengsten pas op langere 

termijn tot uiting komen.  

 

4.3. Wisselwerking tussen kredietmanagement en andere afdelingen 
Binnen een bedrijf zijn er meerdere departementen en evenveel benaderingen van 

kredietmanagement. Bij het bepalen van de structuur van een organisatie rijst de vraag bij 

welk departement commercieel kredietmanagement geplaatst zal worden. Afhankelijk van de 

invalshoek kan dit ondergebracht worden bij de financiële, verkoops- of boekhoudafdeling. 

Aan het andere eind van het continuüm krijgt kredietmanagement een onafhankelijke status. 

Hoewel de departementen streven naar hetzelfde eindresultaat, namelijk de waarde van de 

onderneming maximaliseren, zijn er vaak onderlinge spanningen en rivaliteit.   

De verkoopafdeling is geneigd om te denken over het gebruik van handelskrediet in functie 

van de verkopen. Hoe meer handelskrediet er verstrekt kan worden, hoe hoger de 

verkoopcijfers en de omzet. De realiteit is dat het toestaan van handelskredieten vaak 

gemotiveerd wordt vanuit het tijdsverschil tussen productie en consumptie. Een volledige 

verantwoordelijkheid over handelskrediet bij de verkoopafdeling zou het gevaar scheppen dat 

er teveel nadruk gelegd wordt op het verkoopvolume. Door onvoldoende kennis over de 

implicaties van financiële beslissingen, dreigt het belang van zorgvuldige overwegingen en 

voorzichtigheid onderschat te worden. De handelskredieten verhogen, omvat een stijging van 

de kosten en een grotere noodzaak aan een positieve cashflow en working capital. In realiteit 

gebeurt het zelfs dat de verkoopafdeling geen toegang heeft tot informatie over de kostprijs 

van producten. Op deze manier worden discussies over het verlagen van prijzen en dus 

verkleinen van marges en financiële buffers vermeden.  
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Een andere gedachtengoed stelt dat kredietmanagement een integraal onderdeel is van het 

financiële departement. Hier wordt de kostenzijde van het verlenen van handelskrediet 

bbenadrukt.  Een te grote voorzichtigheid creëert een statische situatie, waar in extremis de 

groei afgeremd wordt.  Er moet ruimte zijn om berekende risico’s te nemen, om de 

vooruitgang van het bedrijf te kunnen blijven vrijwaren. Te strenge voorwaarden 

belermmeren de verkopen en verminderen op termijn de omzet. 

Handelskredieten als onafhankelijke afdeling is gebaseerd op een combinatie van de inzichten 

de verkoopafdeling en de financiële afdeling. Er wordt aandacht besteed aan het 

verkoopvolume, met de financiële status als leidraad.  Het oprichten van een nieuwe, 

onafhankelijke afdeling is tot nog toe vooral een theoretische werkelijkheid. Een omzetting 

naar de praktijk niet evident. Het is afhankelijk van de grootte van de onderneming en de 

kredietpolitiek. Bij een grote onderneming is er meer specialisatie en zijn de werkgebieden  

veelal duidelijker afgelijnd. De onafhankelijke status van kredietmanagement kan bevorderd 

worden door kredietmanagers rechtstreeks naar het hoger management te laten rapporteren.  

Door het belang van een goed kredietbeleid, wordt verwacht dat de onafhankelijke positie 

sterker zal worden naar de toekomst toe (Marks, Abouzeid en Long, 1992). Enkele globale 

bewegingen stimuleren deze evolutie. Ten eerste mag het belang van de toenemende 

concurrentiele druk uit oosterse landen zoals China en Japan niet onderschat worden. De 

combinatie van een neerwaartse druk op prijzen en stijgende loonkosten verkleinen de 

marges. De onzekerheid dat dit soort marktomgevingen met zich meebrengt zorgt ervoor dat 

bedrijven meer op veilig gaan spelen en steeds meer de focus leggen op marktaandeel als een 

lange termijn doelstelling.  

Ten tweede is er steeds meer toegankelijkheid tot gesofisticeerde en hapklare 

geautomatiseerde kredietinformatie. Deze gevoelige informatie heeft nood aan correcte 

interpretaties door experten. Een financiële afdeling zonder specialist ter zake loopt het risico 

van belangrijke signalen mis te lopen. Het probleem van handelskrediet als marketingtool ligt 

niet bij het onderwerp, wel bij de beslissers. De volledige bevoegdheid bij de verkoopafdeling 

geeft aanleiding tot een overvloed aan handelskrediet, terwijl de volledige bevoegdheid bij de 

financiële afdeling aanleiding geeft tot het omgekeerde.. Dit ondersteunt de stelling dat 

kredietmanagement het meest tot zijn recht komt, wanneer het kan handelen onder een 

onafhankelijke status.  
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4.4. Conclusie  
Louter theoretisch bekeken moeten we kredietmanagement opvatten als een cost center. Deze 

conclusie is gebaseerd op het feit dat enkel de kosten op een objectieve manier kunnen 

gemeten worden. Er kan niet getwijfeld worden aan de aanwezigheid van opbrengsten en 

kostenbesparingen als gevolg van een effectief en efficiënt kredietbeleid. Evenwel kunnen 

deze door de moeilijkheden inzake meetbaarheid niet of nauwelijks in rekening gebracht 

worden. Bovendien zullen de opbrengsten van het kredietbeleid afhankelijk zijn van sterk 

uiteenlopende factoren. Een eerste kanttekening is dat de invloed van een individuele factor 

onmogelijk te meten is. Daarbij moet er ook rekening gehouden worden met de macro-

economische variabelen die de onderneming niet zelf kan beïnvloeden.  

