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Voorwoord

Om de viering van het vierde VVCM-lustrum luister bij te zetten, heeft de redactie van  
De Credit Manager besloten uit de afgelopen twintig jaargangen een aantal artikelen 
te selecteren, die samen een mooi overzicht geven van wat ons blad u te bieden heeft.  
Dit bleek lastiger (en tijdrovender) dan verwacht. De eerste jaren na de oprichting van de 
vereniging verscheen De Credit Manager, onder leiding van oud-voorzitter Oswald Royaards 
en hoofdredacteur Frans van Eck, weliswaar ‘slechts’ drie keer per jaar, maar in totaal  
moesten we toch ruim 65 nummers doorploegen. Bovendien liepen we tegen het praktische 
probleem aan dat de jaargangen tot 2000 niet digitaal beschikbaar waren en artikelen dus 
opnieuw moesten worden ingescand. Lang leve de moderne techniek! 

Het resultaat dat voor u ligt, was alle inspanningen echter meer dan waard. Deze bundeling 
geeft weer hoe ons vakgebied zich in de afgelopen jaren in hoog tempo heeft ontwikkeld. 
Credit management wordt tegenwoordig gezien als een cruciaal onderdeel van de bedrijfs-
voering, en daaraan heeft onze vereniging een belangrijke bijdrage geleverd. Daarop mogen 
we best een beetje trots zijn. Trots ben ik ook op alle VVCM-leden die nu en in het verleden 
een bijdrage hebben geleverd aan De Credit Manager, en in het bijzonder natuurlijk op de 
redactieleden van toen en nu, die er in hun schaarse vrije tijd toch telkens in slagen om 
een lezenswaardig en relevant tijdschrift te produceren. Een speciaal woord van dank gaat 
uit naar onze eindredacteur Geert de Vries en onze vormgever Henk Tijbosch, die beiden 
al sinds jaar en dag betrokken zijn bij de productie, en natuurlijk naar de dames van het 
secretariaat. 

We hopen u met deze terugblik wat genoeglijk leesvoer te bezorgen. Naast de dwars-
doorsnede van twintig jaar vakinhoudelijke artikelen en interviews vindt u in deze  
lustrumbundel ook visueel vertier. Zo illustreren de collages van de covers van De Credit 
Manager de evolutie die de vormgeving van ons magazine door de jaren heen heeft door-
gemaakt. En werpt u vooral ook een blik op de advertentiegaleries; een speels eerbetoon 
aan onze trouwe adverteerders, zonder wie ons blad nooit was uitgegroeid tot wat het  
nu is. Ik wens u veel leesplezier!

Mr.drs. Pieter Postmus,
hoofdredacteur
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1995 nummer 4

Paques BV Environmental Technology en Environmental Systems:

‘Credit management toegesneden 
op elk contract’

Door Martin W.M. van der Hoek.

‘Omdat we dat accreditief uit China nog niet binnen hebben, wordt de verzending van die 
waterzuiveringsinstallatie tegengehouden. Over veertien dagen vaart er wel weer een boot. De aanbetaling 

hebben we binnen, dus dat l/c komt er ook wel. Maar ik ga niet tot verzending over voordat ik zwart op wit heb 
dat de betaling is gegarandeerd,’ zo illustreert in de Friese plaats Balk de ondernemer Jos Paques 

zijn verhaal ‘Uit de praktijk van Paques BV.’

‘Wij hebben een controller, ons financiële geweten, Thedo Blijdenstien, die het toezicht op 
het debiteurenbestand coördineert. Zolang er niet betaald is, kun je niet van een geslaagde 
deal spreken. Vaak heeft een debiteur, die niet betaalt, daar een al dan niet terechte reden 
voor. Het is voor de controller onmogelijk om al die redenen te traceren en daarna met de 
betrokken mensen te overleggen. Daarom gebeurt het feitelijk najagen van de debiteuren 
door de operationele mensen, die vanuit de verkoop contact hebben met zo’n klant. Ons 
credit management is toegesneden op elk contract.’

Drie soorten contracten ‘Wij leveren drie verschillende zaken. Dat zijn allereerst de processen, 
dus de knowhow. Daarnaast verkopen we producten in de vorm van hardware en ten slotte 
leveren we projecten. Om met die processen te beginnen, die leveren we aan licentie nemers. 
Wereldwijd in zo’n twintig landen zijn dat gevestigde ondernemingen die met ons een  
contract hebben dat al gauw tien jaar loopt. In dat contract staat hoe en wanneer zij beta-
len. De technologie leveren we onder de paraplu van het licentiecontract. Het kredietrisico 
dat we daarbij lopen op de verschuldigde royalties, is niet zo vreselijk groot, want als de  
licentienemer ze niet aan ons betaalt, kunnen wij het contract eenzijdig opzeggen en met 
een andere licentienemer in zee gaan. Het risico op de royalties blijft dan beperkt tot het 
lopende project. Op de tweede plaats komt het leveren van producten. De technologie die wij 
ver kopen, kan alleen maar werken in de door ons te leveren producten. Dat zijn bijvoorbeeld 
de onderdelen van waterzuiveringsinstallaties, die we zelf maken of laten maken. De leve-
ring van hardware, die ook vaak via de licentienemers gaat, wordt altijd betaald uit een letter  
of credit. Bijna altijd is de betaling al binnen als de goederen hier het bedrijf verlaten.
Bij de derde soort van activiteiten gaat het om projecten: het bouwen van complete instal-
laties, al dan niet met ‘turn key’. Die projecten voeren we uit in een geografisch beperkt 
gebied: Nederland, België en Frankrijk. Dan geven we krediet voor vaak grote bedragen, 
waarvan de betaling in stukjes wordt gehakt. Een installatie van ƒ 5 miljoen krijg je betaald 
in 6 à 8 termijnen die parallel lopen met de voortgang van het project.’
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Dekking van kredietrisico’s ‘Toetsing van de kredietwaardigheid van de afnemers gebeurt in 
samenwerking met de NCM, waar we een doorlopende kredietverzekering hebben. Daar-
door handhaven we in ons bedrijf een stuk discipline, die verhindert dat wij zaken doen 
met iemand die onvoldoende kredietwaardig is. Eenmaal is onder onze polis een schade 
geweest, maar als ik onze premies door de jaren heen bij elkaar tel en ze vergelijk met wat 
we teruggekregen hebben, dan zijn we een goede klant van de NCM. Bij de licentienemers 
hebben we de discipline van het openen van een accreditief er altijd ingehouden en nooit 
de teugels laten vieren door op open krediet zaken te doen.’

Milieu is een luxe probleem ‘De landen waar onze afnemers zitten, hebben nog nooit voor beta-
lingsproblemen gezorgd. Kijk, de zorg voor het milieu is eigenlijk een luxe probleem. Arme 
landen hebben geen milieuprobleem. Het is er natuurlijk wel, maar er zijn daar zoveel 
andere problemen dat het milieu in politiek opzicht een luxe is. Dat betekent dat de twintig 
landen waarin wij werken vooral de geïndustrialiseerde landen zijn: de Verenigde Staten, 
Canada, een aantal landen in Europa, Japan, noem maar op. De bedrijven waarvoor we wer-
ken, willen over het algemeen geen milieuproblemen hebben. Dat zijn de betere bedrijven, 
de grote bierbrouwers, de foodprocessors. Daar zijn de betalingsrisico’s relatief klein. Dat 
mag dan ook best doorklinken in de tarieven van de NCM!
Overheidsdebiteuren kennen wij nauwelijks. Wij leveren aan de industrie. In de meeste 
gevallen verdient een opdrachtgever aan ons product geen geld. Maar als de lokale overheid 
van de stelling uitgaat dat de vervuiler betaalt – zoals dat in Nederland het geval is – dan 
wil een onderneming maar wat graag investeren in milieutechnologie, want dan vervuilt hij 
minder en hoeft hij zijn overheid minder te betalen. Waar milieuproblemen zijn omgezet in 
economische, financiële problemen, verkopen wij onze producten. Maar er zijn ook landen 
die voorschrijven dat je een vergunning moet hebben om afvalwater te lozen. Een bedrijf 
kan beslissen om daaraan te voldoen, of het kan gaan onderhandelen met de plaatselijke 
overheid om het moment uit te stellen dat het die vergunning nodig heeft. Het laatste doet 
iedereen. Dat heeft tot gevolg, dat in die landen de milieuprojecten op de lange baan wor-
den geschoven. Het is niet zo dat elke actiegroep die strijdt voor een schoon milieu, bij ons 
direct de kassa doet rinkelen. Maar het is ontegenzeggelijk waar, dat het publieke bewust-
zijn over milieu zaken stimulerend werkt op onze business. Daarnaast hangt ons succes ook 
af van de bedrijven waarvoor wij werken.’

Doelgroepen ‘Wereldwijd werken wij onder andere voor bierbrouwerijen. Wij hebben zo’n 
70 producenten van dit geestrijk vocht voorzien van een perfect werkende afvalwater-
zuiveringsinstallatie. Een brouwerij heeft zo’n ding nodig, want die heeft niets aan het 
imago van een vies, stinkend, vuil bedrijf. Nee, het moet daar schoon zijn. Je ziet dan ook 
vaak, dat brouwerijen vooruitlopen op de plaatselijke milieuwetgeving. 
Daarnaast werken wij voor de papierindustrie, met name voor de recycling mills, die oud 
papier gebruiken om er karton of nieuw papier van te maken. Verder voor de foodproces-
sors, de producenten van alles wat met suiker of zetmeel te maken heeft. Dat zijn onze 
doelgroepen. Sinds enige jaren bouwen wij overigens ook zuiveringsinstallaties voor de 
grote chemische bedrijven.’
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Cash flow-neutraal ‘De contractvoorwaarden voor projecten liggen tussen ƒ 1 en ƒ 8 miljoen. 
Uitschieters van ƒ 18 miljoen komen voor, net als een project van ƒ 2 ton. De projecten heb-
ben een looptijd van zes maanden tot anderhalf jaar. Daarbij krijgen we betaald gedurende 
de voortgang van het project. Als een klant niet meer zou betalen, wat gelukkig nooit is 
gebeurd, dan houden wij op met werken. Dan verlies je natuurlijk wel een paar termijnen, 
maar nooit het hele bedrag van ƒ 5 à 6 miljoen.
Wij gaan er bij alle projecten vanuit, dat we een neutrale cash flow hebben. De prijs die 
wij neerleggen, is gebaseerd op een betalingsschema dat parallel loopt aan de betalingen 
die wij moeten doen. Daarna spreek je met je opdrachtgever af welke ‘milestones’ worden 
gehanteerd. Wil die man later betalen, dan loop je een financieringsrisico dat je moet afdek-
ken, en dat kost geld. Dat moet je doorberekenen in je prijs. 
Ik denk dat de opdrachtgevers in de milieusector zó serieus zijn, dat een soepeler krediet-
beleid onze verkoopkansen nauwelijks zal beïnvloeden. Wereldwijd zijn er in onze sector 
tien aanbieders, waarvan we er vier vaak tegenkomen. In de productiemiddelensector zal 
dat anders zijn. Daar wordt wel geconcurreerd met krediettermijnen. Bij de projecten die 
wij uitvoeren, zijn de betalingscondities altijd een sluitpost bij de onderhandelingen. Cash 
flow-neutraal is ons beginsel.
Wat een klant veel belangrijker vindt dan de betalingscondities, is de snelheid waarmee de 
installatie wordt gebouwd. Daar wordt vaak langer over onderhandeld. Onze klanten wach-
ten met hun order tot zij zeggen: ‘Nou moet het ècht gebeuren’, bijvoorbeeld onder druk 
van de publieke opinie of van overheden. Dan moet plotseling in zes maanden iets worden 
neergezet, waar eigenlijk negen maanden voor nodig zijn.’

Onderaannemers ‘Meer dan 50% van de contractwaarde betreft uitbestedingen aan lokale 
industrieën. Wij hebben net een grote installatie gebouwd bij Kronenbourg, de Franse bier-
brouwer in Straatsburg. Het gaat om een installatie van ƒ 8 miljoen. Zo’n 20% daarvan is 
bouwkundig: beton storten, een klinkerweg aanleggen. Dat wordt ter plekke uitbesteed. 
Een deel is elektrotechnisch. Dat wordt voor onze rekening en risico door een plaatselijke 
onderaannemer uitgevoerd. Meestal zijn dat onderaannemers, die al voor zo’n klant heb-
ben gewerkt. Wanneer wij aanbetalingen doen aan toeleveranciers, dan geldt dat daarvoor 
bankgaranties worden gesteld.’

Garanties ‘Zelf geven wij bij dit soort projecten twee soorten garanties. Ten eerste een tech-
nische garantie: je garandeert dat de installatie goed werkt. Die garantie schuif je vaak door 
naar je toeleveranciers. Als wij 12 maanden garantie krijgen op een pomp, dan geven wij 
die ook aan een opdrachtgever. Maar wij kunnen geen 24 maanden garanderen als wij zelf 
maar 12 maanden krijgen. Tenzij we er een voorziening voor treffen.
De tweede garantie die wij geven, betreft de performance. Want de installatie moet niet 
alleen technisch goed werken, maar ook een bepaald rendement halen. Dat rendement 
meet je binnen een periode van zes maanden na de opstart. Haal je dat rendement niet, 
dan moet je voorzieningen treffen, aanpassingen maken. Vervolgens krijg je een tweede 
meetperiode. Haal je het rendement dan weer niet, dan kan een boeteclausule in werking 
treden, die bijna altijd is gemaximeerd op 5% van de aanneemsom. Wij accepteren een  
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dergelijke clausule om de klant duidelijk te maken dat wij ons best zullen doen. Maar wij 
kunnen natuurlijk niet het bedrijfsrisico van de opdrachtgever overnemen. 
Resumerend: wij geven voor onze producten garanties en zekerheid aan de klant, maar 
wij willen die ook van de klant, waar het gaat om zijn tegenprestatie, de betaling van de 
factuur. Wanneer een accreditief nog niet binnen is, gaan wij de goederen niet uitleveren. 
En wanneer de NCM geen dekking geeft, gaat de transactie niet door. Zo heeft bij ons elke 
trans actie zijn eigen voorwaarden, waar het gaat om het afdekken van het kredietrisico.’
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1996 nummer 1

Topzakenman Bram van Leeuwen, Prins van Lignac:

‘Het gaat om de knikkers, niet om het spel’
Op 18-jarige leeftijd begon Bram van Leeuwen in z’n huiskamer met gestencilde circulaires het Nederlands 

Taal Instituut. Op dit fundament bouwde bij door hard werken en inventief zakendoen een internationaal 
zakenimperium op. In 1980 verkocht Van Leeuwen z’n winstgevende groep postorderbedrijven, waaronder 

bekende namen als Keurkoop en Lekturama, voor ƒ 300 miljoen aan het Vendex-concern van 
dr. Anton Dreesmann. Voor de ‘Prins van Lignac’ de start van een eeuwige vakantie, voor zijn levenswerk 

het begin van een roemloos debacle.

Sinds september 1995 staat het boek ‘Hoe u ook miljonair wordt’ in de bestsellertop tien van 
Nederland. Hierin beschrijft zakenman Bram van Leeuwen hoe hij zich van de ‘armste jon-
gen van de klas’ opwerkte tot ‘nummer 43 van de Honderd Rijkste Nederlanders’. Een suc-
cesstory van een natuurtalent pur sang, die al op zeer jonge leeftijd één doel voor ogen had: 
zo snel mogelijk schat- en schatrijk worden. ‘Toen ik een jaar of zeven was, kreeg Nederland 
z’n 12 miljoenste inwoner’, vertelt de 77-jarige Van Leeuwen in een interview op zijn kamer 
in Hotel l’Europe in Amsterdam. ‘Ik kan me nog goed herinneren dat ik tegen mezelf zei: 
‘Een cent kan iedereen missen. Als elke Nederlander mij zo’n muntje geeft, ben ik binnen.’ 
Als knulletje van zeven had ik dus al het idee dat je om geld te verdienen zo veel mogelijk 
mensen moet bereiken. De kiem van het postorderconcept!’

Postorderen Na de HBS vond Bram van Leeuwen een baan als ‘speciaal verslaggever’ van het 
Dagblad van Rotterdam. Direct na de Duitse inval in 1940 werd hij wegens anti-Hitleruitin-
gen ontslagen.’Uit noodzaak ben ik toen het Nederlands Taal Instituut (N.T.I.) begonnen. 
Dat werd een groot succes, want iedereen wilde in die tijd Engels leren om naar de BBC te 
kunnen luisteren. Naast m’n werk onderhield ik contacten met generaal Kruls en professor 
Schermerhorn van de ondergrondse. Zij vroegen me snelcursussen Engels en Maleis voor te 
bereiden, omdat we na de bevrijding Indonesië van de Japanners zouden moeten bevrijden. 
Dat is totaal anders gelopen, maar ik heb die lessen wel verkocht.’ 
‘Na de bevrijding had het leger me niet meer nodig. Toen heb ik een taalinstituut in België 
opgericht, onder de naam ‘International School’. Daarna volgden al snel onderwijsinstel-
lingen in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Na verloop van tijd had ik zo’n anderhalf 
miljoen adressen. Ik realiseerde me dat al die mensen producten kochten, maar niet bij mij. 
Dat vond ik doodzonde en dus richtte ik postorderbedrijven op: Keurkoop in Nederland en 
Concordia Mail in België. In Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk volgden de postwaren-
huizen Kurfürst Versand en in Frankrijk Intersélection. En daar bleef het niet bij. Na twintig 
jaar zwaaide ik de scepter over 23 bedrijven in zes landen.’

Doe het zelf ‘Ik heb altijd het standpunt gehuldigd dat je als ondernemer alles zelf moet 
doen. Toen mijn concern was opgebouwd, had ik de voldoening dat mijn N.T.I.-cursisten 
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leerboeken gebruikten die waren geschreven door mijn eigen leraren, waren gezet in m’n 
eigen computerzetterij en gedrukt in m’n eigen drukkerij in België, werden vervoerd door 
mijn eigen vrachtwagens en gedistribueerd door mijn eigen boekhandels. Er zijn maar heel 
weinig bedrijven die iets aan mij hebben verdiend! Tegenwoordig stoten bedrijven allerlei 
zaken af, zoals de huisdrukkerij en de catering. Zogenaamd omdat uitbesteden goedkoper 
is. De dwaasheid ten top èn een bewijs van zwak leiderschap. Uitbesteden is vandaag de dag 
alleen maar populair omdat er geen goede, sterke ondernemers meer zijn.’ 
‘Vanuit dezelfde ‘doe-het-zelf-filosofie’ heb ik al m’n bedrijven van de grond opgebouwd. 
Bestaande ondernemingen kopen, was voor mij nooit een optie. Om de simpele reden 
dat er dan veel te veel geld aan de strijkstok blijft hangen. Ik heb later wel eens overwo-
gen om slecht renderende bedrijven goedkoop over te nemen en deze vervolgens met 
mijn bekwame staf van directeuren weer op te bouwen en door te verkopen. Als ik jonger 
was geweest en langer had willen werken, was ik die kant zeker opgegaan. Maar ik ben er 
gewoon nooit aan toegekomen. Bovendien heb ik mezelf op m’n 42ste gepensioneerd, zij 
het parttime. Toen ik 18 jaar was, heb ik me voorgenomen: ‘Wat er ook gebeurt, rond je veer-
tigste ga je van het leven genieten.’ Daar heb ik me aan gehouden.’

Baas in eigen bedrijf ‘Ik heb de expansie van m’n concern uit eigen middelen gefinancierd 
en ben nooit in zee gegaan met kredietverstrekkers. Het enige waar ik banken voor heb 
gebruikt, is om een garantieverklaring te krijgen voor internationale kredietbrieven bij 
bestelling van goederen. De bank gaf die garantie tegen een kwart procent rente. Op het 
moment dat de levering was geschied, werd het bedrag echter meteen van mijn bankreke-
ning afgeschreven. Een lening heb ik dus nooit gehad.’ 
‘Bankier Slavenburg zei een keer tegen me: ‘Meneer Van Leeuwen, u zit op mijn stoel.  
U financiert uw eigen kredietsysteem en voorraden, en dat is eigenlijk werk voor mij.  
Ik kan u zo ƒ 50 miljoen krediet geven en dan kunt u uw zaken uitbreiden.’ Mijn reactie was: 
‘U rekent een rente van 9 à 11%. Ik boek gemiddeld een rendement van 14%. Als ik daarvan 
11% aan u moet afstaan, heb ik een stille vennoot die niet werkt, maar intussen wel vanuit 
z’n luie stoel meedeelt in de winst. Daar denk ik niet aan! Ik blijf liever baas in eigen bedrijf.’ 
‘Feitelijk zijn mijn bedrijfsactiviteiten voor een belangrijk deel door de leveranciers gefinan-
cierd. Om een voorbeeld te geven: bij het N.T.I. verkocht ik één product: schriftelijke lessen. 
Het benodigde papier rekende ik contant af, de toegevoegde waarde – de hulp van de leraren 
– betaalde ik pas nadat de cursist één of twee maanden lesgeld had gestort!’

Belastingstommiteit ‘Toen ik mijn eerste bedrijf oprichtte, was ik onervaren. Ik legde niets vast 
over de rechtsvorm en vond boekhouden overbodig en lastig. Ik had ook geen boekhouding 
nodig, want ik wist precies wat ik verdiende en uitgaf. Na een paar jaar – ik had inmiddels 
duizenden cursisten – stond de belastinginspecteur op de stoep. De verschuldigde inkom-
stenbelasting, verhoogd met 216% boete, betekende bijna m’n faillissement. Met de open-
bare verkoop van de bedrijfsinventaris en mijn persoonlijke bezittingen kon ik een groot 
deel van de belastingschuld betalen. Het restant loste ik af via de binnenkomende lesgel-
den. Intussen bleven de nota’s van leveranciers onbetaald liggen. Door met m’n schuld-
eisers een afbetalingsregeling te treffen en weer helemaal van voren af aan te beginnen, 
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ben ik weer overeind gekrabbeld. Van deze – bijna fatale – stommiteit heb ik veel geleerd. 
Vanaf dat moment was m’n boekhouding prima in orde!’

Kneusjes en natuurtalenten ‘Tegenwoordig kunnen jonge, startende ondernemers in aanmer-
king komen voor een starterslening, op voorwaarde dat er een uitgewerkt ondernemings- 
en liquiditeitenplan is. Ik vind dat allemaal theoretisch geklets. Voor een nieuw bedrijf 
kun je namelijk helemaal geen ondernemingsplan maken. Want hoe weet je als je nog 
moet beginnen welke omzet je gaat maken en hoe hoog de reclame- en personeelskosten 
worden? Ik verbaas me erover dat banken op die flauwekul ingaan. Je kunt dan nog beter 
Yomanda erbij halen.’
‘Van de starters gaat 40% na het eerste jaar op de fles. Ik ben ervan overtuigd dat 39% met 
een ondernemingsplan is begonnen en dat van de kerels die zonder plan beginnen, 99% 
slaagt. Ondernemingsplannen zijn er voor de zwakke broeders. Die kneusjes moeten geen 
zaak beginnen, maar in loondienst gaan bij iemand die wel ondernemersbloed door de ade-
ren heeft stromen. Je moet het bedrijfsleven overlaten aan de gevormde natuurtalenten.  
Al die krukken brengen de zakenwereld naar de knoppen. Want wees nou eerlijk, als je  
een bedrijf moet opzetten met een ondernemingsplan en een lening, dan deug je al niet. 
Dan is de mislukking bij voorbaat ingecalculeerd. Een bank zou nooit geld moeten lenen 
aan iemand die geen behoorlijk beginkapitaal heeft.’
‘Ik heb de indruk dat veel jong ondernemers meer met het spel bezig zijn dan met de 
knikkers. Daar zit nu precies de bottleneck. Je kunt nooit zakendoen voor de lol. Je moet  
als ondernemer geld verdienen. Zodra je enthousiast bent voor het spel, blijf je spelen.  
Al die enthousiastelingen moeten er dan ook uit. Je kunt alleen succes boeken als je een 
realist bent.’

Wanbetalers ‘Als president-directeur heb ik veel tijd en energie gestoken in het terugdrin-
gen van het aantal wanbetalers. Bij mijn Nederlandse postorderbedrijf schommelde het 
percentage rond de 3%. Dat scheelde maar liefst ƒ 4 miljoen winst op jaarbasis. Probleem 
hierbij was dat het wettelijk is verboden om klanten te weigeren. Discriminatie is strafbaar.  
Je bent als ondernemer echter wel vrij in het vaststellen van de hoogte van het krediet. Daar 
heb ik de oplossing in gezocht. Ik heb een computersysteem laten ontwikkelen waarmee op 
basis van diverse selectiecriteria, zoals leeftijd en straat, de hoogte van het krediet automa-
tisch kon worden vastgesteld. Mensen die ik liever niet als klant wilde, stuurde ik een keu-
rig briefje met de boodschap dat ze bij Keurkoop van harte welkom waren, maar wel eerst 
een aanbetaling moesten doen van 70%. Die aanbetaling dekte mijn inkoopprijs plus alle 
kosten. De meesten gingen daar natuurlijk niet op in. Zo wees ik ze af, maar op een nette 
manier. Het computersysteem drukte het verlies door wanbetaling één procent omlaag, wat 
een extra winst opleverde van een miljoen gulden! 
Aan de hand van de informatie uit het computersysteem stelde ik ook m’n winstpercen-
tage vast. Voor een videorecorder gold bijvoorbeeld een hoger percentage dan voor een 
slaap kamer. Om de simpele reden dat het aantal wanbetalers bij elektronicaproducten 
veel hoger was. Overigens had mijn verkoopprijs geen relatie met de kostprijs. Ik verkocht 
producten met dezelfde inkoopprijs tegen verschillende bedragen. Ik schatte in wat men-
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sen bereid zouden zijn ervoor te betalen. Dat kon ik doen omdat ik producten aanbood die  
niemand anders had en omdat ik altijd uit de concurrentiesfeer ben gebleven. Ik verkocht 
op kretologie, goede artikelen, service èn pakkende reclame. Daarin speelde ik in op de 
‘slechte eigenschappen’ van de mensen: hebzucht en de behoefte aan status en popula-
riteit. De grote massa wil iets kopen wat de buren en vrienden niet hebben!’

Aanmaningen ‘Een ander effectief wapen in de strijd tegen de wanbetalers was het verzen-
den van aanmaningen. Daar moest ik wel heel voorzichtig mee opereren. Bij een postorder-
bedrijf heb je namelijk te maken met betalingstermijnen. Aan de ene kant moest ik probe-
ren m’n geld binnen te halen, aan de andere kant kon ik het niet riskeren dat klanten zou-
den weglopen. Pas na zes aanmaningen, die stapje voor stapje ‘harder’ van toon werden, 
ging ik dreigen met juridische stappen. Ik had m’n eigen advocaat en rechtskundig bureau. 
Op een paar uitzonderingen na hebben we nooit aan de deur geïncasseerd. De aanmanin-
gen en de dreiging met een procedure bij de kantonrechter waren vaak voldoende om het 
geld los te krijgen. In een aantal gevallen lukte dit niet. Dan namen we ons verlies.’
‘Wat ik ronduit belachelijk vind, is dat de schuldenaar in ons land wettelijk beter wordt 
beschermd dan de schuldeiser. Er zijn allerlei wettelijke bepalingen die een ondernemer 
belemmeren bij de invordering van wat hem rechtens toekomt. Zo is het verboden een wan-
betaler publiekelijk aan zijn schuld te herinneren, mag je niet driemaal per dag telefonisch 
om betaling vragen en is het niet toegestaan een pet met het opschrift ‘Incassobureau’ te 
dragen als je een klant verzoekt een achterstallige rekening te voldoen. Nederland is een 
zeer sociaal, zeg maar gerust socialistisch, land. De zwakken worden goed beschermd. 
Maar tot die zwakkeren worden ook mensen gerekend die hun eigen budget steeds over-
schrijden. Dat is niet zwak, maar dom! Er is geen enkele reden om iemand tegen z’n eigen  
domheid en kooplust te beschermen.’ 

Kip met de gouden eieren In 1980 verkocht Bram van Leeuwen zijn zakenimperium aan het 
Vendex-concern van dr. Anton Dreesmann. De transactie leverde hem een fortuin op:  
ƒ 300 miljoen. Voor z’n bedrijven had de verkoop een minder gelukkige afloop. Het onder lei-
ding van Van Leeuwen zo winstgevende concern dook al snel in de rode cijfers. Reorga nisatie 
na reorganisatie volgde, maar zonder succes. Uiteindelijk werd besloten de activi teiten 
van alle bedrijven op 1 januari 1994 te staken. De kip met de gouden eieren was daarmee  
definitief geslacht. 
‘Anton Dreesmann heeft een kardinale fout gemaakt: hij heeft als mijn opvolger geen hand-
schoenpresident-directeur aangesteld, maar de leiding over het concern in handen gelegd 
van mijn directeuren. Die waren daartoe niet in staat. Ze waren stuk voor stuk experts op 
hun vakgebied, maar geen zakenlieden. Geen van hen had ooit de eindverantwoordelijk-
heid gedragen voor belangrijke beslissingen. Gevolg was een explosie van grootheidswaan 
en een opeenstapeling van geldverslindende beleidsfouten. Bij de verkoop is mijn opvol-
ging geen punt van bespreking geweest. Zelf heb ik nooit met Anton Dreesmann gespro-
ken. De onderhandelingen zijn gevoerd door mijn financieel directeur, hoofddirecteur en 
inkoopdirecteur. Die hebben alles voorbereid. Los hiervan kon ik geen voorwaarden stellen. 
Dat zou ten koste zijn gegaan van de prijs. Ook bij de verkoop van mijn concern ging het 
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me puur en alleen om de knikkers. In mijn hele loopbaan heb ik me daardoor laten leiden. 
En dat is vandaag de dag nog steeds het geval. Als ik op een bepaald moment meer verdriet 
heb dan plezier, anders gezegd als de zaak meer verlies geeft dan winst, dan stap ik eruit. 
Ik bepaal zelf wanneer ik de boel liquideer!’
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1996 nummer 2

Credit manager G.J. Impink van Vegro BV:

'Door creatief credit management
verdien ik veel geld voor mijn baas'

Door Martin M.W. van der Hoek.

Waar vindt u het Faillissementbuurtje, het Geldstraatje, de Graydonlane, het Harry Groenplantsoen en 
het NCM Bolwerk? Op het landgoed van Villa Maximum Krediet. En voordat u zich suf bladert in 

een dik stratenboek, volgt hier de echte naam van de villa: 'De Rietmuts', gelegen aan de Damweg 
in Schoorl en in bezit van de trotse eigenaar, al dertig jaar credit manager van de B.V. Groothandel Vegro

 in Alkmaar, de heer G.J. Impink.

Nog slechts drie maanden scheiden G.J. Impink van zijn afscheid bij de groothandel in  
verwarming en sanitair, als hij enthousiast vertelt over de praktijk van het credit manage-
ment bij Vegro.

Profijtelijke kredietverlening 'Voor mij geeft niet het terugdringen van een krediettermijn de 
doorslag, maar het profijtelijk maken van de kredietverlening. Wij praten hier over een 
omzet van vele miljoenen met leveranties aan vele honderden installateurs en loodgieters 
in het hele land. Ik heb die omzet zien vertienvoudigen in de dertig jaar dat ik hier werk. 
Daarbij heeft de ontdekking van de aardgasbel in Slochteren een stuwende rol gespeeld. 
Vegro begon als een handelaar in kachels en zag een gat in de markt, toen in Nederland 
de verwarmingssystemen en kooktoestellen moesten worden omgebouwd tot of vervan-
gen door apparaten die geschikt waren voor aardgas. Later is ons productenpakket uitge-
breid met centrale verwarming en sanitair in de ruimste zin van het woord. Wij leveren 
nooit rechtstreeks aan particulieren. Andere groothandels die dat wel deden, zijn daar hun 
vaste marktpositie door kwijtgeraakt. Onze debiteuren, installateurs en loodgietersbedrij-
ven bevoorraden we via twaalf verkooppunten verspreid over het hele land. Het hoofd-
magazijn staat hier in Alkmaar. Zullen we er even langsrijden?'
Terwijl de heer Impink mij de weg wijst naar zijn huis in Schoorl, passeren wij een maga-
zijn dat duizenden vierkante meters groot is. 'Als u durft te kijken, ziet u het aan de over-
kant van het water.’ Stratenlange opslagruimtes garanderen dat goederen binnen 24 uur 
leverbaar zijn.

Wegwijzers voor credit management Thuis in Schoorl wordt duidelijk hoe ver credit management 
in iemands privéleven kan doordringen. Het fraaie landhuis ‘De Rietmuts' draagt de naam 
'Villa Maximum Krediet'. Mevrouw Impink heeft er geen moeite mee en toont me de andere 
naamborden die de weg wijzen op het ruime landgoed. Zo loop je vanuit het Faillissement-
buurtje via het Geldstraatje naar de Graydonlane, die uitkomt op het Harry Groenplantsoen, 
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waar zich het NCM Bolwerk bevindt. Waar eindigt het werk en waar begint de vrije tijd?  
De heer Impink: 'Ik heb mijn werk en mijn privéleven altijd goed kunnen scheiden.  
Natuurlijk maak je wel eens dingen mee die ingrijpend zijn. Maar ik heb er geen nacht min-
der om geslapen. Ik zal nooit het eerste faillissement vergeten, dat Vegro liet zitten met een 
onbetaalde rekening van ƒ 35.000,-. Dat was me wat. En als je nu kijkt hoe daarop wordt 
gereageerd. Niet alleen door ons, maar ook door de betrokken debiteur zelf. Haast routine-
matig wordt zoiets in een paar minuten administratief verwerkt.’

Creatief credit management 'Dat neemt niet weg dat ik een aantal strenge regels in acht neem 
wanneer wij een nieuwe klant krijgen. We geven pas leverancierskrediet nadat zowel  
Graydon als de NCM uitsluitsel hebben gegeven over de kredietwaardigheid. Daarbij heb ik 
het laatste woord, ook als ik het niet eens ben met het oordeel van beide financiële dienst-
verleners, en dat komt heus wel eens voor: ten positieve of ten negatieve. Die eerste beslis-
sing over het wel of niet geven van krediet kan bepalend zijn voor de verdere relatie met 
een klant. Onze verkoopmanagers in het land hebben leren leven met dit beleid. Ook als ik 
hun enthousiasme over een nieuwe klant wat moet temperen vanwege de informatie over 
zijn kredietwaardigheid.'
'Naast onze standaard verkoopvoorwaarden gelden ook afwijkende regelingen in de moei-
lijke gevallen. Ik zie er niet tegenop om bij een gebrekkige kredietwaardigheid een tweede 
hypotheek te nemen op het onroerend goed van een nieuwe klant. Maar dat vereist wel 
interesse in de positie van die klant, en overleg. Creatief credit management leidt tot omzet 
op een veilige basis. Ik hecht eraan met mensen contact te krijgen dat verder gaat dan een 
factuur of een telefoon. Ik zoek ze op of bied ze een lunch aan en kom er zo achter wat voor 
vlees ik in de kuip heb. Zo’n investering betaalt zich altijd terug.'

Extra inkomsten door extra krediet 'Ik vind het veel aantrekkelijker om voor elke maand extra 
krediet een passende rente betaald te krijgen dan dat ik na een koele sanering kan vaststel-
len dat de gemiddelde krediettermijn een paar dagen is teruggebracht. Deze aanpak levert 
het bedrijf veel extra inkomsten per jaar op. Kassa!’
'Mijn directie heeft mij altijd de volledige vrijheid en het complete vertrouwen gegeven bij 
het vormgeven van dat creatieve credit management. Maar het liet hen zeker niet onver-
schillig. Zo werd ik laatst eens bij de directie geroepen. Ze vertelden mij dat ze tien zaken, 
die tot schade hadden geleid, hadden nagelopen om mijn beleid te toetsen. In negen van de 
tien zaken zouden zij het precies zo hebben gedaan. Daar ben ik best trots op.'
'Na een periode van dertig jaar zal het afscheid me niet zwaar vallen. Nee, ik zie mij niet 
wekelijks bij Vegro langskomen om te horen hoe mijn opvolger het doet. Ze zien me aanko-
men. Zoiets werkt niet. Nee, ik verheug me erop met mijn vrouw van onze vrijheid te gaan 
genieten. Reizen en veel plezier hebben van ons huis en onze tuin.' En van de wegwijzers 
als herinnering aan een indrukwekkende loopbaan.
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2001 nummer 2

‘Faillissement leerzaam voor nieuwe start’
Door Annemarie Jorritsma-Lebbink, van 1998-2002 minister van Economische Zaken en Vicepremier. 

Op 10 en 11 mei 2001 vond in Noordwijk een internationale conferentie plaats, met als thema Business 
Failure. Zo’n 130 vertegenwoordigers van ondernemingen, internationale organisaties, overheden en 

universi teiten, afkomstig uit de EU, Noorwegen, Albanië, Verenigde Staten, Canada en Nieuw-Zeeland, 
namen deel aan het programma. Minister Jorritsma van Economische Zaken opende het seminar. 

Hieronder volgt de ingekorte versie van haar openingsspeech. 

Op de Europese top in Lissabon hebben wij ons tot doel gesteld dat we in Europa tot de top 
van dynamische kenniseconomieën in de wereld willen behoren. De kurk van zo’n dyna-
mische kenniseconomie is ondernemerschap. Een ondernemende samenleving, in al haar 
facetten, is noodzakelijk om de groeibelofte van de nieuwe economie te verzilveren. Onder-
nemerschap heeft immers een aantal belangrijke functies in ons economisch bestel. Zo is 
het bijvoorbeeld de banenmotor van de economie. Maar ook een middel voor individuele 
ontplooiing. Een middel om uiting te geven aan creativiteit, persoonlijke groei en zelfstan-
digheid, en een voertuig voor emancipatie en integratie. 

Concurrerend ondernemingsklimaat Willen we in Europa onze ambities realiseren, dan moeten 
we daarom vooral werken aan een concurrerend investerings- en ondernemingsklimaat. 
Een klimaat waarin mensen risico’s durven te nemen. Waarin het geen ramp is als je over 
de kop gaat. Dat begint eigenlijk al bij het onderwijs. In het onderwijs moet de kiem voor 
ondernemerschap worden gelegd. Eigenschappen als durf, refl ectie, een strategische hou-
ding moeten hier worden gestimuleerd. Eigenschappen die belangrijk zijn voor onder-
nemerschap, maar eigenlijk net zo goed voor werknemerschap. Behalve om ondernemend 
onderwijs, gaat het om de kwaliteit van wet- en regelgeving. Vaak zijn er nog belemme-
ringen om een eigen onderneming te starten. Denk aan de hoge administratieve lasten 
die hiermee gepaard gaan. Ook de wet die regelt wanneer het niet goed afl oopt met een 
onderneming, de faillissementswet, wordt belangrijker onder invloed van de toenemende 
economische turbulentie.

Serieel ondernemerschap Ondernemerschap wordt in de toekomst nog dynamischer. We zien 
daar al voorbeelden van in de vorm van de opkomst van zogenaamd serieel ondernemer-
schap, een toenemende samenwerking tussen ondernemingen en maatschappelijk verant-
woord ondernemen. Dat betekent meer economische dynamiek en meer concurrentie tus-
sen ondernemingen. Dit levert daardoor ook meer risico op dat ondernemingen ophouden 
te bestaan. Dat is naar mijn mening een goede ontwikkeling, want het geeft op deze manier 
ruimte voor nieuwe kansen. Nu al is bijvoorbeeld 40% van Europa’s snelst groeiende onder-
nemingen opgericht door een seriële ondernemer. In Europa beginnen we dat nu schoor-
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voetend in te zien. Maar in Amerika zijn ze daar al wat langer van overtuigd. Amerikanen 
vinden dat men leert van een faillissement. De kans neemt toe dat een volgende onderne-
ming wel succesvol zal zijn.

Onderzoek faillissementen In hoeverre speelt ons faillissementssysteem nu in op deze toene-
mende turbulentie en dynamiek? In Europa is ieder daar op zijn eigen manier mee bezig. 
Veel landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, België, Frankrijk en Nederland, werken in dit 
kader aan een wijziging van hun faillissementswet of hebben recent een wijziging van hun
faillissementswet doorgevoerd. Ook in Nederland hebben wij op dit terrein nog genoeg te 
doen. Een onderzoek dat de ING Bank samen met het Ministerie van Economische Zaken 
heeft opgestart, levert een aantal interessante uitkomsten op. Het zijn nog tussenresultaten 
omdat het onderzoek nog niet af is. Een grote groep ondernemers is gevraagd hoe zij tegen 
faillissementen aankijken. Dit leverde de volgende uitkomsten op:
1.  Bij ondernemers overheerst het beeld dat het dichtdraaien van de geldkraan door finan-
ciers de oorzaak van faillissement is: 67% is het hier helemaal of enigszins mee eens. Of dit 
ook echt zo is, is natuurlijk de vraag maar dit is kennelijk de mening van de ondernemers.
2.  Van de schuldeisers bij een faillissement hebben de leveranciers meestal het nakijken: 
84% van de ondernemers is het hier helemaal of enigszins mee eens.
3. De meeste bedrijven verbinden dan ook voorwaarden aan het zakendoen met ex-gefail-
leerden: 57% doet dit. Gefailleerden hebben het dus zakelijk gezien wat moeilijker dan 
‘onbevlekte’ ondernemers. 
4.  De helft van de ondernemers is van mening dat de angst om failliet te gaan tot te voor-
zichtig ondernemen leidt. Vooral de wat kleinere ondernemers hebben dit beeld.

Hervorming faillissementswet In Nederland hebben we twee jaar terug een hervormingsproces 
van onze 100 jaar oude Faillissementswet ingezet. Dit is een interactief proces via een web-
site (www.ez.nl/faillissementswet) waarbij iedereen de gelegenheid heeft zijn mening te 
geven. In de Nederlandse discussie komen dezelfde elementen terug die we in de Europese 
discussies over de faillissementswet zien:
•  Zoals de rol die de faillissementswet speelt in het verbeteren van het ondernemerschap. 
Leren ondernemers van hun fouten en presteren ondernemers na een faillissement beter?
•  Een ander aspect is het vinden van de balans ondernemers-werknemers-crediteu ren. 
Hoe behartig je de belangen van ondernemers en van crediteuren tegelijk, zonder nega-
tieve effecten voor de kapitaalmarkt? Hoe ver ga je om bepaalde groepen crediteuren een 
wet telijk gegarandeerde zekerheidspositie te geven? Soms denk ik dat daar bijvoorbeeld in 
mijn eigen land best nog wat ruimte zit.
•  Daarnaast de verhouding tussen maatschappelijke kosten en maatschappelijke 
baten. Wat voor doelstelling heeft de faillissementswet? Zijn we uit op een snelle proce-
dure, met een snelle schifting van kansrijke en kansarme ondernemingen? Of juist op een  
procedure waarin de ruimte bestaat voor reorganisatie, misschien soms tegen beter weten in?
•  Welke rol geef je de rechter daarin? Krijgt de rechterlijke macht meer bevoegdheden of
komt er meer ruimte voor workouts? 
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•  Ik heb het nu vooral over de wetgeving gehad, maar wat is de rol van flankerend beleid? 
Hoe doorbreek je het stigma op falen? Dat zit toch vaak in de hoofden van mensen.
•  Ten slotte. De faillissementswetgeving is van oudsher een juridisch terrein. Maar 
het begint nu tot ons door te dringen dat het niet alleen gaat om eigendomsverhoudingen.
Faillissementen hebben immers ook economische gevolgen. Laten we daarom econo-
mische en juridische expertise bundelen.

Kenniseconomie van wereldklasse Wij willen in Europa een kenniseconomie van wereldklasse. 
Een goed ondernemingsklimaat waarin een faillissement op waarde wordt geschat is daar-
voor onontbeerlijk. Zoals Charles Leadbeater in zijn bestseller ‘Living on thin air’ stelt: 
‘Entrepreneurial societies will be those that learn to prosper from failure by picking up people from  
a business failure and getting them to try again.’ 
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2001 nummer 4

Modernisering van credit management

Ken uw debiteuren!
Door D.J.A. Elsenberg, consultant bij S&vG Management Consultants.

Ken uw klanten! Een typische marketinggedachte om door middel van zo veel mogelijk informatie de klant 
optimaal te kunnen bedienen. We kunnen hier binnen het credit management nog veel van leren. 

Dit artikel gaat in op de kracht van het efficiënt beheren en gebruiken van debiteureninformatie voor 
het credit management en de rol die de moderne automatisering hierbij inneemt.

De processen die zich binnen het credit management afspelen, zijn nog vaak alleen samen-
hangend op geduldig papier. Veel andere bedrijfsexpertises zijn in staat geweest om de  
processen op elkaar ‘aan te sluiten’ en de onderliggende systemen hebben hierdoor een  
efficiencyslag teweeg kunnen brengen. Op ons vakgebied echter worden veel losse handelin-
gen nog steeds handmatig uitgevoerd en heeft er een devaluatie van gegevens plaatsgevon-
den doordat we de enorme hoeveelheden beschikbare gegevens amper voor ons laten wer-
ken. De mogelijkheden zijn groot, maar veelal ontbreekt kennis en ervaring om vooruitgang  
te boeken.