Bovendien verdient het kredietbeleid volgens ons een zelfstandige plaats binnen de 

onderneming. Een onafhankelijk beleid is belangrijk om de correcte toepassing van 

handelskrediet te garanderen. Te grote beslissingsmacht van de andere departementen leidt tot 

een risicovolle en suboptimale werking. Het gebruik van handelskrediet kan het best 

gemotiveerd worden vanuit de behoefte om op een veilige manier winstgevende activiteiten te 

kunnen uitvoeren. Een efficiënt handelskredietbeleid moet erin slagen om het evenwicht te 

bewaren tussen de stimulatie van de verkoop en het onder controle houden van financiële 

risico’s. Ook indien de kredietafdeling een onafhankelijke positie heeft binnen het bedrijf, zal 

veelvuldige communicatie met de andere (relevante) departementen een noodzakelijke 

voorwaarde zijn voor succes.   
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Hoofdstuk	  5	  :	  Kredietmanagement	  in	  de	  
praktijk	  
 

5.1 Eigen onderzoek 

Het opstarten van een eigen onderzoek werd gemotiveerd door de beperkte beschikbaarheid 

van relevante literatuur. Het onderzoek werd uitgevoerd aan de hand van interviews met 

CFO’s en kredietmanagers bij vijf bedrijven, zijnde: Joris Ide (staalindustrie), Unilin 

(houtverwerking), Securitas (beveiligingsdiensten), Cofely-Services (facility management) en 

Sogeti (IT services). Deze bedrijven vallen allemaal onder de wettelijke definitie van een 

groot bedrijf. Dit was een bewuste keuze, omdat er bij de KMO’s vaak weinig aandacht wordt 

besteed aan de kredietfunctie.  Daarbovenop werd ook een verantwoordelijke bij 

kredietverzekeraar Euler Hermes ondervraagd, om meer inzicht te krijgen in de werking van 

kredietverzekering. Aanvullende informatie over incassokosten bij uitbesteding werden via 

mail verschaft door het incassobureau ‘Inako’.  

Een diepgaande ondervraging is tijdrovend, waardoor we slechts een beperkt aantal bedrijven 

konden onderzoeken. De verkregen gegevens geven ons de mogelijkheid om de theorie te 

toetsen aan de praktijk. Dit draagt bij tot het doel om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen 

van het kader waarin de kredietbeslissingen gebeuren. Naast de algemene vragen werd er ook 

dieper ingegaan op de procedures die gehanteerd worden en de verdeling van de 

verantwoordelijkheden. Het resultaat van de bevragingen zal per onderwerp besproken en 

geïnterpreteerd worden. De antwoorden zelf kunnen echter wegens confidentialiteit niet 

letterlijk overgenomen worden.  De interviewvragen zijn terug te vinden in bijlage 1. 

5.1.1 De voorwaarden.  

Iedere onderneming heeft een uitgewerkt kredietbeleid, dat naargelang de risicoaversie van de 

onderneming strikte of flexibele voorwaarden bevat. Standaard kennen de meeste 

ondernemingen 30 dagen handelskrediet toe. Sommige ondernemingen ondervinden een 

sterke druk om de DSO terug te dringen, meer bepaald onder de 30 dagen. De meerderheid 

staat enige flexibiliteit toe en bepaalt het aantal dagen handelskrediet aan de hand van enkele 

parameters waarop de klant beoordeeld wordt. De financiële positie en het betalingsgedrag in 

het verleden worden geëvalueerd. Alsook de  onderlinge relatie en de onderhandelingspositie 
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ten opzichte van de klant. Het verbaast niet dat de belangrijkheid van de klant positief 

gecorreleerd is met de flexibiliteit van de onderneming. Omgekeerd is de 

onderhandelingsmacht van de onderneming als leverancier negatief gecorreleerd met 

flexibiliteit in het toestaan van handelskrediet.  

Afwijkingen van de standaardvoorwaarden waren in de meeste gevallen een verhoging van 

het handelskrediet tot 40, 60 of 90 dagen. Naast de klantspecifieke determinanten beïnvloeden 

ook de specifieke sectorgewoonten en de toestand van de economie de 

handelskredietvoorwaarden. De standaard kredietvoorwaarden worden niet om de haverklap 

aangepast. Er moeten al fundamentele wijzigingen zijn in de beïnvloedende factoren 

vooraleer er een herziening is.  

5.1.2 Het gebruik van handelskrediet. 

Het toestaan van handelskrediet wordt sterk gemotiveerd uit de nood om concurrentieel te 

zijn. De standaardvoorwaarden die de bedrijven hanteren zijn meestal de voorwaarden die 

door alle spelers op de markt worden gevolgd. Het is niet aantrekkelijk voor ondernemingen 

om enkel verkopen met directe betalingen te aanvaarden, als hun rechtstreekse concurrenten 

uitstel van betaling aanbieden.  Tegen onze verwachtingen in, was de veelbesproken praktijk 

van financiële korting zoals ‘2/10 netto 30’ (supra punt 2.2.1. Financiële kost van 

handelskrediet) niet echt van toepassing. Een dergelijke financiële korting is slechts 

interessant wanneer bedrijven nood hebben aan snelle betalingen om hun liquide middelen op 

peil te houden.  

De geïnterviewden claimden ook dat de huidige leenvoorwaarden gunstig zijn, waardoor het 

interessanter is om het volledige bedrag enkele weken later in ontvangst te nemen dan een 

bepaald percentage van de oorspronkelijke factuur op een vervroegd tijdstip. Kortom hebben 

de fluctuaties in de interestvoet geen rechtstreekse invloed op het aantal dagen handelskrediet 

dat toegestaan wordt.  In het geval dat er zich extreme stijgingen voordoen, zoals in de jaren 

’90, dan wordt een negatieve correlatie  tussen de interestvoet en het aantal dagen 

handelskrediet echter niet meer uitgesloten.  

Bovendien leverden  de ondervraagde bedrijven vooral maatwerk af, waardoor het gebruik 

van financiële korting, dat vooral bij standaardproducten voorkomt, niet vaak voorkwam.  

Verder wordt het voorraadbeheer niet in acht genomen bij het toestaan van het aantal dagen 

handelskrediet. Er worden in geval van hoge voorraden of een lagere vraag eerder 
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commerciële kortingen toegestaan, dan dat er aanpassingen zullen gebeuren aan de 

kredietvoorwaarden. Bij een commerciële korting krijgt de klant bijvoorbeeld een grotere 

hoeveelheid producten voor dezelfde prijs, ook gekend als een hoeveelheidskorting. 

Aanpassingen worden dus veeleer gedaan in de prijs dan in de kredietvoorwaarden. Dit wordt 

verklaard doordat het administratief te complex zou zijn, om bij een grote klantenportefeuille 

om één klant verschillende kredietvoorwaarden toe te kennen. Bovendien is men bang om 

precedenten te stellen, waardoor de klant steeds meer handelskrediet zou vragen of ook 

andere klanten dergelijke betalingsvoorwaarden zouden eisen. 

5.1.3 Handelskrediet als tool 

Hoewel het zeker niet de standaard is, wordt er in specifieke gevallen wel onderhandeld over 

de toegekende dagen handelskrediet. Als een potentiële grote klant kan binnengehaald 

worden, fungeert handelskrediet wel als marketingtool. Bij een grote klant moet de verkoop 

goedgekeurd worden door zowel het financiële departement als de verkoopafdeling. Wanneer 

een verkoper afwijkende voorwaarden wilt opnemen, moet dit altijd eerst goedgekeurd 

worden. De manager(s) dat goedkeuring moet(en) geven, is afhankelijk van het factuurbedrag 

en de gewijzigde voorwaarden. 