Historie In augustus 1981 introduceerde IBM zijn eerste microcomputer onder de naam PC. 
In dat jaar worden er 130.000 exemplaren verkocht, in het jaar 2000 maar liefst 143 miljoen. 
De Informatie en Communicatie Technologie (ICT) heeft veel bijgedragen aan de econo-
mische groei en heeft het werk voor veel mensen veraangenaamd, zeker ook sinds bedrijfs-
gegevens middels een netwerk gedeeld konden worden. De vele tools die werden ontwik-
keld, kwamen uiteindelijk ook in het zichtveld van de credit manager. En met de komst van 
de eerste financiële systemen en kantoorautomatisering (tekstverwerkers en spreadsheets) 
werd feitelijk ook de nieuwe basisuitrusting van de moderne credit manager gevormd. Deze 
systemen bleken met maximaal menselijke inspanningen te voldoen aan de basisvereisten van 
een afdeling Riskmanagement. Uiteindelijk had dit echter inefficiency en onnauwkeurigheden 
tot gevolg. Waar andere afdelingen doorgingen met het incorporeren en optimaliseren van de 
bedrijfsprocessen in de geautomatiseerde systemen, is deze ontwikkeling binnen het credit 
management alweer snel geluwd. Voor de credit manager leverde dit de onbevredigende situ-
atie op, dat met de beperkt aanwezige kennis en tools weinig performanceverbeteringen (lagere 
openstaande saldi, DSO’s) zichtbaar werden. Waar in het verleden rekenapparatuur en pen 
werden gehanteerd, werden deze slechts vervangen door de PC, een ‘veredelde typemachine’.

Kennis en middelen De credit manager moet als geen ander veel inzicht in en kennis van inte-
grale bedrijfsprocessen hebben. Daardoor wordt een hoog competentieniveau verwacht. 
Veelal komen deze competenties tot uiting op een beperkt aantal gebieden, zoals finance 
en frontoffice. Je kunt nu eenmaal niet overal verstand van hebben. Verder krijgen enkele 
bedrijfsonderdelen die vaak nog van hogerhand als ‘core business’ worden gezien (factura-
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tie, front office) directe support van IT en procesbeheer, omdat helaas nog steeds het beeld 
leeft dat gecreëerde omzet ook direct tot liquiditeiten leidt. Tevens wordt de afdeling vaak 
onder de financiële administratie geschoven, waardoor de middelen beperkt kunnen zijn. 
De internetsite van de VVCM illustreert dit duidelijk doordat veel credit managers aangeven 
dat zij niet uit de voeten kunnen met de standaard financiële pakketten. Eigenlijk logisch 
dus, dat er binnen het credit management bij problemen al snel wordt teruggegrepen op de 
bekende middelen, zoals de zogenaamde ‘handjes’, het tijdelijk inhuren van extra mede-
werkers. Zodra de afdelingsresultaten immers een non-acceptatieniveau hebben over-
schreden, worden ad-hoc maatregelen getroffen om de achterstanden weg te werken. De 
tientallen detacherings- en zogenaamde consultancybureaus varen hier wel bij, zeker ook 
als geen structurele oplossing wordt aangeboden. Bureaus met een langetermijnfilosofie 
durven echter de vinger op de zere plek te leggen en vragen zich bij een tweede inhuur-
ronde af waarom de problemen niet structureel kunnen worden opgelost.

De basis Om ten volle van de moderne technieken gebruik te kunnen maken, is het nood-
zakelijk dat de bedrijfsprocessen zijn gestroomlijnd. Zodra deze processen vastliggen, kan 
worden bekeken waar efficiencyvoordelen en kwaliteitsverbeteringen behaald kunnen 
worden door de inzet van automatisering. Binnen de automatiseringswereld is tot op de dag 
van vandaag een goede kosten-batenanalyse helaas nog niet gebruikelijk, maar hierdoor 
kan het kaf van het koren worden gescheiden. Automatiseerders met kennis van zaken 
zijn in staat te onderbouwen waar voordelen behaald kunnen worden en wat de resultaten 
hiervan zijn. Voor veel ondernemingen biedt een ‘eenvoudig’ aanmaan- en agenderings-
systeem al veel voordelen. Standaard- en bulkprocessen zoals het verzenden van (herin-
nerings)brieven, het vastleggen van afspraken en het opvolgen van acties zijn vrij eenvou-
dig te automatiseren en bieden al snel een meer dan evenredig voordeel. Het financieel 
pakket (het systeem van de financiële administratie) biedt hiervoor vaak enkele mogelijk-
heden, maar steeds meer credit managers zien de oplossing in een eigen debiteurenbeheer-
systeem, ontwikkeld conform hun wensen en behoeftes.

Professioneel Uitgangspunt voor een afdeling Riskmanagement vormt feitelijk de subadmi-
nistratie debiteuren, ook wel A/R of accounts receivable genoemd. Op basis van de open-
staande posten vinden acties plaats die tot doel hebben de DSO te minimaliseren. Door 
de zeer waardevolle debiteurengegevens welke hierdoor ontstaan, kan de afdeling Risk-
management van nog grotere toegevoegde waarde worden binnen een onderneming.  
Zo kunnen door het combineren van de kredietwaardigheid volgens de interne analyse op 
basis van het betalingsgedrag van debiteuren en de externe kredietrapporten nog betere 
risicoprofielen worden gemaakt. Verder kan de afdeling bijdragen aan het segmenteren 
van klantengroepen op basis van risicoprofielen, omzet en betalingsgedrag, waardoor bij-
voorbeeld de ‘gold’ labels toegekend kunnen worden die commercieel zeer interessant zijn; 
behoud je goede klanten en geef je ‘slechte’ klanten aan je concurrenten. Er ligt wat dat 
betreft nog een vrijwel geheel ontgonnen gebied voor ons. Het stroomlijnen en automa-
ti seren van het credit management als integraal onderdeel van het bedrijfsproces levert  
uiteindelijk nog meer op dan efficiency: leer uw debiteuren kennen! 
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2002 nummer 1

Credit management hoeksteen 
van modern bedrijfsbeleid

Door drs. O.F.Royaards, voorzitter van de VVCM en
voorheen stafdirecteur Controlling en Kredietbeleid van de Technische Unie B.V.

De meeste bedrijven opereren tegenwoordig op een kopersmarkt. De opzet van het bedrijfsbeleid verandert 
tevens van een product/markt- naar een zuivere klantgerichtheid (customization). Hierdoor heeft credit 

management zich kunnen ontwikkelen van debiteurenbewaking en debiteurenbeheer tot zelfstandig credit 
management. In de toekomst zal het doorgroeien van receivables management tot asset management. 

Door deze metamorfose wordt credit management van een vijfde wiel aan de bedrijfswagen tot een 
belangrijke hoeksteen in het bedrijfsbeleid.

Credit management: een blinde vlek in het bedrijfsbeleid De ondergeschikte plaats en positie van 
credit management in het totale bedrijfsbeleid houdt verband met het in de industriële 
revolutie verworven economisch inzicht: ‘hoe meer omzet, hoe beter’. Dit inzicht speelt 
nog altijd een grote rol, terwijl de heersende omstandigheden drastisch veranderd zijn. 
De simpele vuistregel werd geïllustreerd door de break-even analyse, welke stoelt op het 
onderscheid tussen vaste en variabele kosten èn een uniforme omzet tegen een vaste prijs 
per eenheid. De impliciete boodschap hierbij was: ‘met meer omzet dan break-even verkrijg 
je de hemel van winstgevendheid, terwijl je met minder dan break-even in de hel van ver-
liesgevendheid terechtkomt’. In deze grove voorstelling van zaken speelde de betaling van 
de omzet geen rol. Het negeren van de financieringskosten uit hoofde van het verstrekte 
leverancierskrediet (debiteurensaldo) werd mede uitgelokt door de afzonderlijke plaats van 
de netto financieringslasten (betaalde interest) op een exploitatieoverzicht. De vermeende 
vuist regel wordt inmiddels niet meer expliciet gebruikt, want men permitteert zich deze 
wijsheid uit het verleden cryptisch te omschrijven met het zogenaamde synergie-effect, 
waarbij 1 + 1 niet 2 maar 3 schijnt op te leveren. 
Feitelijk is dit een rekensom, welke wederom gebaseerd is op het idee van het onderscheid 
tussen vaste en variabele kosten. Veel fusies worden op deze basis aan de man gebracht. 
Het feit dat het merendeel achteraf geen succes blijkt te zijn, geeft te denken. Overigens 
blijkt keer op keer dat de achteraf ontdekte zogenaamde ‘lijken in de kast’ dikwijls bestaan 
uit oninbare debiteurensaldi, welke bij de overdracht onvoldoende onderkend zijn. Credit 
management blijkt een blinde vlek in het bedrijfsbeleid. 

Credit management: indertijd vijfde wiel aan de bedrijfswagen In zo’n bedrijfsklimaat ligt het voor de 
hand dat debiteurenbeheer zich niet kon ontwikkelen en beperkt bleef tot een onderdeel 
van de boekhouding, waar de nog uitstaande vorderingen werden gebaseerd op de gefac-
tureerde omzet en de inmiddels binnengekomen ontvangsten. Voorzover er degelijke beta-
lingsafspraken werden gemaakt en deze niet werden nagekomen, volstond men met een 
schriftelijke herinnering. Bij een vergeefse herinnering moest meestal eerst de verkoop 
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worden geraadpleegd wanneer en of er een vervolgherinnering mocht worden verstuurd. 
Van een dergelijke correspondentieafdeling was weinig te verwachten, temeer daar de bron 
van de betwiste facturen veroorzaakt werd door een onvoldoende kwaliteit van de produc-
ten geleverd op een verkopersmarkt. In de praktijk werden zulke correspondentieafdelin-
gen buiten hun weten vaak geconfronteerd met verkoopacties ter wille van meer omzet, 
waarbij in het geheel geen rekening gehouden werd met bestaande betalingsafspraken of 
erger met dubieuze debiteuren. 
Afscheid nemen van notoir onrendabele klanten was in dat bedrijfsklimaat sowieso onbe-
spreekbaar met verkoop, omdat men uitging van het gezegde dat een ‘spierinkje nog wel 
eens een kabeljauw kon opleveren’. Dit impliceerde dat de debiteurenlijsten ‘vervuild’ wer-
den met grote aantallen kleine posten, welke onevenredig veel tijd in beslag namen. Debi-
teurenbeleid was in die tijd niet meer dan een vijfde wiel aan de bedrijfswagen en de 
boekhouding beperkte zich tot het vaststellen van een min of meer juiste voorziening voor 
dubieuze debiteuren, die feitelijk niet meer was dan een afwaardering van het huidige debi-
teurensaldo op basis van een ouderdomsoverzicht aan het einde van elk boekjaar.

Credit management: hoeksteen van het bedrijfsbeleid Tegenwoordig zijn de producten of diensten 
rondom een min of meer gestandaardiseerd product zodanig klantgericht, dat er meestal 
sprake is van maatwerk. Deze overgang speelt zich af op een kopersmarkt en dient gepaard 
te gaan met een vrijwel foutloze levering op straffe van een retour, die meer kost dan 
opbrengt. Alhoewel de prijsstelling marktafhankelijk is, moeten de kosten van de speci-
fieke dienstverlening bekend zijn, eventueel met behulp van activity based costing. In deze 
dienstverlening speelt het leverancierskrediet een cruciale rol, omdat dit effect heeft op 
zowel de exploitatie als de balans van de leverancier. Er zijn wat de exploitatie betreft zowel 
verschillende soorten kosten als verschillende opbrengsten van het verstrekte leveranciers-
krediet. Aan de kostenkant: de interestkosten gebaseerd op een renteniveau gekoppeld aan 
de feitelijk uitstaande tijdsduur in plaats van de overeengekomen tijdsduur. In dit kader 
moet de BTW niet over het hoofd worden gezien; de handelingskosten rondom de factuur, 
de ontvangstregistratie en de opvolging; de organisatiekosten rondom een acceptatie van 
een nieuwe klant en de bewaking van een overeengekomen krediettermijn alsook van de 
toegestane limiet; externe incassokosten; een algemene risicopremie voorzover er geen 
sprake is van een specifiek risico en/of afschrijving op debiteuren voorzover niet verzekerd.
Aan de opbrengstkant: de gerealiseerde kredietbeperkingsopbrengst en/of; een renteboete 
in het kader van achterstalligheid.
Een extra complicatie is de verleende betalingskorting, die vaak door de verkoop misbruikt 
en vervolgens in de netto-omzet verdonkeremaand wordt. Aangezien hier meestal sprake 
is van 1 à 2%, kan dit percentage van doorslaggevende betekenis zijn voor het uiteindelijke 
nettoresultaat per klant. Afgezien van de overige specifieke dienstverleningskosten in de 
logistieke sfeer, kunnen de kosten van het feitelijk leverancierskrediet dus veelomvattend 
zijn en van doorslaggevende betekenis voor de winstgevendheid per klant of klantengroep.

De winst per klant in vergelijking met de investering in die klant (asset management) Het rendement 
per klant krijgt een extra dimensie als de winst per klant(soort) wordt gerelateerd aan het 
voortdurend uitstaande debiteurensaldo van elke klant. Het debiteurensaldo is afhanke-
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lijk van het aantal maanden overeengekomen c.q. geforceerde krediettermijnen van deze 
klant (balanseffect). Het lijkt alsof we het bedrijfsbeleid op z’n kop zetten door de winst 
per klant af te zetten tegen het in die klant geïnvesteerde kapitaal. Het is echter een logi-
sche uitwerking van de return on investment (ROI)-gedachte en is te omschrijven als asset 
management. De investering in een klant kan nader worden aangevuld met het onderhan-
den werk en/of met een specifieke voorraadvorming voor elke klant. Een dergelijke rende-
mentsopstelling per klant spoort met een klantgericht bedrijfsbeleid en onthult welk deel 
van de klanten door andere klanten wordt gesubsidieerd (onderlinge klantensubsidiëring). 
Het verschaft inzicht in zowel de totaliteit als de samenstelling van de winstgevendheid 
van het klantenbestand. Het is een basis voor het te voeren beleid en vormt als zodanig een 
hoeksteen. Met een dergelijk kwalitatief omzetbeleid kunnen we overigens de vuistregel 
‘hoe meer omzet, hoe beter’ met een gerust hart laten vallen, alhoewel een zekere kritische 
omzet afhankelijk van de bestaande capaciteit noodzakelijk blijft.
Het onderscheid tussen vaste en variabele kosten is in een modern complex bedrijf min-
der relevant geworden, omdat de totaliteit van alle vaste kosten geen rechte lijn meer is. 
Bovendien betekent de customization van de omzet dat er bepaald geen sprake meer is van 
een uniforme omzet. De grote verdiensten van een kwalitatief omzetbeleid gebaseerd op 
investeringen in klanten, is de onderkenning dat deze investering in de klanten niet vast 
(fixed) hoeft te zijn als men de moed heeft aandacht te besteden aan de mate waarin men 
leverancierskrediet per klant verleent en het vervolgens systematisch bewaakt.

Cultuuromslag en de VVCM Het voert te ver binnen dit bestek hierop verder in te gaan. Mijn 
persoonlijke ervaring als controller is dat een stringent selectief kredietbeleid zeer wel 
mogelijk is en een positief effect heeft op zowel de klantenrelatie als het rendement van 
de onderneming. Een en ander vergt wel een ware cultuuromslag in het bedrijf, omdat de 
verkoop tot voordien gewend was leverancierskrediet als een extraatje boven op de leve-
ring weg te geven. Binnen de VVCM wordt al jaren met veel succes aan deze cultuuromslag 
gewerkt door middel van een tweejarige parttime cursus, een eigen magazine en een eigen 
website www.vvcm.nl. De echte cultuuromslag wordt pas bereikt als de bedrijfsleiding in 
Nederland inziet dat behaalde omzet niets anders kan zijn dan betaalde omzet. 
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2003 nummer 1

Wettelijke rente bij handelstransacties 
Nieuwe wetgeving versterkt positie schuldeisers

Door mr. P. van der Mersch, advocaat bij Schipper Van der Mersch Advocaten te Rotterdam.

Op 7 november 2002 is de nieuwe EU-richtlijn voor de bestrijding van betalingsachterstand bij 
handelstransacties (hierna: ‘de Richtlijn’) in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. Naast de invoering 

van een nieuw artikel 3:92a BW met aanvullende bepalingen over eigendomsvoorbehoud (waarop hier niet 
zal worden ingegaan) zijn aan boek 6BW twee nieuwe artikelen toegevoegd. Daarin zijn nieuwe regels voor de 
wettelijke rente bij handelsovereenkomsten opgenomen. Dit artikel gaat in op de praktische consequenties 
voor het Nederlandse bedrijfsleven. Tevens wordt aandacht besteed aan de neveneffecten van de Richtlijn.

Sinds 1 december 2002 geldt een nieuwe wettelijke rente bij handelstransacties. Gemaks-
halve noem ik deze rente in het vervolg van dit artikel ‘handelsrente’ en de oude (maar nog 
steeds bestaande) wettelijke rente de ‘gewone wettelijke rente’. Tot 1 januari 2003 bedroeg 
de handelsrente 10,25%, met ingang van 1 januari 9,75%. Dit laatste percentage geldt tot  
1 juli 2003. De handelsrente wordt berekend door de herfinancieringsrente van de Europese 
Centrale Bank te verhogen met 7%. Aanpassing vindt elk halfjaar plaats. De tarieven van 
de ECB staan op www.ecb.int. Net als de gewone wettelijke rente wordt de handelsrente 
samengesteld berekend. Aangezien de gewone wettelijke rente met ingang van 1 januari 
2003 is gehandhaafd op 7%, is het verschil tussen de twee rentes op dit moment beperkt.

Overgangsbepalingen De nieuwe wetgeving is in werking getreden op 1 december 2002. Als 
gevolg hiervan geldt de handelsrente uitsluitend voor handelsovereenkomsten die vanaf  
1 december 2002 zijn gesloten. Op handelsovereenkomsten van vóór die datum is de 
normale wettelijke rente van toepassing. Deze blijft voor deze overeenkomsten ook na  
1 december 2002 gelden. Het is derhalve van belang goed te kijken wanneer de overeen-
komst tot stand is gekomen. Normaliter zal het geen probleem zijn de contractdatum vast 
te stellen, maar uitzonderingen zijn mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan raamovereenkom-
sten: twee partijen hebben een ‘algemene’ overeenkomst gesloten, waarin zij de leverings-
voorwaarden hebben vastgelegd. Als in een vóór 1 december 2002 afgesloten overeenkomst 
is vastgesteld hoeveel en wanneer de afnemer zal afnemen, en levering pas na 1 december 
2002 plaatsvindt, is naar verwachting het oude recht van toepassing. Is dat niet het geval 
is en zal de leverancier bijvoorbeeld op afroep leveren, dan zal na 1 december 2002 naar  
verwachting de nieuwe handelsrente gelden. Het gaat daarbij om de datum van de overeen-
komst en niet om de datum van levering!

Wat zijn handelsovereenkomsten? De wet verstaat onder een handelsovereenkomst: ‘de overeen-
komst om baat die een of meer partijen verplicht iets te geven of te doen en die tot stand 
is gekomen tussen één of meer natuurlijke personen die handelen in de uitoefening van 
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een beroep of bedrijf of rechtspersoon’. In de praktijk gaat het hier gewoon om een over-
eenkomst tussen twee bedrijven, waarbij het begrip ‘bedrijf’ ruim moet worden uitgelegd: 
ook zonder inschrijving bij de Kamer van Koophandel kan iemand beroeps- of bedrijfs matig 
bezig zijn. Ook de overheid valt onder de nieuwe wet. De nieuwe wet is niet van toepas-
sing op overeenkomsten met particulieren. Ook geldt zij niet voor een vordering van het 
ene bedrijf op het andere op grond van een onrechtmatige daad. Een dergelijke vordering is 
immers niet gebaseerd op een handelsovereenkomst.

Wanneer is de handelsrente verschuldigd? Het antwoord op deze vraag is medeafhankelijk van 
het punt of partijen wel of geen uiterste datum van betaling zijn overeengekomen. Is een 
uiterste datum afgesproken, dan is de handelsrente met ingang van die datum verschul-
digd; is geen termijn overeengekomen, dan moet naar artikel 119a lid 2 worden gekeken. 
Uitgangspunt is dan een betalingstermijn van 30 dagen. Daarna is de handelsrente ver-
schuldigd. In alle gevallen is de handelsrente verschuldigd zonder ingebrekestelling. Een 
leverancier hoeft geen aanmaning te sturen. In de praktijk is het verschil met de oude rege-
ling beperkt, omdat de normale wettelijke rente verschuldigd is vanaf het moment dat de 
schuldenaar in verzuim is. Als een termijn is overeengekomen, is de schuldenaar na het 
verstrijken daarvan automatisch de normale wettelijke rente verschuldigd.

Afwijkingsmogelijkheden Het blijft mogelijk een andere rente dan de handelsrente overeen 
te komen. Die rente kan hoger of lager zijn. Als de overeengekomen rente lager is dan de 
handelsrente, wordt de bedongen lagere rente bij verzuim niet vervangen door de han-
delsrente. Bij ‘gewone’ (consumenten)overeenkomsten is dit wel het geval. Van de regel dat 
de handelsrente automatisch (zonder ingebrekestelling) verschuldigd is, kan niet worden 
afgeweken.

Versterking positie schuldeisers Uitgangspunt van de Richtlijn is een versterking van de positie 
van de schuldeiser. In Nederland heeft zich dat vertaald in nieuwe regels voor wettelijke 
rente en aanvullende regels voor eigendomsvoorbehoud. De Richtlijn gaat echter nog ver-
der. Zo is bepaald dat een schuldeiser aanspraak heeft op een redelijke schadeloosstelling 
voor incassokosten. De Nederlandse wetgever heeft het niet noodzakelijk geacht de wet 
op dit punt aan te passen, omdat de positie van een schuldeiser in Nederland al redelijk 
geregeld zou zijn: voor buitengerechtelijke kosten gelden de aanbevelingen van het rap-
port VoorWerk van de Nederlandse Vereniging van Rechtspraak, voor gerechtelijke kosten 
het liquidatietarief. Aangezien dit geen opiniërend artikel is, zal ik mij niet uitlaten over 
de juistheid van dit standpunt. Ik wijs er echter op, dat vele rechters de neiging hebben 
om gevorderde kosten te matigen. Oók indien vaststaat dat deze kosten daadwerkelijk 
zijn gemaakt. De Richtlijn zou moeten leiden tot een stringentere opstelling van rechters, 
in die zin dat zij minder snel zouden moeten matigen. Nederlandse rechters zijn voorts 
snel geneigd hoge overeengekomen rentes te matigen. Regelmatig worden rentes van 15% 
gematigd tot bijvoorbeeld de normale wettelijke rente. Ook op dit punt zou op grond van 
de Richtlijn meer terughoudendheid van rechters mogen worden verwacht. Schuldeisers 
doen er in ieder geval goed aan de rechters expliciet op de Richtlijn te wijzen. De Richtlijn 
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verbiedt tevens misbruik van contractsvrijheid met betrekking tot het bedingen van exces-
sieve betalingscondities ten nadele van schuldeisers. De Richtlijn kan aldus een steun in de 
rug zijn voor kleine leveranciers, die door een grote afnemer, van wie zij zeer afhankelijk 
zijn, worden ‘uitgeperst’ (bijvoorbeeld omdat zij gedwongen worden een lange betalings-
termijn te accepteren).

Afsluiting De belangrijkste directe gevolgen van de nieuwe wetgeving voor de praktijk zijn 
samengevat: hogere wettelijke rente voor handelsovereenkomsten (per heden 9,75%);  
wijziging percentage per halfjaar; van toepassing op vanaf 1 december 2002 gesloten han-
delsovereenkomsten.

De Richtlijn beoogt expliciet de positie van schuldeisers te verbeteren. In procedures kan 
zij voor schuldeisers een steun in de rug zijn om de vergaande matiging van rente- en kos-
tenvorderingen in te perken en eenzijdige, onredelijk nadelige clausules buiten werking te 
doen stellen.
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2003 nummer 2

Jeroen Slop, Financieel Directeur van Ajax:

‘Ook Ajax let gewoon goed op de kosten’
Door Miel Brinkhuis, senior sales manager bij Gerling NCM.

Op 17 maart 2003 presenteerde Ajax de halfjaarcijfers van het boekjaar 2002/2003. Hierin werd een 
nettoverlies van 0,8 miljoen euro gedraaid. De verliezen bleven beperkt dankzij deelname aan de Champions 

League. De eerste en tweede ronde leverden Ajax alleen aan premies al zes miljoen euro op. De recettes en 
tv-inkomsten groeiden met respectievelijk 3,7 en 1,5 miljoen euro. Maar ook de omzet steeg, van 27,1 naar 

38,6 miljoen euro. Het is Ajax’ eerste operationele winst sinds de beursgang. Reden voor Financieel Directeur 
Jeroen Slop om tevreden te zijn. Reden ook om hem in De Credit Manager aan het woord te laten over 

financieel management in de voetbalwereld.

Hoe is Ajax georganiseerd voor wat betreft de financiële aangelegenheden? Jeroen Slop: ‘We hebben bin-
nen de financiële portefeuille zowel een financiële als een operationele kant. De financiële 
kant bestaat uit boekhouding en controlling, zoals ieder bedrijf dat kent. Daarnaast is er 
dus de verantwoordelijkheid over de operationele zaken waar Supporterszaken, Ticketing, 
Automatisering en dergelijke onder vallen. Ik ben als Financieel Directeur verantwoor delijk 
voor de dagelijkse aansturing. En ik ben hiervoor ook beleidsverantwoordelijk vanuit de 
directie van de NV, waar ook Leo Beenhakker als Technisch Directeur en Arie van Eijden als 
Algemeen Directeur in zitten. Op ons wordt toegezien door de Raad van Commissarissen 
(RvC). Zij zijn een afspiegeling van de aandeelhouders: twee externen en drie mensen van-
uit de vereniging, want dat is de grootste aandeelhouder.’

Volop afwisseling Het is uw vijfde jaar bij Ajax. Vindt u het nog steeds leuk? ‘Ja, absoluut. Het is 
erg afwisselend, er gebeurt veel binnen deze club. Leuke dingen in mijn werk zijn er genoeg, 
maar als ik iets specifieks moet noemen, dan is dat bijvoorbeeld een transfer. Als het con-
tract is gesloten, zie je het al snel overal in de media. Je ziet feitelijk meteen hoe het met je 
bedrijf gaat. Er is geen bedrijfstak waar het dagelijkse werk zo direct in de media is terug te 
zien als deze. En dan heb ik het nog niet eens over de wedstrijden. Als er verloren wordt, is 
de stemming verre van gezellig! Als ik een hoogtepunt moet noemen, schiet gelijk de naam 
van Zlatan Ibrahimovic door mijn hoofd. Zlatan was onbekend, maar al wel gespot door 
de grote clubs. We zijn naar Zweden afgereisd om het in orde te brengen. Daarna werd bij 
de presentatie schouderophalend over die jongen gedaan. Hij had vervolgens ook nog een 
slechte start, maar is nu op weg één van de beste voetballers ter wereld te worden. Ik heb 
geen verstand van voetbal, dat is ook niet mijn werk. Maar als iedereen binnen ‘de techniek’ 
zodanig achter een aankoop staat als bij hem, dan weet je dat het goed zit. Arsenal hield 
zijn shirt met nummer 9 al omhoog, maar hij tekende voor ons.’
En de minder leuke dingen? ‘Een contract ondertekenen is een leuk element, maar soms 
is het voortraject een stuk minder leuk. Dat begint met het uitonderhandelen met mensen 
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aan tafel waar je niet altijd even blij mee bent. Je moet scherp zijn dat je Ajax niet bindt aan 
dingen die niet door de beugel kunnen. Dan speel je echt de rol van politieagent. En al het 
leeswerk dat erbij hoort, maakt het ook niet bepaald tot een ‘glamourjob’. De FIOD-inval 
was een dieptepunt. Dat blijft me altijd bij. We waren nog maar net bezig met een verga-
dering, toen één van de secretaresses binnenkwam met de mededeling dat er mensen uit 
Den Haag voor Arie van Eijden waren. Het betrof een inval van veertien rechercheurs. Ze 
stonden zelfs de prullenbakken en de kopieermachines te bewaken. Kort daarna bleek dat 
het om transfers ging uit de periode voordat wij als directie aantraden. Dus noch Arie, noch 
Leo, noch ik had er iets mee te maken. We werden dan ook niet meegenomen. Ajax werd 
verdacht. We toetsen regelmatig zaken bij de Belastingdienst. Zwart op wit krijg je het nooit, 
maar we merken vaak aan de reacties wanneer iets niet helemaal lekker zit: ‘Prima als u 
dat doet, maar dan moeten we wel de buitenlandse belastingdienst op de hoogte brengen.’ 
Ja, dan weet je dat je het beter anders kunt doen.’ Bij Ajax heeft u al meerdere jaren op rij te 
maken met verliezen. Neemt de druk toe? 
‘Druk is er altijd. Bij winst en verlies. Maar het voortbestaan van Ajax lijdt niet onder de ver-
liezen, dat is essentieel. Bij andere clubs is dat wel het geval. Maar wij hebben het de jaren 
voordat het financieel minder ging, enorm goed gedaan, waardoor we tegen een stootje 
kunnen. De laatste jaren hebben zich gekenmerkt door veel personele wisselingen en het 
achterblijven van sportieve prestaties. Dat zorgt voor tegenvallers in de financiële resul-
taten. Maar we weten allemaal dat het iets tijdelijks is, dat zie je nu al. De organisatie staat 
op de rails, we hebben een goede jeugdopleiding en een prima scoutingapparaat. Wij zien 
intern de verbeteringen aankomen. Maar het is geen geheim dat ook Ajax gewoon goed op 
de kosten let.’

Hobby en werk Vanaf uw werkplek kijkt u uit op jeugdcomplex De Toekomst en de trainings-
velden van de A-selectie. Een uniek uitzicht, om jaloers op te zijn. Maar verder zal uw 
werk te vergelijken zijn met het werk van een ‘gewone’ FD. Was de stap van het ‘normale’ 
bedrijfsleven naar deze club een grote? ‘Mijn belangrijkste overweging om het wel of niet te 
doen, was of ik het waard vond om een hobby kwijt te raken. Ik ging graag bij Ajax kijken, 
als supporter. Dat was een hobby. En je weet dat die hobby dan opeens verleden tijd wordt. 
Ik kijk nu heel anders naar een speler als Richard Witschge dan in de tijd dat ik supporter 
was. Nu weet ik wat hij verdient en dat zijn contract afloopt. Dan gaan al dat soort dingen 
door je hoofd in plaats van dat het een mooie voetballer is. Iemand met mijn functie bij een 
ander bedrijf praat over het al dan niet aanschaffen van een machine. Een activum op de 
balans. Wij hebben het over een speler, een mens van vlees en bloed. Dat maakt het bijzon-
der. Verder zijn er wezenlijke verschillen tussen de bedrijven waar ik gewerkt heb en Ajax. 
Maar ook hier lopen mensen rond die nooit een andere werkgever hebben gehad. En reken 
maar dat het hier veranderd is. Ajax is van drie mensen in dienst gegroeid naar honderd-
zestig personeelsleden! En de aandacht rondom het eerste elftal is ook niet te vergelijken 
met die van vijftien jaar geleden.’

Credit management rondom transfers Vitesse ging bijna failliet toen de club het geld van Benfica 
voor Pierre van Hooijdonk niet ontving. Kan zoiets Ajax overkomen? ‘Grappig dat je juist 
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dit voorbeeld noemt, want wij deden in dezelfde periode ook zaken met Benfica. Dani werd 
verkocht. Benfica wilde met een wissel betalen. Waardeloos, een wissel van een onbedui-
dend kleine bank. We hebben er nog contact over gehad met Vitesse. Zij hadden toen al 
problemen. Die wissel accepteerden wij dus niet. Bij transfers testen we de kredietwaar-
digheid van een club nooit. Want we gaan ervan uit dat die er niet is. Niet bij Barcelona 
en niet bij Sparta. Het maakt niet uit met welke club we zakendoen. Als er sprake is van 
gespreide betaling aan Ajax, dan zorgen we dat dit is gegarandeerd door ABN AMRO. Bij 
kleine bedragen loont het niet, want dan zijn de kosten te hoog. We proberen dan de ter-
mijnbedragen naar voren te halen en klein te houden, en dan nemen we soms een risico. 
Maar dat is bij internationale transfers nooit bij grote bedragen. Voor de Nederlandse markt 
is het weer iets anders. Wij geven geen bankgarantie af als we Sikora van Vitesse kopen.  
Als je de overschrijving van de speler doet, moet het eigenlijk in orde zijn.’
Meer en meer clubs zitten in de problemen, welke bank wil nu garant staan voor een club 
waar geen geld is? ‘Dan praat je over een andere situatie. In de onderhandelingen eisen wij 
een bankgarantie van de betreffende club. Een gespreide betaling heeft voor die club een 
rentevoordeel, maar als dat niet opweegt tegen de kosten van het stellen van een bank-
garantie, heeft dat geen zin. Omgekeerd kan het ook werken dat je al overeenstemming 
hebt over een bedrag, maar nog niet over de betalingswijze. Dan kan het spannend worden 
of het doorgaat. Maar als de speler wil en de clubs willen het, dan is er altijd een oplossing.’ 
We worden onderbroken door Claudia, Jeroen Slops vriendelijke secretaresse. Er is bezoek. 
Het nieuwe contract van Rafael van der Vaart is klaar en moet worden ondertekend. ‘Een 
kleinigheid’, noemt Slop dit. Het echte werk is natuurlijk al gedaan. Binnen tien minuten is 
hij terug en kunnen we verder.

Sponsoring Betalingen van transfers zijn de grootste geldstromen. Maar er is meer bij Ajax 
dan alleen transfergelden. ‘Ja, natuurlijk. Bij sponsors gaat het om hun plekken in het sta-
dion en de reclameborden. Dat gaat per seizoen. Betalingen vinden veel vaker plaats. Dus 
als wij twee keer ‘geleverd’ hebben en er is niet betaald, dan kunnen we het stopzetten. 
Gelukkig is dit nooit gebeurd. Verder hebben we meer dan 40.000 seizoenkaarthouders, die 
jaarlijks samen voor 9 miljoen euro omzet zorgen. Het voordeel hiervan is dat we de kaarten 
pas versturen als het geld binnen is. We werken zo veel mogelijk met automatische incasso. 
Maar nog steeds zijn er ook veel betalingen via acceptgiro’s.’ 
Bedrijven als Canal+ en KPN behoren tot jullie sponsors. Met deze bedrijven gaat het verre 
van florissant. Komt Ajax in de problemen als een sponsor failliet zou gaan? ‘Dat hangt er 
allereerst vanaf of er betalingsachterstand is. We zijn in de wereld een voorloper met ons 
kaartensysteem. Als we kaarten hebben uitgegeven maar de wedstrijd moet nog worden 
gespeeld, dan kunnen we deze blokkeren en opnieuw verkopen met een andere barcode. 
In het geval Canal+ zou het dubbel vervelend zijn, want zij zijn onze sponsor. Daarnaast 
hebben ze ook een deal met de Eredivisie NV over televisierechten. Dan zou dat Ajax dus 
dubbel kunnen treffen. Maar als je een sponsordeal van vijf jaar hebt, is het sowieso erg 
vervelend als na drie jaar een bedrijf failliet gaat. Dat hebben we nog niet meegemaakt. 
Wel dat een contract niet wordt verlengd. Of dat het verlengd wordt tegen een lagere ver-
goeding. Martinair was meer dan vijftien jaar onze sponsor, beide partijen vonden het jam-



Het beste uit De Credit Manager 1990-2010

34

mer uit elkaar te gaan. Maar al snel hadden we dat met Dutchbird opgevangen. Dan is er 
misschien een verlies op het emotionele vlak, je jarenlange samenwerking, maar dat hoeft 
geen financieel verlies te betekenen. Vorig seizoen hebben we een stijging van 17,8 naar  
19,4 miljoen euro meegemaakt.’

Malaise bij de clubs Steeds meer clubs hebben moeite de begroting rond te krijgen. Daar-
mee lopen ze het gevaar hun licentie voor betaald voetbal kwijt te raken. Van clubs als FC 
Utrecht, Sparta en Vitesse zijn de financiële problemen al een tijdje bekend. U gaf eerder al 
aan dat Ajax dat niet zo snel zou kunnen gebeuren. 
‘Neem het grote verlies van vorig jaar, los van voorzieningen. Dan hebben we nog altijd 
een verhouding van 2/3 op 1/3 eigen vermogen versus vreemd vermogen. Dat betekent 
dat je nog heel wat verliezen kunt afboeken voordat je voortbestaan in gevaar komt. Dat is 
hét bewijs dat Ajax een gezonde club is. Het verbaast me niet dat sommige clubs moeten 
aankloppen bij hun bank of bij de gemeente. Ook al weet ik niet precies de salarissen van  
bijvoorbeeld de spelers van FC Utrecht, ik weet wel dat sommige spelers te veel betaald krij-
gen. Bij de gratie van transferinkomsten werden bepaalde salarissen afgesproken. Als die 
inkomsten wegblijven, kan een club dat niet meer betalen. En reken maar dat de transfer-
inkomsten nu tegenvallen. Dat begint in de voorheen rijke voetballanden, zoals Duitsland. 
Maar ook in Frankrijk, Italië, Spanje en Engeland zijn veel minder transfers. En dat werkt 
door naar Nederland, want bij Ajax, Feyenoord en PSV komen ook niet zoveel transfer-
gelden meer binnen. Daardoor kopen wij weer minder bij andere clubs in Nederland en zo 
werkt dat dus door. Kijk je puur naar ons vorige jaar, dan hebben we al 9 miljoen afgelost 
aan dagelijkse inkomsten en uitgaven. Dat is verlies, waar nog 16 miljoen bijkomt omdat 
we dure spelers hebben aangetrokken. Wij kunnen dat verlies wel dragen. Maar een club 
als Vitesse kan dat natuurlijk niet volhouden. En dat zal ook gelden voor Utrecht en Sparta. 
Ik verwacht dat daar nog veel meer clubs bijkomen. Dit soort cijfers onderbouwen de nood-
zaak van een goede jeugdopleiding. Een speler zelf opleiden, is altijd goedkoper. Ajax is niet 
aan het snijden, maar wel bezig met kostenbeheersing. We kijken heel scherp of er daad-
werkelijk een vacature ontstaat als iemand weg gaat. Maar echt bezuinigen doen we niet.’
Wanneer verwacht u dat Ajax weer uit de rode cijfers is? ‘We verwachten dat we dit jaar 
break-even draaien op het operationele resultaat. Dan nog kunnen we verlies maken als we 
wel afschrijvingen hebben, maar geen inkomsten door transfers. Wat positief bijdraagt, is 
de Champions League. Daardoor hebben we bijvoorbeeld Europese recette-inkomsten. Op 
het moment dat je mag meedoen, ben je verzekerd van drie thuiswedstrijden tegen top-
clubs. Toen we de tweede ronde haalden, hadden we drie keer een uitverkocht huis! Daarna 
hebben we ook nog de kwartfinales tegen AC Milan gespeeld. En dan krijg je nog allerlei 
premies van de UEFA. We budgetteerden voorzichtig op twee rondes UEFA Cup. Want toen 
wisten we nog niet dat we Champions League zouden spelen. Toen dat gerealiseerd werd, 
gingen we uit van uitschakeling na de eerste ronde. Maar het afkopen van contracten van 
spelers heeft zijn weerslag in negatieve zin op de cijfers die gaan komen. Je gaf het zelf al 
aan, met Canal+ gaat het niet lekker. Als Canal+ omvalt, kan dat een negatieve uitwerking 
hebben op ons resultaat.’
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Ajax op de beurs De beursgang van Ajax leverde direct bijna 60 miljoen euro op. Maar het aan-
deel kelderde al snel en is nooit meer op niveau gekomen. Er wordt ook amper in gehan-
deld. Ajax is inmiddels vijf jaar beursgenoteerd. Kunt u aangeven waarom de beursgang 
toch een succes is? ‘Voor je neus ligt het jaarverslag. Daar kan iedereen die dat wil kennis 
van nemen. Van geen enkele andere club in Nederland is zo inzichtelijk wat er gebeurt als 
bij Ajax. Weet jij hoe het bij bijvoorbeeld Feyenoord gaat? Ik zou het niet weten. Dus: de 
openheid. Verder de persberichten. Laatst verkochten we ons belang in België. Gelijk wordt 
het in de media bekendgemaakt. Als PSV al dan niet in een soortgelijke situatie had geze-
ten, werd misschien een halfjaar later in de Ledenraad geroepen: ‘Oh ja, we hebben België 
verkocht.’ Verder zijn er een heleboel individuele supporters die een aandeel in Ajax heb-
ben. Dat is toch uniek? Dat is geen zakelijk of commercieel succes van de beursgang, maar 
het is wel leuk. Verder hebben we met de opbrengst van de beursgang onder meer geld in  
buitenlandse deelnemingen gestoken. Met Steven Pienaar en Jelle van Damme noem ik 
twee spelers die we zonder die deelnemingen waarschijnlijk niet hadden gehad. We heb-
ben nu ons beleid aangepast omdat we andere inzichten hebben gekregen, waardoor we de 
deelnemingen aan het afstoten zijn.’
‘Dat de koers is gedaald, daar hebben we geen invloed op. Had je de aandelen vijf dagen na 
de notering verkocht, dan had je winst gehad. Verder heeft het wat dat betreft tegengezeten. 
Welk aandeel heeft de laatste periode wel winst opgeleverd? Er zijn bedrijven waar winst 
wordt gemaakt en zelfs dan geeft het aandeel geen krimp! Maar het neemt niet weg dat ik 
het wel een tegenvaller vind. Na ons is ADO Den Haag bijna naar de beurs gegaan, maar we 
zijn nog steeds de enige in Nederland. En we hebben niet de intentie eraf te gaan. Er is een 
vast onderdeel op de aandeelhoudersvergadering dat gaat over inkoop eigen aandeel. Zelfs 
bij een beurskoers van 3,50 hebben we echter niet voldoende geld in huis om alle aandelen 
op te kopen. Maar nogmaals: we hebben die intentie ook niet.’
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2004 nummer 3

Méér dan een noodvoorziening

Outsourcing en het credit department
Door William Bastiaan, Managing Director ABC-Amega Europe S.A.

Veel credit managers zien het uitbesteden (outsourcing) vaak als een laatste mogelijkheid. Een oplossing 
die wordt overwogen als het aanbod van werk, de bereidwilligheid van de onderneming om te investeren 
in personeel, overtreft. In een dergelijk geval kan het uitbesteden zeker helpen, maar het is meer dan dat. 
Het outsourcen heeft zich ontwikkeld tot een krachtige managementtool, een instrument om het credit 

department te reorganiseren en te vernieuwen.

Elke onderneming, en afdelingen binnen deze onderneming, heeft kennis en vaardigheden 
die van waarde zijn voor haar afnemers, zaken die uiteindelijk ook haar concurrentiever-
mogen verbeteren. Dit is, normaliter, haar ‘core business’, datgene waar de onderneming 
in uitblinkt. Elk proces dat de ‘core business’ ondersteunt maar geen inkomsten genereert, 
wordt gezien als ‘non-core’. Derhalve wordt dan ook elk ‘non-core’proces een potentiële 
kandidaat voor outsourcing. Er is een limiet aan de hoeveelheid zaken waarin een organisa-
tie kan uitblinken. De investering die het vergt om daarboven uit te stijgen, zal uiteindelijk 
een verlies van aandacht zijn voor die gebieden die er het meeste toe doen. Het outsourcen 
stelt een onderneming in staat financiële en concurrerende voordelen te realiseren door de 
beschikbare middelen en aandacht te concentreren op de core business.

Hoe outsourcing voordeel kan opleveren voor de onderneming Outsourcing stelt een onderneming 
in staat: voordeel te behalen uit de vaardigheden, kennis en technologische ontwikkeling 
zonder te investeren in haar ontwikkeling; individuen te benaderen die over specialistische 
vaardigheden beschikken die anderzijds te duur, moeilijk te vinden of te handhaven zijn; 
een serviceniveau te bieden dat men anders strategisch, fysiek of financieel moeilijk kan 
realiseren. De outsourcing-industrie heeft de volgende tien redenen gegeven als argument 
voor het uitbestedingsbesluit: de onderneming kan haar focus verbeteren, terwijl men 
operationele details overlaat aan externe specialisten; toegang krijgen tot serviceproviders 
met een state-of-the-art aanpak; het verder verbeteren van kostenniveau, kwaliteit, service 
en snelheid door werkzaamheden over te hevelen naar specialisten, zonder hiervoor de 
ontwikkelingskosten dan wel risico hoeven te dragen; outsourcing is een mogelijkheid om 
risico’s over meer ondernemingen te spreiden en kennis te delen; resources vrijmaken en 
dáár inzetten waar zij een groter toegevoegd resultaat hebben, in de ‘core business’; meer 
kapitaal ter beschikking hebben. Daar de outsourcing op een operationele basis gebeurt 
(variabele kosten), is het niet noodzakelijk te investeren in zaken zoals personeel, pc’s, 
bureaus en gebouwen; middelen vrij laten vallen. In sommige gevallen zal een deel van de 
bezittingen/middelen overgedragen (verkocht) dienen te worden aan de serviceprovider. Dit 
brengt dan uiteraard iets op; terugdringen van het algemene kostenniveau en beter kunnen 
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beheersen van operationele kosten, zonder een concessie te hoeven doen aan kwaliteit en 
efficiency, integendeel; omdat intern niet meer resources ter beschikking staan alsmede 
dat men geen eigen expertise behoeft op te bouwen; mogelijk omdat een bepaalde functie 
moeilijk te managen valt of onder controle te houden is.