Verder wordt bij de ondervraagde ondernemingen geen gebruik gemaakt van het toestaan van 

extra dagen handelskrediet om klanten binnen te rijven. In lijn met deze vaststelling, kunnen 

we ook concluderen dat ondernemingen de toegestane dagen handelskrediet niet gebruiken 

om prijsdiscriminatie te hanteren. Tegemoetkomingen gebeuren veeleer via commerciële 

kortingen.  

Een belangrijke opgave is de responsabilisering van de verkopers. De verkopers worden niet 

langer louter en alleen beoordeeld op hun verkochte hoeveelheid maar ook op het aantal 

verkopen dat effectief tot volledige betaling door de klant leidde. Daardoor worden ze 

aangezet om niet langer met iedereen zaken te doen en zullen ze hun aandacht niet langer 

vestigen op potentiële klanten die niet kredietwaardig zijn. 

5.1.4 De procedures 

Het kredietbeleid wordt nagenoeg altijd opgesteld door de Raad van Bestuur, of door de CFO 

in samenwerking met andere managers. De aard van het kredietbeleid ligt in lijn met de 

risicoaversie en de algemene gedragingen van het bedrijf. De procedures zijn in alle bedrijven 

heel nauwkeurig uitgewerkt, met verschillende scenario’s en bijhorende acties. Indien er 
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onderhandeld wordt, is de uitkomst soms onzeker. De definitieve deal wordt (meestal) slechts 

goedgekeurd indien de onderhandeling de vooropgestelde doelen behaald hebben. 

Het kredietbeleid wordt echter niet volledig intern bepaald. Veel bedrijven hebben een 

partnership ontwikkelt met hun kredietverzekeraar en stemmen hun standaardrichtlijnen af op 

de voorwaarden van de kredietverzekeraar. Voorwaarden zoals het dekkingspercentage, de 

betalingstermijn en kredietlimieten worden vastgelegd. Zolang de verkopen binnen de 

voorwaarden geschieden zijn ze verzekerd. Mede hierdoor moeten de verkopers altijd advies 

vragen aan de kredietafdeling, indien ze van de standaardrichtlijnen willen afwijken. De 

bevoegdheid van de kredietafdeling is beperkt tot het aanbevelen of afraden van acties. Ze 

hebben geen beslissingsmacht, want bij onenigheid moet de CFO in eventuele samenspraak 

met de directie de knoop doorhakken.  

De ‘preventieve procedure’ omvat de acties en gebeurtenissen die de betalingsdatum 

voorafgaan. De kredietverzekeraar legt voor een bepaalde klant/ transactie/..  een kredietlimiet 

op, waar niet van afgeweken mag worden. Bij het opstellen van deze kredietlimiet is een 

kredietwaardigheidsanalyse door de kredietverzekeraar voorafgegaan. Wanneer de 

kredietverzekeraar een transactie te risicovol vindt, is dit meestal een correcte, gefundeerde 

beslissing. De ondervraagde ondernemingen beslissen om niet van deze kredietlimiet af te 

wijken. Ten eerste omdat ze de dezelfde motieven hebben als de kredietverzekeraar, namelijk 

goed afgeronde verkopen. Bij de onderneming betekent dit relatief snelle, volledige inning 

van de factuur en bij de kredietverzekeraar omvat dit het ontvangen van een premie zonder 

noodzakelijke tegemoetkomingen. Een tweede reden is dat de kredietverzekeraar de ogen en 

de oren van de onderneming zijn op de markt en waardevolle ervaring hebben. De 

kredietwaardigheidsanalyse gebeurt in dit geval voornamelijk extern. 

De kredietwaardigheidsanalyse kan ook intern gebeuren. De onderneming gebruikt dan 

verschillende informatiebronnen om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de klant. 

Indien er echter slechts beperkte informatie voorhanden is, kan er informatie aangekocht 

worden. Dit is net zoals bij de kredietverzekering een externe kredietwaardigheidsanalyse. 

Gespecialiseerde bedrijven zoals Graydon verschaffen volledige financiële rapporten. De 

kosten verbonden aan deze informatie zijn verwaarloosbaar en worden geraamd op 1500€/jaar 

(vaste kost) in het totaal. Aan de hand van die informatie en aanvullende informatie uit de 

markt, kan de financiële status van de klant relatief gemakkelijk afgeleid worden.  
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De helft van de geïnterviewden gaven de belangrijkheid van contact met de klant voor het 

verstrijken van de betalingstermijn aan. Een intensiever contact de weken voor de 

betalingsdatum reduceert het risico op wanbetaling aanzienlijk. Er wordt gestreefd naar een 

partnership met de klant en een gezamenlijke oplossing bij betalingsmoeilijkheden, in plaats 

van onmiddellijke verbreking van de relatie. Bedrijven maken minder gebruik van 

betalingsuitstel en opteren eerder voor de verkoop van kleinere hoeveelheden.  

Echter, bij een onderneming die niet alleen producten levert maar ook in staat voor het 

onderhoud, heeft de onderneming ook enkele verplichtingen inzake veiligheid. Bij 

betalingsproblemen kan de dienstverlening moeilijk abrupt verbroken worden. In dit geval is 

het belangrijk te weten welk soort betalingsmoeilijkheden de klant kent, namelijk 

liquiditeitsproblemen of solvabiliteitsproblemen. Bij een tekort aan cash kan er een eventueel 

toch een afbetalingsplan opgesteld worden om de kosten te spreiden, terwijl bij een tekort aan 

budget de oplossing toch voornamelijk in vermindering van diensten gezocht zal worden. Een 

afbetalingsplan heeft bij een onderhoudsdienst slechts nut op heel korte termijn. Ook al krijgt 

een klant 30 dagen extra krijgt om te betalen, moet hij na deze verleende uitstel toch weer 

maandelijks het zelfde bedrag als voordien betalen. Het is belangrijk dat de klant zijn 

beperkingen en grenzen ten opzichte van de onderneming goed begrijpt.  

Een tijdelijke vermindering van diensten resulteert slechts zelden in een lagere toekomstige 

vraag van de klant, eenmaal deze geen problemen meer kent. Dit komt omdat een 

verminderding van preventieve acties, namelijk onderhoud, negatieve gevolgen heeft op korte 

en lange termijn voor de kwaliteit en de efficiëntie van het product. Een reactief optreden valt 

veelal duurder uit dan een regelmatig preventief optreden.   