Hoe outsourcing voordeel kan opleveren voor het personeel Het outsourcen heeft zich ontwikkeld 
tot één van de meest effectieve tools om de eeuwigdurende vraag naar meer efficiency en 
doelgerichter werken (een permanente uitdaging) te beantwoorden. Goed en gekwalificeerd 
personeel kan dan ook zonder meer de overstap maken naar de outsourcing-industrie en 
er aldus voor zorgen dat organisaties concurrerend kunnen blijven. Voor de treasury – en 
credit-medewerkers die de outsourcing-relatie managen, biedt het uitbesteden de kans om 
zich van een meer op transactiebasis gericht werkpakket te ontwikkelen naar het hebben 
van een meer strategische rol.

De rol van outsourcing in het credit department Alhoewel credit managers over de specifieke rol 
van outsourcing van mening mogen verschillen, zijn zij het er meestal over eens dat mana-
gers belast met het verbeteren van de performance en efficiency in credit (inclusief de post 
debiteuren), de diverse mogelijkheden van outsourcing dienen te onderzoeken. Deze moge-
lijkheden zijn met name: de kredietaanvragen goedkeuren; het incasseren van uitstaande 
vorderingen; het onderzoeken en oplossen van ongeoorloofde verrekeningen en/of kortin-
gen; het absorberen van extra volume (werk) tijdens perioden dat men overbelast is of de 
klus met een gereduceerd aantal werknemers moet klaren; het outsourcen van het gehele 
credit-proces; een deel van een van de bovengenoemde onderdelen.

Credit- (of debiteuren)afdelingen die de uitbestedingsmogelijkheden van nabij hebben 
bekeken, zien outsourcing voornamelijk als een makkelijke tool om met boventallig werk 
en moeilijke verplichtingen om te gaan. Het incasseren van achterstallige vorderingen (bad 
debt collection) is de meest oorspronkelijke vorm van credit-outsourcing. Na het incasso 
is het managen van onterecht afgetrokken kortingen (deductions) het meest gebruikelijk. 
Sommige CFO’s zien outsourcing als een tijdelijke maatregel of als een oplossing voor het 
uitbesteden van werkzaamheden van lagere rangorde. Desalniettemin kan men constate-
ren dat de interesse in het uitbesteden van dergelijke werkzaamheden als een meer stra-
tegisch managementtool groeit. Andere werkzaamheden waarvoor een uitbestedingsinte-
resse bestaat, zijn: pre-incassi, het opvolgen van vorderingen die maar net vervallen zijn; de 
binnenkomende betalingen toewijzen aan openstaande facturen; opvolgen en zo mogelijk 
verrichten van betalingen (crediteuren); het controleren van bank – en handelsreferenties 
(risico); inkomende en uitgaande klanten-servicecontacten (call centers).

Criteria voor het kiezen van een outsourcing serviceprovider De belangrijkste vereiste voor een suc-
cesvolle uitbesteding is het elkaar schenken van het benodigde vertrouwen. Voorts is voor 
de relatie tussen diegene die wil uitbesteden en de serviceverlener permanente afstem-
ming en coördinatie vereist. De verantwoordelijkheden moeten over en weer duidelijk zijn 
gedefinieerd en werkschema’s moeten zijn besproken dan wel overgedragen, wil men deze 
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functie succesvol integreren. Ook dienen beide partijen te zorgen voor een aanspreekpunt. 
Daarnaast is het ontwikkelen van een sterke relatie met de dienstverlener van belang. 
Andere criteria die in acht moeten worden genomen, zijn: expertise/ervaring met de 
‘dienst’ die voor uitbesteding in aanmerking komt; ervaring met het samenwerken met 
anderen in dezelfde industrie; technologische ontwikkeling en vaardigheden; de tijd dat de 
dienstverlener actief is in dit segment; de financiële status (kan men zich de noodzakelijke 
investeringen veroorloven); is de dienstverlener afdoende verzekerd; is er een business-
ethiek en een ondernemerscultuur; wat zijn de ervaringen van de huidige klanten van de 
serviceverlener; de kosten; is men flexibel; beschikt men over interne controleprocessen; is 
er een klantsupportstructuur.
Op de outsourcing-markt zijn meerdere aanbieders actief. Bij de selectie is het belangrijk 
mee te wegen in welk gebied of regio de aanbieder de meest optimale service kan bieden. 
Een goede afweging is een must.

Van relatie tot resultaat Zoals in elke relatie zijn er dingen die men kan ondernemen om de kans 
van slagen te verbeteren. Als men het uitbestedingsbeleid succesvol gestalte wil geven, ver-
dienen de volgende zaken aandacht: stel korte- en langetermijndoelen vast; wees duide-
lijk over welke prioriteiten van belang zijn; werk met de gekozen dienstverlener samen als 
een partner om de gestelde doelen te behalen; houd verwachtingen realistisch en sta een  
leercurve toe; wees bereid procedures bij te stellen; de relatie verlangt de nodige aandacht 
om succesvol te blijven. En, misschien wel het allerbelangrijkste: wees niet bang voor het 
uitbestedingsconcept. Indien verstandig gebruikt, biedt het een unieke kans de efficiency 
van het credit department te verhogen, terwijl u zich kunt bezighouden met die zaken 
waarvoor u tot dan nooit of te weinig tijd had.
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 2005 nummer 2

Credit management 
en informele reorganisatie

Door mr. J(an).A.A. Adriaanse en prof.dr. J.(Hans)G. Kuijl (RA). Mr. J(an).A.A. Adriaanse is als docent/
onderzoeker verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden. Hij promoveerde op  

een onderzoek genaamd ’Informal Reorganisation in the Netherlands: towards a Dutch Approach’. 
Prof.dr. J.(Hans) G. Kuijl RA is hoogleraar Bedrijfseconomie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit 

Leiden, en hoogleraar Externe Verslaggeving aan de Economische Faculteit, Universiteit Maastricht.  
Zijn bijzondere belangstelling ligt op het overgangsgebied tussen recht en (bedrijfs)economie.

In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie 
heeft de afdeling Bedrijfseconomie en Forensische Accountancy, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit 

Leiden onderzoek gedaan naar de praktijk van informele reorganisaties in Nederland. Onderdeel van het 
onderzoek betrof een enquête bij de VVCM. In dit artikel worden enkele belangrijke bevindingen besproken en 

gekoppeld aan de praktijk van credit management. Betoogd wordt dat aanzienlijk meer waarde kan worden 
behouden wanneer belanghebbende partijen bij reddingsoperaties beter samenwerken.

Een onderneming in financiële moeilijkheden kan via formele of informele methoden wor-
den gereorganiseerd. Met formele reorganisatiemethoden worden alle mogelijkheden tot 
reorganisatie bedoeld die verankerd zijn in de wet, dan wel plaatsvinden gebruikmakend 
van wettelijke mogelijkheden. In Nederland betreffen dit de surseance van betaling, (door-
start na) faillissement, alsmede de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Met 
informele reorganisatie wordt een reorganisatietraject (‘sanering’) bedoeld dat zich afspeelt 
buiten wettelijke kaders en als doel heeft het herstellen van de ‘gezondheid’ van een onder-
neming in financiële moeilijkheden binnen dezelfde juridische entiteit. Een informele reor-
ganisatie zal veelal bestaan uit een zogenoemde herstructurering van bedrijfsactiviteiten 
waarin getracht wordt het primaire proces van de onderneming weer renderend te maken. 
Daarnaast dient vaak een financiële herstructurering te worden doorgevoerd. In dit proces 
wordt veelal getracht tot een akkoord te komen met (bepaalde) schuldeisers over gewijzigde 
condities voor ter beschikking gestelde financiering (bijvoorbeeld door een kwijtscheldings-
akkoord te sluiten of betalingstermijnen aan te passen). 

Onderzoeksmethodologie Over informele reorganisatie was in Nederland tot voor kort nage-
noeg niets vastgelegd. Teneinde bij te dragen aan verdere inzichtvorming in de materie is 
het onderhavige onderzoek breed opgezet. De centrale vraag betrof welke mogelijkheden in 
de Nederlandse praktijk worden benut teneinde surseance van betaling, WSNP en faillisse-
ment te voorkomen, alsmede welke knelpunten hierin voorkomen. Om tot beantwoording 
van deze vraag te komen, is literatuuronderzoek gedaan, zijn 35 casestudies uitgevoerd bij 
vier banken en drie adviesbureaus, 23 interviews afgenomen bij verschillende belangheb-
benden van ondernemingen in financiële moeilijkheden (met name bij medewerkers van 
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Bijzonder Beheerafdelingen van banken en gespecialiseerde adviesbureaus) en zijn vier 
enquêtes uitgezet bij – zoals gesteld – de Vereniging voor Credit Management, de Stichting 
Ondernemersklankbord, de Vereniging Insolventierecht Advocaten en de Stichting Samen-
werkende Registeraccountantskantoren. In totaal zijn 465 enquêteformulieren ingevuld 
terugontvangen. De ondernemingen in het casestudyonderzoek bevinden zich voorna-
melijk in het zogenoemde Midden- en Grootbedrijf binnen de bedrijfstakken industrie 
en zakelijke dienstverlening. In totaal zijn twintig gelukte en vijftien mislukte informele  
reorganisaties onderzocht.

Informele reorganisatie in de praktijk In het casestudyonderzoek is intensief gezocht naar oor-
zaken van financiële moeilijkheden. Gebleken is dat – in tegenstelling tot wat vaak wordt 
gedacht – economische omstandigheden veelal geen significante rol spelen. Veeleer is in 
de meeste gevallen sprake van het onvoldoende reageren van het management op zowel 
positieve als negatieve ontwikkelingen binnen en buiten de onderneming. Dit kan worden 
aangeduid als zwak management. Ook is gebleken dat een te hoge kostenstructuur – en de 
onmogelijkheid deze aan te passen aan veranderende omstandigheden – veelal desastreus 
is. Als derde blijkt het onvoldoende sturen op financiële parameters, zowel bij hele grote 
als kleine ondernemingen, een belangrijke oorzaak van de problemen te zijn. Vaak gaat dit 
gepaard met een zwakke administratieve organisatie. Verder komen ondernemingen rela-
tief vaak in de problemen door grove fouten van het management, overmatige investerin-
gen, alsmede het gebrek aan een duidelijke strategie. Van (mogelijk) frauduleuze handelin-
gen als belangrijke oorzaak van insolventie is geen sprake gebleken.
Kijkend naar pogingen die worden genomen om een ‘onderneming in zwaar weer’ te red-
den, blijkt de focus in eerste instantie veelal te liggen op het aantrekken van adviseurs en 
interimmanagers (al dan niet op instigatie van de huisbank), alsmede op het nemen van 
maatregelen ter verbetering van de efficiëntie van de onderneming (bijvoorbeeld door te 
bezuinigen op overheadkosten en verbetering van het werkkapitaal). Verder wordt regel-
matig getracht het managementinformatiesysteem te verbeteren. Deze maatregelen slui-
ten aan bij de geconstateerde oorzaken. Opvallend is dat aanpassingen van de (marketing)
strategie van de onderneming relatief weinig zijn geconstateerd. Dit terwijl de verslech-
terde gang van zaken vaak grotendeels is te wijten aan gebrekkig zicht op de markt en de 
bestaande, alsmede potentiële behoeften bij (mogelijke) klanten.
Financiële herstructureringen blijken met name te zijn gericht op het uitstellen van aflos-
singen en/of het tot stand brengen van onderhandse akkoorden met kwijtschelding. Daar-
bij wordt veelvuldig gezocht – echter niet altijd succesvol – naar inbreng van risicodra-
gend kapitaal om balansverhoudingen te verbeteren en additionele liquiditeit te genereren.  
Verder blijken banken tijdens een informele reorganisatie veelal bereid – in tegenstelling tot 
het heersende beeld – om additionele risicomijdende financiering ter beschikking te stellen 
teneinde de slagingskans te vergroten. Geconstateerde knelpunten kunnen worden terug-
gevoerd tot de omschrijving ‘onvoldoende harde reorganisatiemaatregelen’. Het manage-
ment is vaak huiverig om rigoureus in te grijpen, vooral als het gaat om personeelsreduc-
tie, alsmede het afscheid nemen van verliesgevende activiteiten en klanten. Ook blijkt het 
vinden van additionele financiering niet altijd makkelijk te zijn. Vaak is dit mede terug te 
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voeren op het feit dat de onderneming onvoldoende in staat is een strategische toekomst-
visie te ontwikkelen, in combinatie met een ‘hands-on’ plan van aanpak, alsmede enigs-
zins betrouwbare resultaats- en cashflowprognoses. Financiers kunnen de risico’s hierdoor 
onvoldoende inschatten. 

Ideaalbeeld saneringsoperatie Wanneer wordt gekeken naar succesfactoren van de onderzochte 
informele reorganisaties, ontstaat het volgende ‘ideaalbeeld’ van een saneringsoperatie. 
Allereerst is sprake van een snelle, ingrijpende en adequate reorganisatie van de bedrijfs-
activiteiten door het management. Dat is zich volledig bewust van de penibele situatie en 
schroomt niet om adviseurs naast zich te dulden. Een tweede kenmerk is dat belangrijke 
belanghebbenden (banken en belangrijke leveranciers) in het reorganisatieproces worden 
betrokken. Hun wordt vroegtijdig gevraagd mee te denken over mogelijke oplossingen, waar-
bij de focus niet meteen op een ‘kwijtscheldingsoffer’ is gericht. Hiermee wordt bedoeld dat 
in eerste instantie wordt getracht een oplossing te vinden met instandhouding en (uiteinde-
lijke) voldoening van bestaande schulden. Ten derde, de onderneming betracht ten opzichte 
van bij de informele reorganisatie betrokken partijen volledige transparantie rond de  
actuele financiële situatie en de voorgenomen saneringsmaatregelen. Op deze wijze kunnen 
de direct belanghebbenden te allen tijde hun risico’s (blijven) inschatten. Als laatste, door de 
verslechterde gang van zaken (lees: verliezen) is de solvabiliteit vaak ernstig verslechterd. 
Door risicodragend kapitaal aan te trekken kan – zonder dat schuldeisers hun vorderingen 
(deels) hoeven kwijt te schelden – de balans worden gesaneerd. Zo ontstaat een gezondere 
solvabiliteit waardoor voor (toekomstige) financiers/leveranciers de risico’s potentieel dalen. 
In succesvolle reorganisaties wordt deze mogelijkheid uitdrukkelijk onderzocht. Samen-
vattend kan worden gesteld dat de sleutel tot succes is gelegen in het herstel van vertrou-
wen in het management en de levensvatbaarheid van de onderneming door adequate actie 
ten aanzien van de bedrijfsactiviteiten, informatievoorziening en transparantie, alsmede  
het saneren van de balans (bij voorkeur met inbreng van risicodragend kapitaal).

Credit management en informele reorganisatie Bovenstaand is een ideaalbeeld van informele reor-
ganisatie beschreven. De praktijk is helaas weerbarstiger. Uit de VVCM-enquête komt expli-
ciet naar voren dat regelmatig een gespannen relatie bestaat tussen (concurrente) crediteu-
ren en ondernemingen in financiële moeilijkheden, maar ook tussen crediteuren onderling. 
Gebrek aan informatievoorziening is hier vaak debet aan. Veel respondenten geven echter 
aan in beginsel altijd bereid te zijn mee te werken aan een informele reorganisatie. Hieraan 
dienen dan wel de volgende voorwaarden te zijn verbonden: er moet volledige openheid 
worden betracht over de problemen, aan de reorganisatie dient een helder ondernemings-
plan ten grondslag te liggen, en er moet een acceptabel akkoord worden aangeboden waarin 
ermee rekening wordt gehouden dat een financiële herstructurering in principe niet over 
de rug van crediteuren mag gaan (de voordelen – in de vorm van een waardestijging van de 
onderneming – komen immers bij de onderneming/aandeelhouders zelf terecht). Wanneer 
onvoldoende aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan – zo is regelmatig aangegeven 
– ontstaat in de praktijk bij voorbaat een weigerachtige houding ten aanzien van medewer-
king in het algemeen en onderhandse akkoorden in het bijzonder. Opvallend is overigens 
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dat de gestelde voorwaarden grotendeels, zij het iets anders geformuleerd, overeenstem-
men met de hiervoor genoemde succesfactoren van informele reorganisatie. Kortom, vol-
doet een reorganisatieproces aan de gestelde voorwaarden, dan is een grote kans aanwezig 
dat crediteuren meewerken. Hierdoor neemt de kans op succes aanzienlijk toe. 
Een weigerachtige houding van crediteuren kan er in de praktijk toe leiden – zo is uit het 
casestudyonderzoek gebleken – dat reorganisaties mislukken, omdat niet tot een akkoord 
kan worden gekomen. De vraag is – mede gezien het bovenstaande – of dit de crediteuren 
kan worden verweten. Het antwoord hierop zal waarschijnlijk niet eensluidend zijn. De 
overheid lijkt echter naar een ‘ja’ te neigen. Zij tracht immers, in het kader van de beoogde 
herziening van de Faillissementswet, onder andere de voorwaarden voor een zogenoemd 
surseance-akkoord te versoepelen (‘van een gekwalificeerde naar gewone meerderheid’). 
Impliciet lijkt zij hiermee dus aan te geven dat (concurrente) crediteuren (te) vaak spelbreker 
in reorganisaties zijn. Gezien het principiële verschil tussen risicodragend en risico mijdend 
kapitaal, alsmede de (soms kritische) respons hieromtrent in de VVCM-enquête kan men 
zich echter afvragen of dit uitgangspunt terecht is. Immers, is het rechtvaardig dat verschaf-
fers van risicomijdend kapitaal – door kwijtschelding van (een deel van) de vordering – de 
financiële klappen opvangen ten gunste van de verschaffers van risico dragend vermogen? 
Wat onder welke omstandigheden gerechtvaardigd is, of wie wanneer gelijk heeft, is niet 
eenvoudig te bepalen. Dit zal afhangen van de specifieke casus. Feit is dat conflicten tussen 
betrokken partijen in situaties van (dreigende) insolventie desastreus kunnen uitwerken. 
Andersom geredeneerd, zal het waardeverhogend werken wanneer partijen samenwerken 
en derhalve proberen buiten surseance van betaling of faillissement tot een akkoord te 
komen. Een verklaring hiervoor is te vinden in de directe en indirecte kosten van insolven-
tie. Directe kosten betreffen bijvoorbeeld salariskosten voor de bewindvoerder of curator 
indien onverhoopt een wettelijke procedure wordt ingezet. Indirecte kosten (ook wel oppor-
tunity costs genoemd) betreffen specifiek de negatieve effecten op de bedrijfsvoering en de 
gemiste kansen door openbaarheid van problemen. Hiermee wordt het volgende bedoeld. 
Formele reorganisatievormen zoals surseance van betaling en (doorstart na) faillissement 
betreffen wettelijke en dus openbare procedures. Het gevolg van algemene bekendmaking 
van problemen zal zijn dat (potentiële) afnemers, toeleveranciers en financiers de onder-
neming terughoudend(er) gaan benaderen, omdat de angst voor non-betaling toeneemt. 
Dit kan bijvoorbeeld leiden tot het niet meer willen aangaan van nieuwe contracten dan 
wel alleen onder verscherpte voorwaarden. Daarnaast ontstaat in dit soort situaties een 
zogenoemde race to collect. Veel crediteuren zullen – al dan niet ondersteund door incasso-
bureaus, deurwaarders en/of faillissementsaanvragen – proberen ten koste van de ander 
betaling af te dwingen. Hierdoor wordt het voor de onderneming steeds moeilijker om 
normaal te functioneren. Door de openbaarheid en de eruit voortvloeiende angst ontstaat 
derhalve een negatieve spiraal; in dit verband ook wel self-fulfilling prophecy genoemd. 
Deze prophecy blijkt bij informele reorganisaties beduidend minder aanwezig te zijn.  
Zij vinden immers in relatieve stilte plaats. De procedure wordt niet publiekelijk bekend-
gemaakt, waardoor slechts de bij de reorganisatie betrokken partijen op de hoogte zijn. De 
‘kosten’ van (dreigende) insolventie kunnen hierdoor aanzienlijk worden beperkt. Sterker, 
de stilte zal veelal het verschil bepalen tussen succes of falen, derhalve tussen continuï-
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teit of faillissement. Hierin schuilt dan ook een belangrijke incentive voor management en 
belanghebbenden (lees: schuldeisers) om te allen tijde surseance van betaling – dat mede 
door deze kosten in 75% van de gevallen in faillissement eindigt – te vermijden en te kiezen 
voor informele reorganisatie. Vanzelfsprekend dienen voor belanghebbenden wel de juiste 
condities, zoals hiervoor weergegeven, aanwezig te zijn. Van niemand kan immers worden 
geëist ergens aan mee te werken zonder mede de spelregels te kunnen bepalen, alsmede 
onoverzichtelijke en dus oncontroleerbare risico’s te nemen. Beginselen van contractvrij-
heid, maar met name ook het gezond verstand, staan hieraan in de weg. Van alle betrok-
kenen mag echter worden verwacht dat zij op bepaalde momenten met een helikoptervisie 
naar de situatie kijken en bezien in hoeverre het eigen handelen de uitkomst van het gehele 
proces (in negatieve zin) kan beïnvloeden, en of dit redelijk is. Hierbij dient tevens te wor-
den bedacht dat gedwongen liquidatie vrijwel altijd een negatieve invloed op de recovery 
rate heeft, daar going-concernwaarde als gevolg hiervan veelal grotendeels verloren gaat.