De ‘incasso procedure’ start vanaf het moment dat de betalingsdatum aangebroken of 

verstreken is. Net zoals bij het aantal dagen handelskrediet dat toegekend worden, speelt ook 

hier de klantenbeoordeling een belangrijke rol. Afhankelijk van een ‘betere’ of ‘slechtere’ 

beoordeling wordt de incassoprocedure strikter ingezet. Met beter of slechter wordt hier 

voornamelijk verwezen naar belangrijke of minder belangrijke klanten, in aanvulling met de 

solvabiliteit. Het merendeel van de geïnterviewden verklaart dat de onderneming beschikt  

over een interne juridische dienst. Bijgevolg zal deze interne juridische dienst worden ingezet 

om de schuld te invorderen. Omdat het soms moeilijk is om aan te tonen welke kosten dan 

precies toewijsbaar zijn aan het invorderen van een welbepaalde schuld, zal men vaak een 

kleiner bedrag dan de werkelijke kosten terugvorderen. Dat is in het geval er tot 
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terugvordering van deze kosten wordt overgegaan. In de meeste gevallen zal men genoegen 

nemen met de terugvordering van de uitstaande schulden of zal men slechts een beperkt 

bedrag terug kunnen krijgen na het faillissement van een klant. Kleinere ondernemingen 

zullen meer van dit recht gebruik maken, aangen zij vaker moeten overgaan tot het 

inschakelen van gespecialiseerde mensen. De nieuwe Europese richtlijn komt met haar 

forfaitair bedrag van € 40 tegemoet aan deze problematiek.  

Bij het bevraagd incassobureau ziet de werking er uit als volgt. De dossiers die aangereikt 

worden door de klanten worden per geval bekeken. Er wordt niet met een jaarcontract of een 

abonnement gewerkt, tenzij de situatie daarom vraagt. Het incassobureau werkt op basis van 

een dossierkost, bij aanvang van de opvolging. De dossierkost voor een gemiddeld Belgisch 

dossier bedraagt 75 euro. Voor facturen met een waarde die lager liggen dan 100 euro is de 

dossierkost kleiner. Bovenop de dossierkost is er ook commissie verschuldigd bij de inning. 

Door de toepassing van de factuurvoorwaarden van de klant, wordt er geprobeerd om deze 

kosten te recupereren bij de persoon die faalt in zijn betaling. 

Een vaak gebruikt drukkingsmiddel bij wanbetaling van een klant is ook het stoppen van alle 

leveringen aan de klant, totdat alle uitstaande facturen betaald zijn.  

Vanaf het moment dat de klant zijn verplichtingen niet heeft nagekomen, heeft de 

onderneming ook recht op verwijlinteresten. In de praktijk zal de onderneming van dit recht 

maar zelden gebruik maken. De onderneming is meer geïnteresseerd in de correcte 

afhandeling van de uitstaande schulden en eventuele toekomstige transacties dan het 

aanrekenen van een bedrag bovenop de uitstaande schuld. Indien men zaken doet met klanten 

die ofwel systematisch laattijdig betalen door een gebrek aan interne organisatie ofwel bewust 

te laat betalen, zoals de overheid, zal men wel opteren om van dit recht gebruik te maken.  

Eén onderneming geeft aan dat er een opmerkelijke tendens waar te nemen valt bij de klanten, 

om verwijlinteresten te kunnen vermijden. Namelijk aan de hand van een bemoeilijking van 

het goedkeuringsproces van de factuur. De bedoeling is om op deze manier een nieuwe 

uitgestelde betaaldatum te bekomen en geen verwijlinteresten te moeten betalen. Dit is 

mogelijk omdat de facturatie pas kan gebeuren indien er een akkoord bereikt is over de 

factuur. Een klein voorbeeld werd ons aangereikt ter verduidelijking; De oorspronkelijke 

factuur moet op 30 dagen betaald worden, namelijk op 31/05. De klant betwist de factuur, rekt 

de interne goedkeuring tot 30 dagen om vervolgens een akkoord te bereiken met 30 dagen om 

te betalen. De nieuwe factuur moet bijgevolg betaald worden op 30/07, in plaats van op de 
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oorspronkelijke datum 31/05. Op deze manier kan de klant toch betalingsuitstel bekomen 

zonder verwijlinteresten te moeten betalen. De onderneming probeert tegen deze verdoken 

betalingstermijnen op te treden door druk uit te oefenen en de interne procedures van cash 

management te optimaliseren. In de praktijk worden slechts zelden verwijlinteresten 

doorgerekend aan de klant, dus er kan gesteld worden dat betalingsuitstel de belangrijkste 

motivatie is en niet het vermijden van verwijlinteresten. 

5.1.5 De resultaten 

De inspanningen van het kredietmanagement worden gemeten aan de hand van enkele 

performantieindicatoren (KPI’s). De algemeen gebruikte parameters zijn de ‘Days of Sales 

Outstanding’ (DSO) en de ‘Bad debt’. De vergelijking tussen de werkelijke DSO en de 

gewenste DSO is een indicatie van de performantie van het kredietmanagement. Hoe groter 

de afwijking tussen de twee DSO’s, hoe verder de realiteit afwijkt van de gewenste situatie. 

Daarnaast worden ook ratio’s berekend met zicht op het identificeren van de klanten die de 

risicozone betreden en het verloop/de veroudering van de te ontvangen facturen. De cijfers 

worden meestal getrokken uit SAP en vervolgens gefilterd en geanalyseerd via Excel. 

Bedrijven die handel drijven met landen waar de Sarbaneses-Oxley wet van toepassing is, 

moeten nog een paar extra risicoanalyses en checks opnemen in hun kredietmanagement 

(infra bijlage 2: SOX: defined controls for credit control) 

Er kunnen zowel verantwoordelijken per project aangesteld worden, of de resultaten kunnen 

op zijn geheel toegewezen worden aan ‘de kredietafdeling’. Het resultaat van de parameters 

en andere berekeningen worden afhankelijk van het bedrijf per kwartaal of jaarlijks 

gecommuniceerd naar de Raad van Bestuur. Bij meerdere bedrijven wordt er jaarlijks 

samengezeten met de kredietverzekeraar om de rating te revalueren aan de hand van het 

aantal klanten dat in de problemen geraakt zijn. De (gewijzigde) rating beïnvloedt de 

kredietlimieten. 

5.1.6 De onderneming als schuldenaar 

Het merendeel van de ondervraagde ondernemingen heeft een sterke onderhandelingspositie 

inzake aantal toegekende dagen handelskrediet. Dit is het rechtstreekse gevolg van de grote 

afneemhoeveelheden en het grote marktaandeel van dergelijke grote bedrijven. Hoewel ze 

niet veel kortingen toestaan, wordt het wel veel aangeboden. Een bedrijf gaf ook aan strikte 

KPI’s te hebben over het aantal kortingen dat hun toegekend werd en of ze er gebruik van 
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kunnen maken hebben of eventuele deadlines gemist hebben. Er wordt ook aangegeven dat 

betalingsgedrag afhankelijk is van de periode in het fiscaal tijdperk. Bijna alle ondernemingen 

erkennen dat ze de laatste week (of twee weken) van het kwartaal of van het boekhoudkundig 

jaar, de betalingen schorsen. Op het aanbod van financiële korting wordt dan slechts ingegaan 

als er een voordeel kan behaald worden of om de resultaten op het einde van een boekperiode 

te verbeteren. 

5.1.7 Belangrijke aanvullingen? 

Aan het einde van ieder interview hebben we ook gepolst naar de belangrijke bewegingen 

binnen kredietmanagement. Hier werd vooral het opkomende belang van de automatisatie van 

kredietsystemen aangehaald. De ingebruikname van Argentis, een web-based tool waar alle 

informatie over facturen, rappels, klachten etc snel en overzichtelijk kan opgevraagd worden. 

Dit heeft een snellere opvolging en lagere kans op wanbetaling tot gevolg. Een user-ID kost 

ongeveer 50€/maand per user. Verder werd ook de financiële moeilijkheden van bepaalde 

landen in Europa aangehaald en het feit dat de kredietverzekering met betrekking tot deze 

kanten strakkere voorwaarden stelt. In deze gevallen is het belangrijk om de klanten uit 

landen met een verhoogd risico op de voet te volgen en vooral zorgen dat het regime niet té 

strak wordt, zodat er nog ruimte is om op een redelijke manier te betalen. Zoals eerder 

aangehaald is het in deze gevallen belangrijk dat de klant zijn grenzen bij de onderneming 

kent en respecteert. Een partnership is de beste aanpak. Op de vraag of kredietmanagement 

gezien moet worden als een cost of een profit centre, antwoordde iedereen dat het een cost 

centre is. Dit voornamelijk om dezelfde redenen dat we aangehaald hebben in de theorie. Ten 

eerste is er de moeilijke meetbaarheid van de opbrengsten en ten tweede komen de kosten 

sneller tot uitdrukking.  

 

5.2 Voorbeelden uit de praktijk 

5.2.1 Handelskrediet tijdens de financiële crisis 

In 2008 daverde het financiële systeem op zijn grondvesten en dit had significante gevolgen 

voor alle aspecten van de economie. De literatuur omtrent handelskrediet voorspelde dat we 

een daling van de beschikbaarheid van handelskrediet zullen ervaren in tijden van crisis (Love 

et al, 2007). Dit effect werd bewezen voor de devaluatie van de Mexicaanse peso 1994 en de 

Aziatische crisis in 2007. Ook voor de Belgische economie was een dergelijke trend vast te 
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stellen (Kestens et al, 2012). In deze studie toonde men aan dat als gevolg van de kredietcrisis 

in 2008 niet alleen de kredietverlening door de banken was ingekrompen maar ook de 

kredietverlening tussen bedrijven onderling. De bedrijven konden moeilijker handelskrediet 

bekomen en sprongen op hun beurt ook voorzichtiger om met hun kredietverlening. Dit effect 

was algemeen waarneembaar, los van eventuele moeilijkheden om financiering te bekomen. 

Deze vaststelling spreekt de theorie van Meltzer (1960) tegen die stelt dat de bedrijven die 

gemakkelijk aan financiering kunnen komen een herverdelende rol in de economie spelen 

door op hun beurt gemakkelijker handelskrediet te verlenen.  

De resultaten tonen ook aan dat bedrijven met een groot deel financiering op korte termijn 

meer te lijden hadden onder de crisis dan bedrijven met meer schulden op langere termijn.  

Het effect op de winstgevendheid voor de bedrijven tijdens de jaren volgend op de crisis was 

dan ook dramatisch, met een daling van ruim 34% in het jaar 2009, in vergelijking met jaar 

2006.  

Een interessante vaststelling is dat bedrijven die in deze periode meer handelskrediet 

verleenden aan klanten een lagere daling in de winstgevendheid lieten optekenen dan 

bedrijven die hun kredietverlening drastisch afbouwden. Deze bedrijven konden via het 

verlenen van handelskrediet hun verkopen toch nog op een behoorlijk niveau houden.  

 Bedrijven die probeerden om meer handelskrediet te bekomen bij hun leveranciers bleken 

evenwel minder winstgevend te zijn dan bedrijven die dit niet deden. Een verklaring hiervoor 

is het feit dat deze bedrijven moeilijk elders financiering konden bekomen en dat ze een 

langer handelskrediet krijgen, omdat ze betalingsmoeilijkheden hebben.  

5.2.2 Het faillissement van Sabena 

Op 7 november 2001 werd Sabena failliet verklaard, tot op heden het grootste faillissement in 

de Belgische geschiedenis.  Het pronkstuk van de Belgische luchtvaartindustrie stelde op zijn 

hoogtepunt ongeveer 12.000 personen tewerk. Uiteindelijk, ten gevolge van enkele dubieuze 

beslissingen genomen door Swissair, ging het bedrijf failliet. Deze Zwitserse 

luchtvaartmaatschappij kocht in 1995 een belang van 49,5% in Sabena over van de Belgische 

overheid en gingen samen met de Belgische overheid een partnerschap aan om van Sabena 

een internationale speler te maken. Het kwam echter zijn beloftes niet na en begon het 

Belgische bedrijf langzaam leeg te zuigen.  
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Voor deze feiten is de Zwitserse groep al veroordeeld geweest en heeft het een 

schadevergoeding moeten betalen. Een verband met het faillissement is echter volgens de 

rechtbank niet vast te stellen. Evenwel acht de curator van het failliete Sabena Swissair nog 

steeds verantwoordelijk voor het faillissement en heeft daar onlangs een nieuwe rechtszaak 

voor aangespannen. Hij eist een schadevergoeding voor 58 miljoen euro en beroept zich 

daarvoor op een deal die Sabena sloot in 1997 met Airbus.  