Conclusie De leiding van een onderneming in financiële moeilijkheden zal moeten beseffen 
dat de verantwoordelijkheid voor de verslechterde gang van zaken bij haar ligt. Bestuur-
ders moeten zich bovendien realiseren dat de dringend gewenste saneringsmaatregelen 
van hén vandaan moeten komen. Helaas worden in de praktijk de koppen regelmatig in 
het zand gestoken. Op het moment dat het bijna te laat is, vinden pas ingrepen plaats, en 
dan zelfs niet altijd hard en efficiënt genoeg. Een reddingsoperatie heeft kans van slagen 
wanneer er een degelijk businessplan aan ten grondslag ligt en er capabele en betrouwbare 
managers betrokken zijn die voortvarend en op transparante wijze de benodigde turna-
round realiseren; liefst ondersteund door vertrouwenwekkende experts op het gebied van 
business restructuring. Pas wanneer aan deze voorwaarden is voldaan, lijkt het opportuun 
van schuldeisers een (nog) langere adem te verwachten, dan wel akkoord te gaan met bij-
voorbeeld gedeeltelijke kwijtschelding van vorderingen. Ontbreekt een heldere en stra-
tegische visie op de toekomst, dan kan – in alle redelijkheid – bij voorbaat geen volledige 
medewerking worden verwacht. Gezien de hoge kosten die aan formele reorganisaties zijn 
verbonden, is het zaak, ook in de praktijk van credit management, in eerste instantie te 
focussen op informele reorganisatie. Alle bij kwakkelende ondernemingen in Nederland 
betrokken partijen dienen dan ook overtuigd te worden van de voordelen van informele 
reorganisatie, om vervolgens (nog) meer op samenwerking en dus sanering – in de letter-
lijke betekenis van het woord – gericht te zijn. Een algemeen geldende gedragscode voor 
informele reorganisaties zou in de toekomst kunnen bijdragen aan het vergroten van de 
succesratio. In deze code worden dan enkele fundamentele spelregels voor betrokken par-
tijen vastgelegd, ten aanzien van samenwerking, transparantie en risico’s. Het door INSOL 
International geformuleerde Statement of Principles kan hiervoor uitstekend als uitgangs-
punt dienen. Hopelijk zullen bij de verdere gedachtevorming ook kritische en constructieve 
geluiden komen uit de praktijk van credit management in het algemeen en de VVCM in 
het bijzonder. 
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2005 nummer 4

Failliet op krediet
Door Pieter T. Lakeman, oprichter en voorzitter van de Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie. SOBI heeft 

als doel een juiste verslaggeving door het Nederlandse bedrijfsleven te bevorderen.

Faillissementen kosten het Nederlandse bedrijfsleven jaarlijks miljarden euro’s. 
Hoe kun je als ondernemer de risico’s van een faillerende debiteur beperken? En wat zijn de (juri dische) 

mogelijkheden om de schade te verhalen? 

Het aantal faillissementen in Nederland is op hoog niveau gestabiliseerd. Handelscrediteu-
ren zijn de grootste slachtoffers. Samen met Pauline van de Ven berekende ik in Failliet op 
krediet, de rol van de banken in Nederland dat het bedrijfsleven in 1982 meer dan ƒ 4 mil-
jard verloor door het faillissement van debiteuren (anno 2005 is dat vermoedelijk meer dan 
€ 6 miljard per jaar). Dat was twee keer zoveel als in Italië en relatief een veelvoud van de 
andere West-Europese landen. De oorzaak was, en is, de wettelijke structuur. In Nederland 
hebben banken veel meer rechten dan in andere landen. Elke poging om het faillissements-
recht zodanig te wijzigen dat handelscrediteuren (voornamelijk het Midden- en Klein-
bedrijf) minder schade lijden, wordt in Den Haag door de bankenlobby tegengehouden. Een 
Nederlandse credit manager heeft het moeilijker dan zijn buitenlandse collega. 

Is de jaarrekening gedeponeerd? Toch valt er iets te verbeteren. Verschillende malen heb ik een 
groep handelscrediteuren die door een faillissement benadeeld waren in civiele procedures 
begeleid (onder meer tegen de Eindhovense aannemer Theo Hurks). Het viel me telkens op 
dat het MKB weinig naar jaarrekeningen van debiteuren kijkt. Nu weet ik ook wel dat een 
deplorabele financiële toestand van een debiteur lang niet altijd uit de jaarstukken blijkt, 
maar vaak kan men er wel iets uit afleiden. Ik zal altijd aanraden om elk jaar van de grootste 
debiteuren te bekijken of ze de jaarrekening hebben gedeponeerd. Naargelang debiteuren 
er slechter voor staan, groeit hun neiging om later te publiceren. Wanneer de termijn van 
dertien maanden na afloop van het boekjaar ruim wordt overschreden, of indien helemaal 
niet wordt gepubliceerd, lijkt het onverstandig nog leverancierskrediet te geven. Ik begrijp 
ook wel dat het voor kleinere bedrijven ondoenlijk is elk jaar honderden jaarrekeningen van 
debiteuren door te lichten, maar het kost niet veel tijd om bij de Kamer van Koophandel 
(via internet in enkele seconden te bereiken) na te gaan of überhaupt een jaarrekening is 
gedeponeerd. Die kleine moeite kan zeker lonen. 

Interne afspraken over leveranties In praktijk komt het vaak voor dat de credit manager intern 
waarschuwt om bepaalde klanten niet meer te beleveren, maar dat hij wordt overruled 
door de verkoopafdeling. Het lijkt zinvol dat er afspraken worden gemaakt tussen de  
credit manager, de verkoopafdeling en het topmanagement dat niet meer wordt geleverd 
aan klanten die hun jaarrekening niet op tijd publiceren. Wanneer de verkoopafdeling wil 
blijven leveren, kan zij die voorwaarde aan de klant overbrengen. Die afspraak is zinvol,  
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makkelijk te controleren en makkelijk uit te voeren. Zulke afspraken versterken de interne 
positie van de credit manager en vergroten de nettowinst van de onderneming.

Hoe de schade verhalen? Wanneer men dan toch een faillerende debiteur krijgt, rijst de vraag 
wat men met de schade moet doen. Te kleine bedragen moet men vergeten. Wanneer  
fraudegeuren opstijgen (uit alle onderzoekingen blijkt dat in Nederland een groot deel van 
de faillissementen frauduleus is) zou het naïef en zinloos zijn aangifte te doen. In tegen-
stelling tot andere Europese landen is het Openbaar Ministerie in Nederland niet gewoon 
dit soort zaken aan te pakken. Soms zijn er andere mogelijkheden. Bij een zogenaamde 
doorstart, die bijna per definitie frauduleus is omdat die vaak langdurig wordt voorbereid 
en leveranciers al die tijd per definitie zijn bedrogen, kan men de schade in principe ver-
halen op de nieuwe eigenaren van de onderneming wanneer die materieel gesproken ook 
de oude eigenaren zijn. Die hebben dan hun oude handelscrediteuren als waterdruppels 
van zich afgeschud. 

Gezamenlijk naar de rechter In praktijk gebeurt het niet vaak dat schuldeisers juridische actie 
ondernemen. Dat wordt veroorzaakt door de hoge onderzoeks- en proceskosten. Wanneer 
schuldeisers gezamenlijk een groep vormen om tegen de veroorzakers/profiteurs van het 
faillissement op te treden, kunnen de kosten erg meevallen. Voor een groep met gezamen-
lijke vorderingen van € 1.000.000 kan het soms al aantrekkelijk zijn tot een procedure over 
te gaan. Vaak kennen handelscrediteuren elkaar. Zo niet, dan vraagt men de crediteurenlijst 
aan de curator. Zelf heb enkele malen met zo ‘n groep gewerkt en ook aan de vorming daar-
van bijgedragen. Het blijkt dat daar redelijke successen mee te behalen zijn, mede omdat 
individuele handelscrediteuren soms goed op de hoogte zijn van de handel en wandel van 
de bestuurders van de failliete vennootschap. Dat kan nuttig zijn om erachter te komen 
sinds welk moment de bestuurders wisten dat de schuldeisers niet meer konden worden 
betaald. Want dat is sinds het roemruchte arrest SOBI/Hurks de hamvraag.

Verhaal bij de accountant Enige jaren geleden is het recht in Nederland gewijzigd in die zin 
dat de procesvoering aanmerkelijk is versneld. Een belangrijkere wijziging is dat gedaagde 
partijen in bepaalde mate verplicht zijn relevante bewijsstukken waarover eisers niet 
beschikken in de procedure te overleggen. Ook heb ik de indruk dat bij de rechterlijke 
macht in Nederland het besef is gegroeid dat fraude bij faillissementen een realiteit is. Bij 
twijfel gevallen kan dat besef het rechterlijk oordeel in voor eisers gunstige zin beïnvloe-
den. Het kan voorkomen dat de veroorzakers van het faillissement geen verhaal bieden.  
Wanneer de laatste jaarrekening van de gefailleerde debiteur door een accountant is goed-
gekeurd, zijn er dan toch nog kansen. Misschien is de goedkeurende verklaring ten onrechte 
afgegeven. Om daarachter te komen is onderzoek nodig, maar wanneer de fouten in de 
jaarrekening zodanig zijn dat het beeld van de jaarrekening onjuist was, kunnen de schuld-
eisers zich in principe ook op de accountant verhalen. Daarvoor is het lang niet altijd nodig 
eerst een tuchtklacht tegen die accountant in te dienen.
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Lustrumspecial 2005

‘De VVCM heeft haar bestaansrecht bewezen’
Pioniers. Visionairs. Zo kunnen we drs. O.F. (Oswald) Royaards en F.M. (Frans) van Panthaleon baron van Eck 

het beste omschrijven. Vijftien jaar geleden richtten zij, samen met enkele anderen, de Vereniging voor 
Credit Management op. Ruim twaalf jaar vormden ze als tandem het kloppend hart van het VVCM-bestuur. 
Als oud-bestuurders én ereleden zijn ze nog steeds, van de zijlijn, zeer betrokken bij ‘hun’ club. Hoe kijken 

beiden terug op hun bestuursperiode? En hoe zien zij de toekomst voor de VVCM? 

Mei 1989. In Café Engels in Rotterdam vindt, gesponsord door Dun & Bradstreet, een sym-
posium plaats onder de naam ‘Credit Management in Nederland’. Het congres is een initia-
tief van C.J. Brons (directeur van Dun & Bradstreet), W.D. van Dijl (treasurer van Tip Europe), 
G.M. Jonker (credit manager van Koninklijke Borsumij Wehry) en drs. O.F. Royaards (con-
troller en hoofd kredietbeleid bij de Technische Unie). In de zaal zitten ongeveer 250 credit 
managers én een journalist van Het Financieele Dagblad. Die raakt zo geïnspireerd door het 
voor Nederland unieke evenement, dat hij op 8 juni 1989 in het FD een paginagroot artikel 
schrijft, met als kop ‘Credit managers willen meer aandacht voor hun vak’. 
‘En zo was het maar net’, blikt Oswald Royaards terug op de bijeenkomst in Café Engels, 
die een halfjaar later tot de formele oprichting van de VVCM zou leiden. ‘Het idee om in 
Nederland een vereniging voor credit management te vormen, kwam uit de koker van oud-
bestuurder en erelid Dirk van Dijl. Hij zat voor z’n werk vaak in Engeland. Daar kent men 
sinds 1939 het Institute of Credit Management (ICM), een zeer actieve en professionele 
vereniging met inmiddels meer dan 8.700 leden. Zelf had ik in mijn functie bij de Tech-
nische Unie ook al ontdekt dat ik met credit management veel kon bereiken. Vanaf 1986 
hebben Dirk en ik samen tal van congressen bezocht, informatie verzameld en bij andere 
verenigingen, vooral de Britse, in de keuken gekeken. Die oriëntatietocht mondde uit in het  
symposium in Café Engels.’ 

Naar de notaris Eén van de bezoekers van het symposium was Frans van Panthaleon van Eck. 
Tot een paar jaar geleden was hij Global Account Manager bij NCM, de rechtsvoorganger 
van het huidige Atradius. ‘Ik zat in de zaal en heb, als ik me goed kan herinneren, zelfs een 
paar vragen gesteld. Of de initiatiefnemers daarvan onder de indruk waren óf vooral poten-
tie zagen in mijn contacten binnen NCM, laat ik maar in het midden’, vertelt hij lachend. 
‘Feit is dat ik vrij snel daarna werd gevraagd om bestuurslid te worden van de VVCM. Over 
die uitnodiging hoefde ik niet lang na te denken, zeker niet toen ik de steun kreeg van 
H.H.M. Groen, voorzitter van de Raad van Bestuur van NCM. Hij zag het belang in van een 
Nederlandse vereniging voor credit management en gaf me alle ruimte en medewerking 
om m’n steentje bij te dragen.’ Op 12 december 1989 was de VVCM formeel een feit. Naast 
Oswald Royaards, die het voorzitterschap op zich nam, en Frans van Panthaleon van Eck 
bestond het bestuur uit W.D. van Dijl, A. van Koppenhagen en G.M. Jonker. Van Eck: ‘Ton 
van Koppenhagen fungeerde als secretaris-penningmeester. Hij had veel ervaring met het 
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oprichten van verenigingen, kende een notaris en wist hoe je statuten opstelde. Met en door 
Ton zijn we als vereniging van de grond gekomen. Het is tragisch dat hij vroeg is overleden. 
Hij zou trots zijn op ons 15-jarig jubileum.’ 

Presentatie in Kurhaus Toen de vereniging eenmaal was opgericht, stond het kersverse bestuur 
voor een volgende uitdaging: de officiële presentatie van de VVCM aan de buitenwacht. Dat 
gebeurde op 20 maart 1990 tijdens een bijeenkomst in het prestigieuze Kurhaus in Sche-
veningen. De middag werd georganiseerd en gesponsord door de NCM. ‘Absoluut hoogte-
punt was de symbolische tewaterlating van het VVCM-schip aan het slot van de bijeen-
komst’, zegt Frans van Eck. ‘Die boot was één van de vele creatieve vondsten van Oswald 
Royaards die de vereniging vaart en kracht hebben gegeven. De romp van het schip symbo-
liseerde de compartimenten van de VVCM: de database, scholing, netwerk en het magazine  
De Credit Manager. Daarboven bevond zich als coördinerende kajuit het secretariaat. Dit  
concept geeft nog altijd helder de structuur van onze vereniging weer.’

Visie op credit management In het Kurhaus maakten de ruim 300 aanwezigen kennis met 
de doelstelling van de vereniging: het ontwikkelen en ondersteunen van credit manage-
ment, het bevorderen van de vakkennis en de toepassing daarvan en het behartigen van 
de belangen van de beoefenaars. Was er in die begintijd een breed gedragen visie op cre-
dit management? Royaards: ‘Het begrip credit management leefde eind jaren tachtig nau-
welijks in Nederland. Engeland en de Verenigde Staten, waar de NACM maar liefst 30.000 
leden heeft, liepen mijlenver vooruit. Ook de meeste andere West-Europese landen – Duits-
land uitgezonderd – kenden al een vereniging voor credit management. De visie op credit 
management moest dus nog worden ontwikkeld. In de Kurhaus-bijeenkomst heb ik daar 
een inhoudelijke aanzet toe gegeven. Later is dit in de verenigingsbrochure gevisualiseerd. 
Onder de kop ‘Credit Management is meer dan u denkt!’ worden de vier kerntaken van 
een credit manager vermeld: Boeken Datacommunicatie, Uitzoeken Quality Improvement, 
Innen Asset Management en Bezinnen Risk Managemen.’ Stemt de visie van het huidige 
VVCM-bestuur hiermee overeen? ‘Ik vind van wel. Men heeft voortgeborduurd op de basis 
die bij de start is gelegd. Ik heb altijd bepleit dat credit management inherent is aan het 
bedrijfsbeleid. Het bestuur heeft dit kernachtig geformuleerd als: succesvol ondernemer-
schap kan niet zonder professioneel credit management. Prima!’ 

Wat zijn de hoogtepunten van jullie bestuursperiode? Royaards: ‘Sowieso de lustrumfeesten. In het 
Kurhaus hadden we als topspreker mr. C.J.A. van Lede, voorzitter van het VNO. Vijf jaar later 
was diens opvolger dr. A.H.G. Rinnooy Kan, eveneens een spreker van kaliber, onze gast. 
Bij het 10-jarig bestaan stond de samenwerking met de Universiteit van Leiden centraal. 
Het magazine zie ik ook als een hoogtepunt, want De Credit Manager geeft een gezicht 
aan de vereniging. Aardig om te vermelden is dat we medio jaren negentig met de Sdu, 
de voor malige Staatsdrukkerij, om tafel hebben gezeten. Die had serieus belangstelling 
om het blad te gaan uitgeven. Uiteindelijk is dit, na een jaar praten, afgeketst. Een derde 
hoogtepunt is wat mij betreft de flyer over credit management die we samen met het VNO,  
in maart 1997, hebben uitgegeven.’ 
Van Eck: ‘Aanvullend wil ik de ontwikkeling van de CCM-opleiding noemen. Als bestuur 
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hebben we daar vanaf het begin naar toe gewerkt. Via via kwamen we Jan Vis van Bureau 
Vis/Wust Partners (het huidige Talanton) op het spoor. Hij wilde een opleiding voor de 
VVCM maken op basis van een financieringsconstructie waarbij de risico’s voor ons zeer 
beperkt waren. De CCM-opleiding is vanaf het eerste moment een doorslaand succes en 
heeft zich ontwikkeld tot de standaard in de markt. Naast het magazine zie ik de leergang 
als dé verworvenheid uit onze bestuursperiode.’ 

Hoe ziet de toekomst voor de VVCM eruit? Royaards: ‘De VVCM heeft overduidelijk haar bestaans-
recht bewezen. Nu moet een sprong worden gemaakt naar professionalisering. Organisa-
torisch is er weinig veranderd ten opzichte van het begin. De vereniging draait nog steeds 
met vrijwilligers. Willen we conform de doelstellingen van het bestuur naar 2.000 leden, 
dan hebben we professionals nodig die zich honderd procent met de vereniging kunnen 
bezighouden. Ook de Commissie Haagse Contacten moet nieuw leven worden ingeblazen. 
In het verleden zijn we, mede door onze contacten met Economische Zaken en de Universi-
teit Leiden, betrokken geweest bij de nieuwe Faillissementswet. De toekomst moet zijn dat 
de vereniging wordt gehoord bij belangrijke wetgeving. De Credit Manager kan daarbij een 
belangrijke rol vervullen. Het blad moet wijd worden verspreid, op tafel liggen bij beleids-
beslissers, instanties en bedrijven. Daar kan meer aandacht aan worden besteed.’ 
Van Eck: ‘Ik ben het volledig met Oswald eens. Als VVCM moeten we doorpakken en de sta-
tus die we in de afgelopen vijftien jaar hebben verworven verder uitbreiden. Dat lukt alleen 
met professionele ondersteuning. Nu is het allemaal nog te veel liefdewerk oud papier. Als 
we 2.000 leden hebben, is er voldoende kapitaal voor de noodzakelijke professionalisering. 
Elke credit manager/debiteurenbewaker zou lid moeten zijn van de VVCM. Wat De Credit 
Manager aangaat, dat is ondanks alle inspanningen van de redactie nog steeds niet het blad 
dat het moet zijn. Er moeten artikelen van topschrijvers in staan, ‘spannende’ artikelen met 
visie, zodat ook niet-leden het magazine willen kopen. Dit heeft natuurlijk tijd nodig, maar 
het zou geweldig zijn als het bij het volgende lustrum is gerealiseerd!’
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2006 nummer 1

Reorganiseren in de schaduw van de Faillissementswet 

Goede tijden, slechte tijden
Jaarlijks raken duizenden bedrijven in Nederland in financiële problemen. Bekende namen, zoals Foto Kral en 

supermarktketen Laurus, halen de pers; de overgrote meerderheid vecht in stilte tegen de ondergang. 
Om het groeiend aantal faillissementen een halt toe te roepen, wordt al jaren gewerkt aan een modernisering 
van de Faillissementswet. Een heilloze exercitie, vindt onderzoeker en mediator dr.mr. J.A.A. (Jan) Adriaanse. 
Eind 2005 promoveerde hij op een studie naar de succes- en faalfactoren bij reddingsoperaties. Conclusie: 

de Faillissementswet redt bedrijven niet. In plaats van de wetgeving te versoepelen zou de overheid informele 
reorganisaties moeten bevorderen. Dergelijke reddingsoperaties – in stilte – bieden meer kans op succes. 

Communicatie en vertrouwen zijn hierbij de sleutelwoorden.

In veel landen, zowel in Europa als daarbuiten, wordt gewerkt aan een verbetering van de 
bestaande insolventiewetgeving. In Nederland is een fundamentele wijziging van de uit 
1893 daterende Faillissementswet op komst. De Commissie Insolventierecht, in de wandel-
gangen Commissie-Kortmann, presenteert naar verwachting in de eerste helft van 2006 een 
concept-wetsvoorstel. Tijdens het jaarcongres van de Vereniging Insolventierecht Advoca-
ten op 25 november 2005 gaf de voorzitter van de commissie, prof.mr. Kortmann, alvast een 
blik in de keuken. Het bestaande onderscheid tussen faillissement, surseance van betaling 
en de schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen komt te vervallen. Voortaan zal 
worden gesproken over ‘insolventie’. Daarnaast kondigde Kortmann wijzigingen aan in 
het toezicht op de bewindvoerder, de rol van de rechter-commissaris, de kwaliteitstoets  
voor bewindvoerders en de mogelijkheid om schuldeisers die in een minnelijk traject 
dwarsliggen te dwingen mee te werken aan akkoord. Doel van de veranderingen is dat 
bedrijven makkelijker gereorganiseerd kunnen worden en faillissementen kunnen worden 
voor komen. 

Surseance contraproductief Jan Adriaanse, verbonden aan de afdeling Bedrijfseconomie en 
Forensische Accountancy van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Lei-
den, verwacht geen enkel positief effect van de nieuwe Faillissementswet. Op 15 december 
2005 promoveerde Adriaanse op zijn proefschrift ‘Restructuring in the Shadow of the Law. 
Informal reorganisation in the Netherlands’. De dissertatie is het resultaat van een uitge-
breid wetenschappelijk onderzoek naar de praktijk van reddingsoperaties van bedrijven in 
financiële moeilijkheden. Op basis van 35 casestudies bij gespecialiseerde adviesbureaus en 
zogenoemde Intensive Care Departments van de vier grootste Nederlandse banken, aan-
gevuld met enquêtes en interviews met onder anderen credit managers, schetst Adriaanse 
de oorzaken van financiële moeilijkheden en de maatregelen die worden getroffen bij de 
herstructurering van de bedrijfsactiviteiten. Daarnaast legt hij knelpunten bloot en onder-
scheidt hij succes- en faalfactoren. Eén van de conclusies die de studie heeft opgeleverd, is 
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dat de Faillissementswet bedrijven niet, zoals vaak wordt gedacht, van de ondergang redt, 
maar juist de redding bemoeilijkt. Adriaanse: ‘Sinds 1985 wordt al gediscussieerd over het 
aanpassen van de Faillissementswet. Eén van de motieven is dat bedrijven makkelijker 
kunnen worden gereorganiseerd. In de aanloop naar de herziening heeft de wetgever begin 
2005 al een paar artikelen in de huidige wet veranderd. Zo is de drempel voor een dwang-
akkoord verlaagd. Voldoende is de toestemming van meer dan de helft van de concurrente 
schuldeisers, die tenminste de helft van de niet-preferente vorderingen vertegenwoordi-
gen. Het effect? Nihil. Sterker nog, in 2005 is het aantal faillissementen tot recordhoogte 
gestegen. Mij verbaast dit niet. Uit mijn onderzoek blijkt dat de surseance als instrument 
contraproductief werkt, omdat het de betrokken partijen tegenover elkaar plaatst, in een 
verdedigende positie. Terwijl ze elkaar juist nodig hebben om eruit te komen en samen 
een oplossing te vinden. De voorstellen voor de nieuwe Faillissementswet zijn gericht op 
het tegenover elkaar zetten van partijen. Hoe kan ik als ondernemer de bank buiten spel 
zetten? Hoe kan ik mijn concurrente crediteuren buiten de deur houden? Hoe kan ik mijn 
balans saneren en een onderhands akkoord afdwingen om mijn bedrijf te redden? Op de 
korte termijn kan dit tot een oplossing leiden, maar op de lange duur moet je als onder-
nemer wél weer duurzaam met je stakeholders verder. Iedereen die denkt dat het werkt 
om het voor de ondernemer makkelijker te maken om, platgezegd, zijn crediteuren uit te 
knijpen, slaat de plank mis. Overigens pleit ik niet voor afschaffing van de Faillissements-
wet. Goede insolventiewetgeving is noodzakelijk voor de economie en een reorganisatie-
paragraaf (‘surseance van betaling’) mag niet ontbreken. De wet is echter niet meer dan een 
hulpmiddel in het herstelproces.’