De toenmalige vloot van Sabena, van het Amerikaanse Boeing, was aan vervanging toe en het 

management was van plan om 17 nieuwe vliegtuigen aan te kopen bij de Europese producent 

Airbus. Alle studies en plannen gingen uit van deze 17 nieuwe vliegtuigen. Maar onder druk 

van Swissair en de Zwitserse baas van Sabena gaat het bedrijf over tot de aankoop van niet 17 

maar wel 34 nieuwe vliegtuigen. Een investering die duidelijk te groot is voor het Belgische 

bedrijf maar de verkoper Airbus en de Zwitserse aandeelhouder verbinden zich ertoe om 

garant te staan voor de aankoop. Alle voorschotten worden betaald maar de investering blijkt 

toch te groot te zijn voor Sabena, met alle gevolgen van dien. Het faillissement wordt 

uitgesproken en Airbus slaagt erin om de verkochte toestellen opnieuw te verkopen aan 

andere luchtvaartmaatschappijen. Zo strijkt het zowel de voorschotten van Sabena op als de 

ontvangen verkoopprijs voor deze toestellen.  

Deze deal is het onderwerp van de klacht van de curator tegen Airbus. Of hij daadwerkelijk 

gelijk krijgt, is afhankelijke van de uitspraak van de Brusselse rechtbank van Koophandel. 

Een argument dat de curator zal kunnen gebruiken om zijn zaak te bepleiten is het theoretisch 

model van Banner (Competition, credit policies and the captive finance company). Hij stelt 

daarin dat bedrijven die kapitaalintensieve producten verkopen erbij gebaat zijn om een grote 

vorm van krediet toe te staan. Daarbij kunnen de verkopende bedrijven zelf garant staan voor 

de verkoopprijs of samen met een financieel dochterbedrijf garant staan. Op dergelijke manier 

zijn ze in staat om extra verkopen te realiseren door te verkopen aan klanten die minder 

kredietwaardig zijn. Ingeval de klant uiteindelijk toch niet aan zijn verplichtingen kan 

voldoen, kunnen ze overgaan tot terugvordering van de goederen en een nieuwe koper 

zoeken.   

5.2.3 Dell productieproces 

Toen Michael Dell computers begon te verkopen in 1984 waren de computerwinkels niet 

geïnteresseerd om een onbekend computermerk te verkopen. Bovendien waren de 

componenten van Dell een stuk duurder dan die van zijn concurrenten. Daarom besloot hij om 
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via gerichte reclame zijn eindproducten rechtstreeks aan de gebruikers te verkopen. Dit had 

een heel belangrijk voordeel inzake kostenbeperking. Door het uitschakelen van de 

tussenverkopers werden de marges geëlimineerd die anders door de retailers werden 

aangerekend. Dit liet toe om het competitief nadeel dat Dell had door duurdere componenten 

weg te werken en zelfs lagere prijzen dan zijn concurrenten aan te bieden. Dit kostenvoordeel 

was overigens niet het enige voordeel. Door het directe contact met de klant kon het bedrijf 

veel leren van zijn klanten en kon het sneller inspelen op wijzigingen in de preferenties van de 

klant.  

Ook diende het bedrijf een veel lagere voorraad aan te houden. Hierdoor kon het bedrijf een 

voorraadrotatie van 40 realiseren, terwijl deze ratio voor de concurrentie zich tussen de 10 en 

15 bevond. De strategie werkte een hele tijd lang goed. De opkomst van het internet werkte 

dit enkel in de hand. Vanaf 1996 kon men online Dell computers bestellen. Het bedrijf kwam 

later wel in moeilijkheden door deze strategie, omdat de marges sterk daalden en omdat de 

klanten bij hun aankoop vaak het product wouden voelen of tenminste ergens uitgesteld zien.  

Vanuit de optiek van kredietmanagement is deze strategie ook zeer goed bekeken. Door niet 

langer producten te verkopen aan retailers maar rechtstreeks aan de eindgebruikers, kan men 

het aantal dagen klantenkrediet significant reduceren. Dit komt omdat de betalingstermijnen 

in een business to customer omgeving lager liggen dan in een B2B-omgeving. Bovendien 

spoort men bij de online bestelling de klanten aan om meteen na het bestellen het order te 

betalen. Zo int het bedrijf de verschuldigde som nog voor het product is geleverd. Dit zal een 

positieve invloed hebben op de nettobedrijfskapitaalbehoefte.  

5.2.4 Eurocrisis 

In navolging van de bankencrisis kwamen in Europa veel overheden in de problemen door 

een oplopende staatsschuld. De verschillende overheden verleenden aanzienlijke sommen om 

het bankensysteem overeind te houden. Aangevuld met een toegenomen overheidsconsumptie 

in crisistijden, steeg de rente voor veel Europese landen. Bepaalde landen kregen af te 

rekenen met een rentesneeuwbal. Het typevoorbeeld is Griekenland, dat al enkele jaren in 

diepe crisis verzonken is. Als reden wordt hoofdzakelijk verwezen naar de uit de hand 

gelopen overheidsconsumptie en een inefficiënt overheidsapparaat. Het probleem is echter 

complexer dan dat, zo komen zelfs problemen met handelskrediet aan het licht. De effectieve 

betalingstermijn bedraagt al 80 dagen in de B2B-omgeving (supra 2.1.4 Landenrisico) en met 

173 dagen is de overheid nog een slechtere betaler. De absolute koploper is evenwel de 
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Italiaanse overheid met 180 dagen.  De economie van Griekenland bestaat bovendien voor 

meer dan de helft uit overheidsconsumptie, namelijk 54,8% in 2012. Gecombineerd met een 

payment loss van 5,9% speelt deze problematiek ook een rol in de Griekse crisis.  

 

Grafiek	  4:	  Aantal	  dagen	  betalingsuitstel	  in	  een	  B2G-‐omgeving	  

 
Bron: European Payment Index 2012, Intrum Justitia 

De Europese Unie stelt in zijn nieuwe richtlijn een termijn van 30 dagen tot 60 dagen voor. In 

realiteit wordt deze richtlijn nog niet gehaald. Deze richtlijn is vooral belangrijk voor  perifere 

landen, aangezien het de private economie stimuleert. Door het sneller betalen van uitstaande 

schulden zal het geld sneller beschikbaar zijn en productief aangewend kunnen worden. Het 

langer uitstaan van de vorderingen zal bovendien extra kosten meebrengen. Zo is in Italië een 

verdubbeling van de afgesproken contracttermijn vast te stellen (180 dagen in plaats van 90 

dagen).  

Bij een inflatiepercentage van 3,3% zal dit een verlies van 1,64% teweegbrengen, indien er 

geen rekening wordt gehouden met dit risico. Indien er wel rekening mee werd gehouden, 

maar dan volgens de contractuele termijn, zal het een verlies van 0,83% met zich 

meebrengen. De ondernemers erkennen dit probleem door aan te geven dat ze in 

liquiditeitsproblemen komen door te late betaling (90% van de ondervraagde ondernemers) en 

dat ze een strengere wetgeving inzake betalingstermijnen wensen. 

  

5.3 Conclusie 
Na het gevoerde onderzoek kunnen we besluiten dat kredietmanagement voor de 

ondervraagde bedrijven een uitermate belangrijke rol speelt. Opnieuw moeten we hier de 

kanttekening maken dat het om grote bedrijven gaat. De nodige aandacht en kennis is bij de 
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kleinere ondernemingen vaak niet of nauwelijks aanwezig. Dit terwijl kredietmanagement 

ook voor KMO’s uiterst belangrijk is.  

De ondervraagde bedrijven staan ook weigerachtig tegenover het gebruik van handelskrediet 

als methode voor prijsdiscriminatie of om de vraag tijdelijk extra te stimuleren. Deze 

vaststelling is vrij onverwacht, omdat deze redenen in de literatuur vaak vermeld worden als 

één van de belangrijkste redenen voor het toestaan van handelskrediet. De ondervraagde 

kredietverantwoordelijken gaven zo veel mogelijk de voorkeur aan het redden van de  

bestaande relatie  met de klant, in plaats van het nemen van de gepaste juridische acties waar 

ze als schuldeiser recht op hebben.  Het geeft de verkopende onderneming wel een sterke 

onderhandelingspositie wanneer er overleg optreedt tussen beide partijen. Deze vaststelling 

toont het belang aan van de relatie met de klant maar kan ook wijzen op een inefficiënte 

wetgeving. Naarmate de onderneming zich meer bewust is van de voordelen van 

kredietmanagement wordt er voornamelijk ingezet op het verhogen van het aantal dagen 

leverancierskrediet. Indien het bewustzijn van de bedrijven omtrent kredietmanagement 

toeneemt, zal dit moeilijker te realiseren zijn. Dit omdat de verkopende onderneming op zijn 

beurt zijn aantal dagen klantenkrediet zo laag mogelijk wenst te houden. De voornaamste 

kostenbesparing zal in de toekomst dus liggen in de correcte afhandeling van de verkopen en 

de bijhorende reductie van het aantal dagen klantenkrediet. Dit zal in het voordeel zijn van de 

producerende ondernemingen die vaak aan het begin van het productieproces staan en vaak 

financieringsmoeilijkheden hebben. 

Op basis van ons onderzoek kunnen we stellen dat kredietmanagement een cost center is, 

omdat de kosten sterker aan de oppervlakte komen dan de opbrengsten. Hier moet evenwel de 

kanttekening maken dat de opbrengsten niet verwaarloosbaar zijn. De beperkte 

kwantificeerbaarheid zorgt ervoor dat ook de geïnterviewde het kredietmanagement zien als 

een cost center.  

Als laatste, beseft de Europese Unie de nood aan afstemming van de betalingstermijnen voor 

het optimaal functioneren van de monetaire unie. Het is slechts de vraag of de verstrenging 

van de wetgeving die onlangs doorgevoerd is zijn gewenste effect zal bereiken. Er bestaan 

immers nog grote verschillen tussen de wetgeving van de verschillende lidstaten.  Ook de 

aanhoudende lage rentevoet van de ECB verkleint de bescherming van de schuldeiser door 

het lage niveau van verwijlinterest.  Bovendien moet de Belgische overheid dringend de 

vereiste Europese regelgeving toepassen in zijn regelgeving.  
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Algemeen	  besluit	  
Het doel van deze masterproef was om een antwoord te formuleren op de vraag of men 

kredietmanagement kan beschouwen als een cost center of als een profit center. Aansluitend 

bij dit antwoord wensten we ook de plaats te bepalen waar de kredietafdeling binnen het 

bedrijf het best tot zijn recht komt.  

Als uitgangspunt op basis van de beschikbare literatuur hebben we een duidelijke oplijsting 

gemaakt van alle kosten en opbrengsten, die het gevolg zijn van het beheer van het 

handelskrediet. Door de analyse van alle motieven kregen we een eerste idee waarom de 

kosten worden gemaakt en welke opbrengsten men hoopt te verkrijgen. Vervolgens kregen 

we door verdieping in alle aspecten van de kredietfunctie een duidelijker beeld over de 

noodzaak van alle gemaakte kosten van het kredietbeheer en de onderliggende risico’s die 

men hiermee hoopt te beperken. Bij de bepaling van de opbrengsten hadden we af te rekenen 

met de moeilijkheid die het meten van opbrengsten van kredietmanagement inhouden.  Toch 

slaagden we erin om de belangrijkste opbrengsten, die voornamelijk uit kostenbesparingen 

bestaan, te identificeren.  

De moeilijkheden inzake het meten van de opbrengsten zijn ook doorslaggevend geweest bij 

het beantwoorden van de onderzoeksvraag. We zijn van mening dat kredietmanagement op 

dit moment het best als een cost center kan beschouwd worden. Het verdient evenwel een 

onafhankelijke plaats binnen de organisatie.  

Het veldonderzoek bestond uit diepte-interviews met CFO’s en kredietverantwoordelijken bij 

enkele grote Belgische bedrijven. Het gaf ons de kans om de theoretische afwegingen te 

testen in de praktijk. De afwezigheid van onderzoek bij KMO’s maakt dat deze resultaten niet 

veralgemeenbaar zijn naar alle Belgische ondernemingen. Verder onderzoek naar 

kredietmanagement bij KMO’s is nodig maar moeilijk, omdat het belang en bekendheid van 

kredietmanagement bij deze bedrijven in de meeste gevallen klein is. De eerste belangrijke 

vaststelling die we konden maken was het beperkte gebruik van handelskrediet als 

marketingmiddel. Dit werd door de literatuur vooruitgeschoven als een van de motieven voor 

verlenen van betalingsuitstel maar in de praktijk werden de heersende marktvoorwaarden 

zoveel mogelijk gerespecteerd. Een andere belangrijke vaststelling is het bewust niet 

gebruiken van alle rechten waar men als schuldeiser recht op heeft. Dit heeft als voornaamste 

reden om de relatie met de klant zo optimaal mogelijk te houden en toont het belang van 
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onderhandeling met de klant aan. Het kan evenwel ook wijzen op een inefficiënte wetgeving, 

zo is het uitkijken of de verstrengde Europese regelgeving ook de gewenste effecten zal 

hebben in wanneer ze in België wordt toegepast.  Uiteindelijk bleek dat de ondervraagde 

bedrijven hun kredietbeleid situeren op de plaats die door ons werd verwacht, tussen het 

financiële en het verkoopdepartement. Bovendien bleken de meeste bedrijven zich bewust van 

het belang van kredietmanagement waardoor ook de organisatie ervan binnen het bedrijf 

steeds meer de aandacht krijgt die het verdient. Opnieuw moeten we hier de kanttekening 

maken dat KMO’s buiten beschouwing werden gelaten.  