Wijzigingen Faillissementswet 2005 Per 15 januari 2005 is de Faillissementswet gewijzigd. 
De belangrijkste veranderingen: de afkoelingsperiode is uitgebreid van één tot twee maan-
den, met een eenmalige verlengingsmogelijkheid van twee maanden; de drempel voor het 
aannemen van een dwangakkoord verlaagd. Voldoende is de toestemming van meer dan de 
helft van de concurrente schuldeisers, die tenminste de helft van de niet-preferente vorde-
ringen vertegenwoordigen; energiebedrijven mogen energieleveranties aan de gefailleerde 
niet langer opschorten wegens openstaande schulden van vóór de faillietverklaring; er is 
een centraal faillissementsregister ingevoerd. Rechterlijke beslissingen over faillisse ment 
en surseance worden niet meer gepubliceerd in nieuwsbladen.

Informele reorganisatie Als de Faillissementswet niet bijdraagt aan het voorkomen van fail-
lissementen, wat dan wel? In zijn proefschrift schetst Jan Adriaanse een efficiëntere en 
effectievere methodiek: informele reorganisatie, ofwel in de Nederlandse vertaling van 
de titel van zijn dissertatie: ‘reorganiseren in de schaduw van de wet’. Hierbij probeert de 
onderneming in stilte, buitengerechtelijk, in nauw overleg met de directe belanghebbenden 
(banken, crediteuren) afspraken te maken over herstructurering van de bedrijfsactiviteiten. 
‘Wanneer een onderneming financieel in zwaar weer zit, moet je als ondernemer ‘in the 
shadow of the law’ met je belangrijkste schuldeisers om tafel gaan zitten’, legt Adriaanse 
uit. ‘Zij moeten bereid zijn met jou te praten, maar jij moet ook de dialoog met je crediteu-
ren aangaan en hen ervan overtuigen dat de onderneming bestaansrecht heeft. Je moet 
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een positieve sfeer creëren waarin je kunt onderhandelen en proberen er met elkaar uit te 
komen. Open communicatie is daarbij een absolute voorwaarde, evenals een overtuigend 
turnaroundplan. Als je, op de rand van een faillissement, je schuldeisers ervan kunt over-
tuigen dat je drastische acties onderneemt om de onderneming weer gezond te maken, 
hebben zij geen reden om een faillissement aan te vragen. Zeker niet als ze beseffen dat ze 
dan financieel slechter af zijn.’

Succesfactoren Een succesvolle informele reddingsoperatie vereist, stelt Jan Adriaanse in 
zijn proefschrift, een adequate en snelle reorganisatie, waarbij krachtig wordt ingegrepen. 
Banenverlies is daarbij helaas veelal onvermijdelijk. Uitgangspunt moet zijn dat de onder-
neming zelf in staat is een nieuw ondernemingsmodel te ontwikkelen waardoor weer 
financiële ruimte ontstaat. Een tweede succesfactor is dat het managementinformatiesys-
teem voldoende moet functioneren, zodat op elke gewenst moment inzicht bestaat in de 
financiële situatie. In de derde plaats moet het turnaroundplan worden besproken met de 
belangrijke belanghebbenden (bank, grote leveranciers). Continue informatieverstrekking 
over de voortgang en eventuele aanpassingen in het plan is daarbij vereist. Ten vierde moet 
actief worden gezocht naar inbreng van risicodragend kapitaal, zowel intern als extern. 
‘Essentieel is dat het overleg tussen de betrokken partijen achter gesloten deuren plaats-
vindt. Als de financiële problemen in de openbaarheid komen, haken klanten en leveran-
ciers af, en valt het vertrouwen onder de onderneming weg,’ aldus Adriaanse. 

Banken constructief Vertrouwen speelt een grote rol in het al dan niet slagen van een infor-
mele reorganisatie. In de praktijk ontbreekt dit vertrouwen vaak doordat belanghebbenden 
onbekend zijn met de situatie en elkaars rollen. Uit het onderzoek van Jan Adriaanse blijkt 
bijvoorbeeld dat ondernemers hun bank vaak als een bedreiging zien, terwijl banken bij het 
redden van bedrijven in moeilijkheden juist uitstekend werk doen. Adriaanse: ‘Als je bij een 
faillissement aan credit managers, accountants of bedrijfsadviseurs vraagt hoe het zover is 
gekomen, zeggen zeven van de tien: de bank heeft de stekker eruit getrokken. Of: de bank 
heeft zich ten koste van ons geprobeerd te verrijken. Dit klopt niet met de werkelijkheid. 
Uit de 35 cases die ik heb bestudeerd, blijkt dat banken een lange adem hebben. Ofschoon 
ze maanden, soms al jaren geleden, de onderliggende kredietovereenkomsten hadden kun-
nen opzeggen, blijven ze toch doorfinancieren, in de hoop dat de onderneming gezond 
wordt. De buitenwereld ziet dit echter niet. Veel ondernemers zeggen: de bank geeft je een 
paraplu als de zon schijnt, maar pakt die af als het gaat regenen. Ofwel, ze verwachten dat 
de bank hen zowel in goede als slechte tijden van geld voorziet. Ik heb aangetoond dat 
banken dit in het algemeen doen, maar op een bepaald moment het vertrouwen verliezen 
dat het nog goed gaat komen. En… zonder vertrouwen kun je gewoon geen zakendoen. In 
de kern is het een communicatieprobleem, veroorzaakt doordat partijen een verschillend 
beeld hebben van elkaars rollen en verwachtingen. Het opstellen van een gedragscode voor 
informele reorganisaties, waaraan alle partijen zich committeren, kan hier verandering in 
brengen. Als niet in elke crisissituatie het wiel opnieuw uitgevonden hoeft te worden, groeit 
het vertrouwen en stijgt het slagingspercentage.’ 
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Cowboys en kwakzalvers Een gedragscode voor informele reorganisaties is in Nederland nog 
onbekend. In Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Azië daarentegen is zo’n gedrags-
code al jaren ingeburgerd. Fascinerend, vindt Jan Adriaanse. ‘Wij roepen altijd trots dat we 
een poldermodelland zijn en roemen onze overlegcultuur. Maar als het om bedrijven in 
financiële moeilijkheden gaat, klampt iedereen zich meteen vast aan de wetgeving en pro-
beren we vanuit onze eigen posities te graaien en de onderneming ten koste van anderen 
te redden. Nederland is duidelijk niet meegegaan in de ontwikkeling. Een verklaring zou 
kunnen zijn dat het Verenigd Koninkrijk en de VS een keiharde economie hebben. Partijen 
weten dat als ze niet meewerken aan een reddingsoperatie het resultaat slechter kan zijn 
dan als ze wel meedoen. Het kan zijn dat zo’n harde cultuur, waarin je veel kunt verliezen, 
stimuleert om buiten een gerechtelijke procedure te blijven. In Nederland zijn we met z’n 
allen ook slechter af, maar we zien het blijkbaar niet. Illustratief in dit verband is dat er in 
consultancyland de nodige cowboys en kwakzalvers rondlopen die als een onderneming 
in financiële moeilijkheden komt meteen aansturen op een onderhands akkoord. Ik zeg 
altijd tegen mijn studenten: een slechte bedrijfsadviseur adviseert z’n klant surseance 
van betaling aan te vragen om een bedrijf te redden. Het is dan ook een goede zaak dat de  
Turn around Finance Group is opgericht. Deze belangenorganisatie wil de toegankelijkheid 
van professionele dienstverleners en financiers voor bedrijven in zwaar weer verbeteren 
en de kennis van succesvolle turnarounds uitbreiden. Belangrijk om te melden is ook dat 
we aan de Rechtenfaculteit van de Universiteit van Leiden bezig zijn met de oprichting van 
een kennisinstituut. Leiden wordt hét kenniscentrum voor reddingsoperaties van bedrijven 
in moeilijkheden.’ 

Mediation Naast een gedragscode noemt Jan Adriaanse nog een tweede instrument dat knel-
punten bij een informele reorganisatie kan wegnemen: mediation. In de Verenigde Staten 
wordt dit veelvuldig toegepast. ‘Een Amerikaans bedrijf in surseance van betaling (Chapter 
11) heeft veel rechten en kan de leveranciers en crediteuren echt onder druk zetten. Daarom 
is het partijen alles waard om in het voorstadium tot afspraken te komen. Zodra een bedrijf 
surseance van betaling aanvraagt, stelt de rechter mediation vaak verplicht. Onder leiding 
van een onafhankelijke reorganisatie-mediator proberen de partijen er dan met elkaar uit 
te komen. De kern van mediation is dat je niet vanuit posities denkt, maar vanuit belangen. 
Hoe kunnen we binnen het gezamenlijk belang een oplossing vinden die voor alle belang-
hebbenden acceptabel is? Hoe we dit in Nederland precies moeten inrichten, verdient nog 
nadere uitwerking. Het Amerikaanse model, met de rechter als poortwachter en verwijs-
loket, is een reële optie.’ Welke bijdrage kan de VVCM leveren? ‘Het is belangrijk dat de 
VVCM er in contacten met ondernemersverenigingen, brancheorganisaties en ministeries 
voor pleit dat bij bedrijven in financiële moeilijkheden op een andere manier tegen oplos-
singen wordt aangekeken. Goed onderwijs van credit managers is ook essentieel. Binnen 
de CCM-Leergang, waarbij ik ook als docent betrokken ben, geven we credit managers mee 
dat het vak meer is dan alleen maar het binnenharken van vorderingen. Natuurlijk is dit 
eigenbelang belangrijk, maar je moet je ook kunnen inleven in het belang van de ander en 
kijken wat je kunt bijdragen aan het realiseren van het gezamenlijk belang. Dat gedachte-
goed is verweven in het lesprogramma. Daarnaast zou de VVCM wetenschappelijk onder-
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zoek op het gebied van credit management financieel moeten ondersteunen. De rol van 
credit managers krijgt nog te weinig aandacht, zowel in het onderwijs als in de praktijk. De 
kern van de VVCM zou naar mijn mening onderwijs en onderzoek moeten zijn. De Credit 
Manager kan daarin een functie vervullen als podium voor onderzoekspublicaties. Maar net 
als bij bedrijven in financiële moeilijkheden: je moet de communicatie niet beperken tot 
je eigen kringetje. Als je echt iets wilt bereiken, zul je je in brede kring overtuigend moeten 
manifesteren.’

Noot Het proefschrift Restructuring in the Shadow of the Law. Informal reorganisation in 
the Netherlands is internationaal als handelseditie verschenen onder ISBN 90-13-03156-0 
en onder andere verkrijgbaar via www.kluwershop.nl.
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2006 nummer 4

Directeur Michel van Leeuwen van Flanderijn: 

‘Gerechtsdeurwaarder is schuldhulpverlener pur sang’ 
Hard, groot en beangstigend. Dat stereotype beeld van gerechtsdeurwaarders, gesymboliseerd door de 

ijzingwekkende figuur van Dreverhaven in het boek (en de film) Karakter van Ferdinand Bordewijk, bestaat nog 
steeds. Ten onrechte, vindt directeur Michel van Leeuwen van Flanderijn. In het verleden was de deurwaarder 

wellicht een potentaat die geen enkel middel schuwde om vorderingen te incasseren. 
Anno 2006 staat deze openbaar ambtenaar midden in de samenleving en neemt hij z’n maatschappelijke 

taak serieus. Streng, maar rechtvaardig. 

Sinds de invoering van de Gerechtsdeurwaarderswet in 2001 is er in deurwaardersland veel 
veranderd. Doel van de wet, waarover negen jaar in politiek Den Haag is onderhandeld en 
waarvoor 30 jaar is gelobbyd, was de marktwerking binnen de beroepsgroep te bevorde-
ren. Daartoe zijn onder meer de vestigingseisen versoepeld en is de prijsvorming richting 
opdrachtgever vrijgelaten. ‘De invoering van de landelijke bevoegdheid heeft geleid tot een 
forse schaalvergroting’, vertelt Michel van Leeuwen, lid van het directieteam van gerechts-
deurwaardersorganisatie Flanderijn. ‘De verwachting was dat de meeste deurwaarders zich 
zouden beperken tot hun ‘eigen’ arrondissement. Het is totaal de andere kant opgegaan. 
In relatief korte tijd zijn samenwerkingsverbanden van deurwaarders ontstaan die lande-
lijk opereren, zoals GGN en Arachnicon. Als Flanderijn hebben wij voor een andere strate-
gie gekozen, namelijk het overnemen van deurwaarderskantoren. Inmiddels hebben we 
een landelijke dekking, waarbij we tegelijkertijd, en dat is kenmerkend voor onze aanpak, 
lokaal en regionaal hecht verankerd zijn. Wij zijn ervan overtuigd dat je niet kunt incasse-
ren vanuit een centraal punt in Nederland. Je weet dan niet met wie je te maken hebt. Onze 
visie is dat je lokaal aanwezig moet zijn. Alleen dan ken je je opdrachtgevers, weet je wie de 
debiteuren zijn en of er nog meer schuldeisers bestaan. Door deze aanpak kunnen we naast 
de bulk, zoals banken, pensioenverzekeraars en zorgverzekeraars, ook het MKB bedienen.’ 

Toezicht verscherpt Ook het toezicht op de gerechtsdeurwaarders is de laatste jaren sterk toe-
genomen. Michel van Leeuwen: ‘In de wet is het nodige geregeld. We zijn verplicht lid van 
de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG). Die stelt verordenin-
gen vast op bijvoorbeeld het gebied van administratie, beroeps- en gedragsregels, en edu-
catie. Ook is er een gedragscode voor de privacy. Daarnaast vallen we onder de Kamer voor 
Gerechtsdeurwaarders (onderdeel van de rechtbank te Amsterdam), die is belast met de 
tuchtrechtspraak, het Bureau Financieel Toezicht (BFT) en de Nationale Ombudsman. Zeker 
het toezicht van het BFT is intensief. Zo moeten we elk kwartaal gegevens verstrekken over 
zowel het ambtelijk als het niet-ambtelijk werk.’ Het BFT meldde onlangs in z’n jaarver-
slag dat diverse gerechtsdeurwaarders in de knel zitten met hun financiën, met name door 
voorfinanciering. Ruim 10% heeft zelfs een negatief eigen vermogen. ‘Voorfinanciering is in 
onze branche tot op zekere hoogte gebruikelijk. Zo schieten wij voor grote opdrachtgevers, 
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bijvoorbeeld woningbouwverenigingen, het griffierecht, de dagvaardingskosten, de beteke-
ningskosten en uiteindelijk zelfs de ontruimingskosten voor. Aan het eind van de rit sturen 
we een rekening. Voorfinanciering van vorderingen doen we niet. Er zijn collega’s die daar 
uit concurrentieoverwegingen wél voor kiezen en daarmee in mijn ogen onverantwoorde 
risico’s nemen. Dat dit verkeerd kan uitpakken, heeft het recente faillissement van het 
Amsterdamse deurwaarderskantoor Touber, Van der Velden & Kassies (TVK) aangetoond. 
Deze misstanden zijn niet goed te praten.’ 

Grenzen van de wet Ondanks het strenge toezicht komen gerechtsdeurwaarders met enige 
regelmaat negatief in het nieuws. Zo berichten de media over gesjoemel met onkosten en 
misbruik van derdenrekeningen. Zijn dit incidenten of is er structureel iets mis? ‘Ik denk 
dat het met dit soort berichtgeving wel meevalt. Er zijn echter deurwaarders die de grenzen 
van de wet opzoeken’, antwoordt Michel van Leeuwen. ‘Dat is een slechte zaak en bescha-
digend voor de beroepsgroep. De wet is duidelijk, het BFT is duidelijk, de tuchtrechter is dui-
delijk. Elke deurwaarder moet zich aan de regels houden, zo simpel is het. Hoe vervelend 
ook, het zijn gelukkig incidenten. Nederland telt rond de 190 deurwaarderskantoren. Daar-
van zijn er maximaal tien waar het BFT extra naar wil kijken. Ook in KBvG-verband wordt 
er alles aan gedaan om de beroepsethiek te bevorderen. Zo is onlangs een rapport opgesteld 
over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarin komen aspecten aan bod als onaf-
hankelijkheid ten opzichte van opdrachtgevers en liquiditeit- en solvabiliteitratio’s. Uiter-
aard moet worden opgetreden tegen deurwaarders die de verordeningen en de wetgeving 
overtreden. Praktisch probleem daarbij is dat de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders over-
belast is. Jaarlijks worden bij de Kamer 400 tot 500 klachten ingediend. Op een totaal van  
2,5 miljoen ambtshandelingen is dit een te verwaarlozen aantal. Maar die klachten moe-
ten wel door de tuchtrechters worden afgewikkeld. De aanleiding varieert van een onjuiste 
berekening van de incassokosten tot en met ‘ik ben verkeerd te woord gestaan’ of ‘de deur-
waarder heeft me vuil aangekeken.’ Het tuchtrecht verzandt in dit soort klachten, terwijl 
tegelijkertijd kwesties spelen zoals het aanspreken van derdenrekeningen en het niet aan-
zuiveren van negatieve bewaarposities. Vroeger was er de Commissie Toezicht & Controle. 
Die werd op pad gestuurd als er bij een deurwaarderskantoor iets speelde. Men stelde dan 
een waarnemer aan en die loste het probleem op. Iets soortgelijks zou er naar mijn mening 
weer moeten komen, zodat er snel kan worden ingegrepen en de (imago)schade wordt 
beperkt. Overigens wil ik nogmaals benadrukken dat het hier om incidenten gaat. Laten we 
bovendien niet vergeten dat de Gerechtsdeurwaarderswet pas vijf jaar bestaat. Het is voor 
deurwaarders niet eenvoudig om alles op orde te krijgen.’ 

Samenwerking met creditmanagementorganisaties Een derde gevolg van de Gerechtsdeurwaar-
derswet is dat andere marktpartijen, vooral creditmanagementorganisaties, samenwer-
king hebben gezocht met deurwaarders. Transfair bijvoorbeeld, maar ook Cannock Chase 
en Intrum Justitia zijn bekende voorbeelden. Volgens Michel van Leeuwen is het geflirt 
met de gerechtsdeurwaarders te danken aan hun unieke positie in Nederland. ‘Het komt 
in geen enkel land voor dat je als openbaar ambtenaar ook andere werkzaamheden mag 
doen. Je bent in eerste plaats gerechtsdeurwaarder, maar er wordt ook van je verwacht dat 
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je ondernemer bent. In de wet is bepaald welke werkzaamheden zijn toegestaan, waaron-
der incassoactiviteiten. Deurwaarders hebben zich daar de laatste jaren sterk op geprofi-
leerd. Ook wij zien een verschuiving van ambtelijk naar incassowerk. Was de verhouding 
vroeger 40% incasso en 60% ambtelijk, nu is het andersom. En die trend zet zich door. Er 
zijn steeds meer opdrachtgevers die uit kostenoverweging willen dat we zaken minnelijk 
oplossen.’ Sinds april 2006 werkt Flanderijn samen met Vesting Finance. De twee onder-
nemingen, met in totaal 550 medewerkers en een omzet van circa 40 miljoen euro, vormen 
op dit moment éen van de grootste incasso- en creditmanagementorganisaties in Neder-
land. Om het belang van de samenwerking te onderstrepen, heeft Flanderijn een substan-
tieel minderheids belang genomen in het Hilversumse bedrijf. ‘Zowel grote, middelgrote als 
kleine bedrijven besteden steeds vaker betalingsverkeer en vorderingstrajecten uit. Daarbij 
is er een duidelijke markttrend dat steeds meer zaken uitlopen op een minnelijke schik-
king. Vesting Finance kan door de samenwerking een vloeiende overgang creëren van min-
nelijke incasso naar ambtelijke trajecten die alleen gerechtsdeurwaarders kunnen invullen. 
Zij hoeft nu niet meer in elke regio met een andere gerechtsdeurwaarder in zee. Wij bieden 
een uniforme landelijke dekking wat de effectiviteit ten goede zal komen’, aldus Michel van 
Leeuwen. ‘Voor ons levert de samenwerking ook voordelen op. Wij kunnen nu ook inspelen 
op de vraag bij onze klanten naar werving&selectie van credit managers en debiteuren-
beheerders, inclusief detachering. Een ander motief voor de samenwerking is het gegeven 
dat steeds meer bedrijven hun hele debiteurenbeheer willen outsourcen. Door de samen-
werking zijn wij hierop toegerust.’ 

Streng maar rechtvaardig Op de Algemene Ledenvergadering van de KBvG is pas geleden gedis-
cussieerd over het imago van de gerechtsdeurwaarder. Daarbij vielen de bekende termen, 
zoals ‘hard’, ‘groot’ en beangstigend.’ Om van deze beeldvorming af te komen, zou de deur-
waarder ‘maatschappelijk verantwoord moeten incasseren’ in plaats van ‘streng de regels 
handhaven.’ Hoe kijkt Michel van Leeuwen hier tegenaan? ‘Ik vind dat gerechtsdeurwaar-
ders zich nóg meer bewust moeten worden van hun maatschappelijke verantwoordelijk-
heid en daar ook vaker naar moeten handelen. In de particuliere sector loop je tegen de 
schuldenproblematiek aan. Daar kun je als deurwaarder je ogen niet voor sluiten. Niet in 
de laatste plaats omdat we zijn aangesteld om in naam van de koningin maatregelen te 
nemen om een vordering te incasseren. We moeten daarbij streng zijn, natuurlijk, maar ook 
rechtvaardig. Als opdrachtgevers en maatschappelijke organisaties aandacht vragen voor 
de schuldproblematiek die bij veel debiteuren speelt, is het niet meer dan logisch dat we als 
deurwaarder meedenken en zoeken naar de beste oplossing.’