Mogelijkheden voor verder onderzoek situeren zich ten eerste bij KMO’s. Door een 

beperking in tijd hebben wij ervoor gekozen om enkel grote bedrijven te onderzoeken, maar 

er kunnen evenwel interessante bevindingen zijn bij KMO’s. Hoe kijken kleine bedrijven naar 

handelskrediet en wat zijn de voornaamste beïnvloedingsfactoren? Als tweede richtlijn, zou 

het interessant zijn om bruikbare modellen op te stellen op de opbrengsten van 

kredietmanagement te meten. Tot dat de opbrengsten meer kwantificeerbaar zijn, kunnen er 

geen sluitende vaststellingen gedaan worden. 
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Bijlagen	  
Bijlage	  1: Interviewvragen 
 

Vragenlijst Interviews CFO/kredietmanager 
 
 

 
Algemene vragen over het kredietbeleid. 

1.    Staat de onderneming regelmatig handelskrediet toe? 

2.    Als er handelskrediet wordt toegestaan, maken de klanten er dan ook gebruik van? 

3.  Wordt er financiële korting toegestaan, zelfs al is de toegestane periode voor deze 
korting voorbij?  

4.   Is het niet gebruiken van financiële korting een indicatie dat de klant moeilijkheden 
heeft?  

5.    Maakt het beleid omtrent handelskrediet deel uit van het marketingproces? 

6.    Wordt het voorraadbeheer betrokken in het toestaan van handelskrediet? 

7.    Als de intrestvoeten dalen en de onderneming gemakkelijker krediet kan bekomen, 
wordt er dan ook meer krediet toegestaan?  
 

Is er een uitgewerkte procedure voor de handelskredieten, zowel preventief als incasso? 
 Bij de preventieve procedure;      

 
8.  Wie is er betrokken bij het opstellen van standaardrichtlijnen bij het al dan niet  
     toekennen van handelskredieten? 

9.  Wat zijn deze standaardrichtlijnen en zijn deze flexibel afhankelijk van de         
desbetreffende klant?  

àIndien flexibel; 
 
 Wat is het effect op het verschil van inspanning bij het kredietmanagement 
 als het een : a. eenmalige aankoop is /. meervoudige aankopen           is 
   b. een klant van  Belgische / buitenlandse origine  
   c. de gemiddelde waarde van de factuur groter / kleiner 
 

10.  Wordt er gemakkelijker krediet toegestaan als de kans op toekomstige transacties          
groter is? 

11.  Zou u eerder overgaan tot schommelingen in de voorwaarden voor handelskrediet 
dan wijzigingen in de algemene prijsvoorwaarden? 
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12.  Gebruikt u handelskrediet als een mechanisme om een vorm van prijsdiscriminatie 
te hanteren? 

13.  Krijgt elke klant een kredietlimiet dat niet overschreden mag worden?  

14.  Wie beslist over het betalingstermijn? 

15.  Heeft het kredietmanagement beslissingsmacht of enkel aanbeveling? 

16.  Betreffende de kredietwaardigheidsanalyse:  
   a. Door wie wordt deze uitgevoerd? 
  b. Hoeveel tijd/geld mag het kosten  
  c. Welke interne en/of externe informatiebronnen worden er gebruikt? 

17. Wie is er allemaal betrokken bij de uiteindelijke beslissing of het handelskrediet 
toegestaan of afgekeurd wordt? 

18. Hoe worden resultaten van kredietmanagement gemeten ?  

19. Naar wie moeten deze gerapporteerd worden? 

Bij de incasso procedure;  

20.  Welke acties worden er ondernomen bij wanbetaling?  
 
21.  Gebruikt men kredietverzekering, eigendomsvoorbehoud, externe incassobedrijven 

(en op basis van wat wordt incassobedrijf gekozen)? 

22. Worden verwijlinteresten aangerekend ?  En incassokosten ? 

De financiële gevolgen van kredietmanagement: 
 
23. Wat is de financieringskost van uitstaand klantenkrediet? 

24. Wat is de kost van kredietwaardigheidsanalyse (totaal/ per dossier) 

25. Wat is de kost van incasso (eventueel per soort actie) 

26. Wat zijn de kosten van ‘bad debt’ (dus definitief afgeschreven vorderingen)? 
 

De onderneming als schuldenaar: 

27.  Hoeveel handelskrediet bekomt de onderneming bij aankoop van handelsgoederen? 

28.  Als er een handelskorting in de transactie is opgenomen, maakt de onderneming 
daar ook gebruik van? 

29. Als de onderneming handelskrediet of handelskorting bekomt, is dit het gevolg van 
de reputatie van de onderneming in de markt? 

30. Wordt het handelskrediet beschouwt als een potentiële bron van financiering? 
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Bijlage 2: SOX; Defined controls for Credit Control  
 
C 3.1-1/22 Credit limits exist for each customer. The credit limits are approved by 

management.  

C 3.1-1/23 If a customer‟s credit limit is exceeded, a delivery cannot be processed unless it is 

approved by management and released by Credit Control.  

C 3.1-1/26 Only Credit Control can release an order that has been blocked because the 

payment terms have been changed.  

C 3.1-2/31 Accounts Receivable overdue by more than 90 days are checked to see if they are 

valid  

C 3.1-2/32 Credit Control makes a provision for Bad Debt based on an analysis of the 

outstanding Accounts Receivable.  

C 3.1-2/38 Manual adjustments to Accounts Receivable are approved according to the 

guidelines in the Accounting Manual.  

C 3.1-3/11 Cash discounts are calculated by Credit Control and are checked by a second 

person for accuracy.  

C 3.1-3/2 Credit Control manually reconciles the payment to the invoices in the A/R 

subledger.  

C 3.1-4/3 Monthly a report indicating all changes to the customer master data is run and 

investigated by Credit Control and reviewed by the Credit Control Manager to verigy whether 

changes are valid and accurate. This review is evidenced in writing (i.e. signature and date).  

C 3.1-4/4 Requests to create a customer or make changes to customer data in the customer 

master file are documented on a customer creation form/customer change request or ringi 

form. Critical changes are approved by management.  

C 3.1-4/5 All requests to change customer master data are processed within 24 hours of 

receipt of fully signed document. A confirmation is sent to the requestor when the change has 

been made. If the requestor has not received a confirmation within 24 hours, he or she should 

contact Credit Control.  

C 3.1-4/6 Credit Control reviews customer master data on a monthly basis. A clean up of data 

is also performed if necessary. 

	  