Schuldhulpverlening De schuldhulpverlening in kader van de WSNP is een groeiende zorg, 
onder andere vanwege de overbelasting van rechters en het toenemend aantal faillisse-
menten van particulieren. Nadja Jungman promoveerde onlangs op een onderzoek naar het 
minnelijk traject. Zij bepleit een professionaliseringslag: één procedure waarin het perspec-
tief van sociale hulp is geïntegreerd in het incassoperspectief. Daarbij ziet ze een centrale 
rol weggelegd voor de gerechtsdeurwaarders als de uitvoerders van zowel (individuele als 
collectieve) minnelijke en wettelijke schuldregelingen. ‘Ik vind dit een uitstekend voorstel. 
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De deurwaarder is schuldhulpverlener pur sang. Wij doen niets anders dan de hele dag 
regelingen treffen en daarbij rekening houden met het totale schuldenplaatje. Als iemand 
een inkomen heeft van 700 euro en daarvan al 50 euro aan X betaalt en 100 euro aan Y, dan 
weten wij heus wel dat er niks te halen valt. Dan wijzen we op de schuldhulpverlening en 
proberen we mensen te stimuleren een afspraak te maken. Dat we deze rol spelen, is nau-
welijks bekend. Organisaties zoals Sociale Dienst en Gemeentelijke Kredietbank gaan er bij 
voorbaat vanuit dat er met de deurwaarder toch niks valt te regelen. Terwijl wij wel degelijk 
ons best doen om zowel in het belang van de opdrachtgever als de debiteur de meest prak-
tische oplossing te vinden. Ik hoop dan ook dat de aanbevelingen van mevrouw Jungmann 
worden opgevolgd. Overigens hebben ook de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en 
de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN) eerder dit jaar aange-
geven dat een grotere rol voor de gerechtsdeurwaarders kan zijn weggelegd bij de minne-
lijke schuldhulpverlening. Zo heeft de NVB plannen geformuleerd voor een ‘schuldrege-
lingsbeslag.’ Of deze voorstellen ook worden overgenomen, moet de toekomst uitwijzen. 
Als gerechtsdeurwaarders zijn we er in ieder geval voor toegerust.’

Wat doet een gerechtsdeurwaarder? De gerechtsdeurwaarder is een openbaar ambtenaar, 
benoemd door de regering bij Koninklijk Besluit. Het ambtelijk werk van de gerechtsdeur-
waarder bestaat onder meer uit het oproepen van personen om voor de rechter te verschij-
nen (dagvaarden) en het uitvoeren van door de rechter uitgesproken vonnissen en door 
speciaal aangewezen instanties uitgevaardigde dwangbevelen. In het vonnis of dwangbevel 
staat wat iemand moet betalen en waarom hij daarvoor is veroordeeld. Wordt niet aan het 
vonnis of het dwangbevel voldaan, dan kan de gerechtsdeurwaarder beslag leggen op bij-
voorbeeld loon, uitkering, huis of inboedel. De gerechtsdeurwaarder heeft ook nog andere 
ambtelijke taken. Zo ontruimt hij bijvoorbeeld woningen op grond van een vonnis van de 
rechter, houdt hij toezicht bij openbare verkopingen en maakt hij processen-verbaal van 
constatering op. Dit alles in opdracht van particulieren, bedrijven, banken, instellingen en 
(semi-)overheid. Naast het ondersteunen van de rechtspraak geeft de gerechtsdeurwaarder 
ook juridische adviezen en vervult hij de functie van een incassobureau.
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2007 nummer 2

Nieuwe Faillissementswet: een tip van de sluier
Onder leiding van professor Bas Kortmann (Radboud Universiteit Nijmegen) is een commissie 

van wetenschappers en praktijkmensen al drie jaar in de weer met ‘een grondige renovatie’ van de 
Faillissementswet. In de loop van 2007 valt een voorontwerp van een nieuwe wet te verwachten. 

De voorzitter van de ‘commissie Kortmann’ over de hoofd lijnen van de nieuwe wet en waarom de inbreng 
van de wetenschap in zo’n renovatieproces onontbeerlijk is. 

Het voorontwerp voor een nieuwe Faillissementswet ligt er. Sinds 2003 is Bas Kortmann 
(hoogleraar burgerlijk recht en voorzitter van het Onderzoekscentrum Onderneming & 
Recht van de Radboud Universiteit) voorzitter van de Commissie Insolventierecht, die werkt 
aan wat hij zelf noemt ‘een grondige renovatie’ van de Faillissementswet. Die wet stamt uit 
1893 en was alleen al daarom toe aan op z’n minst een grote schoonmaak. Intussen is de 
verbouwing grotendeels achter de rug: de tekst van het voorontwerp is nagenoeg gereed en 
in de komende maanden wordt hard gewerkt aan het afronden van de memorie van toe-
lichting. De commissie hoopt het voorontwerp met toelichting over enkele maanden aan 
het nieuwe kabinet te kunnen aanbieden. Dat zal moeten besluiten of het voorontwerp  
– al dan niet gewijzigd – wordt omgezet in een wetsvoorstel dat op zijn beurt aan de Tweede 
Kamer wordt aangeboden. Kortmann: ‘Wat er nu ligt, is een voorstel voor hoe het volgens 
ons zou moeten. Dat is de status.’

Nieuwe naam Een wijziging die direct in het oog springt, is de naam: de Faillissementswet 
moet Insolventiewet gaan heten. Kortmann: ‘Daarmee willen we uitdrukken dat de wet 
niet alleen faillissementen betreft, maar dat ook surseance eronder valt en sanering van 
natuurlijke personen. Met name de surseanceregeling, die beoogt de schuldenaar in de 
gelegenheid te stellen zijn schulden te saneren, moest worden verbeterd. Want juist in een 
periode van surseance, uitstel van betaling, kan een ondernemer orde op zaken stellen 
zodat de onderneming kan voortbestaan. In de huidige praktijk wordt de faillissementsre-
geling in feite te snel toegepast. Wij stellen nu voor om geen onderscheid meer te maken 
tussen surseance en faillissement, maar alles samen te vatten in één insolventieprocedure. 
De centrale speler in die procedure is de bewindvoerder. Als deskundige gaat deze na of de 
onderneming van de insolvente schuldenaar kan worden gered en zo ja, op welke wijze dit 
het beste kan worden gerealiseerd. Wij denken dat daarmee de kans op het behoud van 
levensvatbare ondernemingen toeneemt.’

Europese tendens De wet sluit aan bij Europese tendensen. Ook andere Europese landen heb-
ben de afgelopen jaren hun insolventiewetten gewijzigd. En overal geldt dat de wet vol-
doende mogelijkheden moet bieden om in de kern gezonde onderdelen van een onderne-
ming te behouden of te reorganiseren. Daarnaast is overal in Europa de positie van de ban-
ken en de overheid als schuldeiser teruggedrongen ten gunste van de gewone crediteuren 
– en ook bij die internationale tendens sluit de Insolventiewet aan. Kortmann: ‘De machtige 
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positie van de banken in een faillissement wordt teruggedrongen, ze kunnen minder blok-
keren dan ze nu doen. Ze hebben ook, samen met de fiscus, een zeer hoge voorrang bij het 
verdelen van de opbrengst van een faillissement. Vaak blijft er voor de rest van de credi-
teuren niets meer over. Wij vinden dat de fiscus gelijkgesteld moet worden met andere 
crediteuren. Dat gebeurt in andere landen ook. En als de politiek dat voorstel blokkeert  
– wat niet uit te sluiten is, want de minister van Financiën vindt dit natuurlijk niet leuk –  
dan stellen wij voor dat uitkeringen aan de fiscus zich verhouden tot uitkeringen aan 
andere schuldeisers als 2 staat tot 1.’

Modernisering Het aansluiten bij internationale regelgeving is op zich al een modernisering 
van de wet. Daarnaast stelt de commissie Kortmann ook voor om in een insolventieproce-
dure meer gebruik te maken van internet. ‘Wij vinden dat bewindvoerders transparanter 
moeten handelen, dus meer en regelmatiger moeten publiceren over wat ze aan het doen 
zijn. Op een website over een faillissement moet dat gemakkelijk kunnen. Schuldeisers zijn 
zo sneller en beter geïnformeerd en hebben daardoor de mogelijkheid zonodig bezwaar te 
maken bij de rechter-commissaris tegen een bewindvoerder die niet of niet naar behoren 
handelt.’

Schone lei Ook voor de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) stelt de commissie 
Kortmann aanpassingen voor. De belangrijkste: het moet gemakkelijker worden om een 
‘schone lei’-verklaring te krijgen. Die verklaring wordt verleend aan particuliere personen 
(meestal geen ondernemers, maar ‘gewone mensen’) en betekent dat schuldeisers geen 
vorderingen meer op hen hebben. Zonder schone lei kunnen schuldeisers aan blijven klop-
pen zodra de schuldenaar weer geld heeft. Kortmann: ‘De WSNP bezorgt rechters veel werk, 
en daarom is recent een wetsvoorstel gedaan dat de toegang tot de WSNP, die in de meeste 
gevallen een schone lei-verklaring oplevert, moeilijker maakt. De regel wordt: wie welbe-
wust schulden aangaat die hij niet kan betalen, is te kwader trouw en komt dus niet in de 
WSNP en kan daardoor ook geen schone lei verkrijgen. Wij vinden dat te gemakkelijk gere-
deneerd, want het gaat vaak om mensen die zonder zo’n schone lei of enig zicht daarop, 
vrijwel niet uit de problemen kúnnen komen. Ons voorstel is: geef mensen ruim toegang tot 
de WSNP, wijs een bewindvoerder aan die kijkt wat de mogelijkheden zijn en zorg zo voor 
schuldbegeleiding die, bij gebleken goede trouw, kan leiden tot een schone lei-verklaring. 
Inderdaad, dan is de rechterlijke macht nog steeds belast. Maar wij vinden niet dat je hun 
belasting zomaar kunt verschuiven naar mensen die het niet kunnen dragen.’

Eerlijker? Hieruit blijkt al: overwegingen over wat ‘eerlijk’ of ‘rechtvaardig’ is, speelden een 
rol bij het ontwerpen van de Insolventiewet. Kortmann: ‘Wij hebben inderdaad geprobeerd 
om daar waar het recht onbillijk uitpakt een correctie aan te brengen. De paritas credito-
rum, gelijkwaardigheid van de crediteuren, is bijvoorbeeld een belangrijk uitgangspunt. 
Eerlijk delen moet de regel zijn, al het andere uitzondering. De huidige situatie houdt in: 
de uitzondering is praktijk. Banken dreigen wel dat als zij hun voorrechten als schuldeiser 
moeten opgeven, ze meer risico lopen en dus minder bereid zullen zijn om te financieren. 
Maar daar geloof ik niet in. In andere landen is de zaak al anders geregeld, en daar zijn de 
banken niet minder gaan financieren.’
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Wetenschappelijke inbreng ‘Gewone’ wetsvoorstellen worden voorbereid op ministeries. Voor 
grote wetsvoorstellen is het niet ongebruikelijk dat ze worden voorbereid door een com-
missie, met daarin wetenschappers die zich op de achtergrond ondersteund weten door 
universitaire onderzoekers. In dit geval was de wetenschappelijke inbreng op een paar 
punten onontbeerlijk: bijvoorbeeld om de nieuwe wet beter aan te laten sluiten op inter-
nationale wetgeving. ‘Dat móest echt gebeuren. Economie houdt niet op bij de landsgrens, 
ondernemers opereren internationaal. In heel Europa is het insolventierecht de afgelopen 
jaren aangepast. Wij moesten weten hoe het elders geregeld is, en waarom dat zo is. Dat is 
bij uitstek academische kennis.’ En ook bij het grondige schoonmaakwerk van de ruim een 
eeuw oude wet was extra rechtswetenschappelijke inbreng nodig. ‘In een wet als deze wil 
je zo volledig mogelijk de regels van een rechtsterrein vastleggen. Dat betekent: de wet plus 
alles wat door de rechter daaraan in de loop der tijd is toegevoegd. Je moet inventariseren 
welke regels door de rechter geformuleerd zijn, beoordelen of die juist zijn en voorstellen 
doen hoe die regels kunnen worden opgenomen in een nieuwe wet. Die kennis vind je op 
universiteiten.’ 



U heeft een nieuwe klant. Moet u deze klant wel U heeft een nieuwe klant. Moet u deze klant wel U heeft een nieuwe klant. Moet u deze klant wel 

of geen leverancierskrediet verstrekken? Geeft uwof geen leverancierskrediet verstrekken? Geeft uwof geen leverancierskrediet verstrekken? Geeft uw

systeem geen antwoorden en heeft u al een groeiendsysteem geen antwoorden en heeft u al een groeiendsysteem geen antwoorden en heeft u al een groeiend

aantal openstaande vorderingen? Of kampt u met aantal openstaande vorderingen? Of kampt u met aantal openstaande vorderingen? Of kampt u met 

een personeelstekort? Kortom, u heeft niet snel een personeelstekort? Kortom, u heeft niet snel een personeelstekort? Kortom, u heeft niet snel 

een antwoord op deze vragen, vraag het Graydon.een antwoord op deze vragen, vraag het Graydon.een antwoord op deze vragen, vraag het Graydon.

Graydon biedt ondersteuning op het gebied van:Graydon biedt ondersteuning op het gebied van:Graydon biedt ondersteuning op het gebied van:

••• BedrijfsinformatieBedrijfsinformatieBedrijfsinformatie

••• Debiteurenbeheer en IncassoDebiteurenbeheer en IncassoDebiteurenbeheer en Incasso

••• ScoringScoringScoring

• D• D• Detachering etachering etachering 

• C• C• Crrredit management software Argentis edit management software Argentis edit management software Argentis 

• T• T• Trainingen.rainingen.rainingen.

PPPostbus 12525 • 1100 AM  Amsterdam Z.O. • tel. 020 567 99 99 • fax 020 697 65 21 • www.graydon.nl • info@graydon.nlostbus 12525 • 1100 AM  Amsterdam Z.O. • tel. 020 567 99 99 • fax 020 697 65 21 • www.graydon.nl • info@graydon.nlostbus 12525 • 1100 AM  Amsterdam Z.O. • tel. 020 567 99 99 • fax 020 697 65 21 • www.graydon.nl • info@graydon.nl

Crie die ’t nie Crie die ’t nie Crie die ’t nie 
of crie die ’t wel?of crie die ’t wel?of crie die ’t wel?

Crie die ’t nie Crie die ’t nie Crie die ’t nie Crie die ’t nie Crie die ’t nie Crie die ’t nie Crie die ’t nie Crie die ’t nie Crie die ’t nie Crie die ’t nie Crie die ’t nie Crie die ’t nie Crie die ’t nie Crie die ’t nie Crie die ’t nie Crie die ’t nie Crie die ’t nie Crie die ’t nie 
of crie die ’t wel?of crie die ’t wel?of crie die ’t wel?of crie die ’t wel?of crie die ’t wel?of crie die ’t wel?of crie die ’t wel?of crie die ’t wel?of crie die ’t wel?of crie die ’t wel?of crie die ’t wel?of crie die ’t wel?of crie die ’t wel?of crie die ’t wel?of crie die ’t wel?of crie die ’t wel?of crie die ’t wel?of crie die ’t wel?

Over uw investering kunnen we kort zijn.Over uw investering kunnen we kort zijn.Over uw investering kunnen we kort zijn.
VVVerlaging van het uitstaande werkkapitaal is momenteel een ‘hot topic’. Dé manier immers om financiële risico’serlaging van het uitstaande werkkapitaal is momenteel een ‘hot topic’. Dé manier immers om financiële risico’serlaging van het uitstaande werkkapitaal is momenteel een ‘hot topic’. Dé manier immers om financiële risico’s

te beperken en de solvabiliteit van uw te beperken en de solvabiliteit van uw te beperken en de solvabiliteit van uw ondernemondernemonderneming te verbeteren. Effectief creditmanagement speelt in dit proces eening te verbeteren. Effectief creditmanagement speelt in dit proces eening te verbeteren. Effectief creditmanagement speelt in dit proces eenonderneming te verbeteren. Effectief creditmanagement speelt in dit proces eenondernemondernemonderneming te verbeteren. Effectief creditmanagement speelt in dit proces eenonderneming te verbeteren. Effectief creditmanagement speelt in dit proces eenonderneming te verbeteren. Effectief creditmanagement speelt in dit proces eenondernemondernemonderneming te verbeteren. Effectief creditmanagement speelt in dit proces eenondernem

cccrrrcrcccrcrcrcccrc uciale rol. OnGuard is onbetwist hét sofuciale rol. OnGuard is onbetwist hét sofuciale rol. OnGuard is onbetwist hét softwarepakket voor de professionele creditmanager. Het veretwarepakket voor de professionele creditmanager. Het veretwarepakket voor de professionele creditmanager. Het verenigt debiteuren-nigt debiteuren-nigt debiteuren-twarepakket voor de professionele creditmanager. Het verenigt debiteuren-twarepakket voor de professionele creditmanager. Het veretwarepakket voor de professionele creditmanager. Het veretwarepakket voor de professionele creditmanager. Het verenigt debiteuren-twarepakket voor de professionele creditmanager. Het verenigt debiteuren-twarepakket voor de professionele creditmanager. Het verenigt debiteuren-twarepakket voor de professionele creditmanager. Het veretwarepakket voor de professionele creditmanager. Het veretwarepakket voor de professionele creditmanager. Het verenigt debiteuren-twarepakket voor de professionele creditmanager. Het vere

beheer, beheer, beheer, kwaliteitsbewaking, communicatie en managementinforkwaliteitsbewaking, communicatie en managementinforkwaliteitsbewaking, communicatie en managementinformatie in één geavanceerd systeem. Sofmatie in één geavanceerd systeem. Sofmatie in één geavanceerd systeem. Software kortomtware kortomtware kortom

waarwaarwaarmee u snel kosten bespaart en bewezen betere resultaten boekt.. Rmee u snel kosten bespaart en bewezen betere resultaten boekt.. Rmee u snel kosten bespaart en bewezen betere resultaten boekt.. Reden waarom uw collega’s bij meer dan 250eden waarom uw collega’s bij meer dan 250eden waarom uw collega’s bij meer dan 250

vooraanstaande ondervooraanstaande ondervooraanstaande ondernemingen er al jaren profijt van trekken. Laat dus geen tijd verloren gaan. Bel 0294 – 25 66 66nemingen er al jaren profijt van trekken. Laat dus geen tijd verloren gaan. Bel 0294 – 25 66 66nemingen er al jaren profijt van trekken. Laat dus geen tijd verloren gaan. Bel 0294 – 25 66 66

voor een overtuigende demonstratie die u slechts een uurtje van uw tijd kost.voor een overtuigende demonstratie die u slechts een uurtje van uw tijd kost.voor een overtuigende demonstratie die u slechts een uurtje van uw tijd kost.

Een investering die zichzelf gegarandeerd terEen investering die zichzelf gegarandeerd terEen investering die zichzelf gegarandeerd terugbetaalt! Info: ugbetaalt! Info: ugbetaalt! Info: wwwwwwwww.ontarget.nl.ontarget.nl.ontarget.nl OnGuardOnGuardOnGuard
c rc rc r e d i t m a n a g e m e n te d i t m a n a g e m e n te d i t m a n a g e m e n t

®®®

O n G u a r dO n G u a r dO n G u a r d®®®... S o f t w a r e  v o o r  e f f e c t i e f  c r e d i t m a n a g e m e n tS o f t w a r e  v o o r  e f f e c t i e f  c r e d i t m a n a g e m e n tS o f t w a r e  v o o r  e f f e c t i e f  c r e d i t m a n a g e m e n t

Klaar voor een tandje extra?Klaar voor een tandje extra?Klaar voor een tandje extra?



Klaar voor een tandje extra?Klaar voor een tandje extra?Klaar voor een tandje extra?

���������������������������������������������������������������
������� ��� ����������� ����� ������� ���� ��� ���� ������� ��������������� ��� ����������� ����� ������� ���� ��� ���� ������� ��������������� ��� ����������� ����� ������� ���� ��� ���� ������� ��������

����� ����� ����������� ��� ��� ������ ���������� ��� ��� ����� ���������� ����� ����������� ��� ��� ������ ���������� ��� ��� ����� ���������� ����� ����������� ��� ��� ������ ���������� ��� ��� ����� �����

����������� ����� ������� ��� ����� ����� ������ ������� �������������������� ����� ������� ��� ����� ����� ������ ������� �������������������� ����� ������� ��� ����� ����� ������ ������� ���������

���� ����������� ����� ��� ��� �������� ���������� ���� ��� ������ �������� ����������� ����� ��� ��� �������� ���������� ���� ��� ������ �������� ����������� ����� ��� ��� �������� ���������� ���� ��� ������ ����

����������� ����� ������� ����� ������� ����� ������������ ����������������� ����� ������� ����� ������� ����� ������������ ����������������� ����� ������� ����� ������� ����� ������������ ������

��������� ���� �� ����� ���� �������� ���� ����� ���� ��� ����� ������������������ ���� �� ����� ���� �������� ���� ����� ���� ��� ����� ������������������ ���� �� ����� ���� �������� ���� ����� ���� ��� ����� ���������

��� ����������������� �������� ��������� ���� ��� ������������ ����������������� �������� ��������� ���� ��� ������������ ����������������� �������� ��������� ���� ��� ���������

�������������������� ������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������� �����������������������������������������

��� ���� ������� ���� ����������� ������������� �������� ��� ���������� ���� ������� ���� ����������� ������������� �������� ��� ���������� ���� ������� ���� ����������� ������������� �������� ��� �������

�������� ��� ������� ��� ���������� ��� �������� ��� �������� ������������ ��� ������� ��� ���������� ��� �������� ��� �������� ������������ ��� ������� ��� ���������� ��� �������� ��� �������� ����

��������������� �������������������������������������� � ������������������������ �������������������������������������� � ������������������������ �������������������������������������� � ���������

���� ��� ������ �������� ������������ ����� ���� ������� ������������� ��� ������ �������� ������������ ����� ���� ������� ������������� ��� ������ �������� ������������ ����� ���� ������� ���������

Heb jij meer Heb jij meer Heb jij meer 
(daad)kracht dan (daad)kracht dan (daad)kracht dan 

de debiteur?de debiteur?de debiteur?

Vesting Finance is de snelst-Vesting Finance is de snelst-Vesting Finance is de snelst-

groeiende creditmanagementgroeiende creditmanagementgroeiende creditmanagement

organisatie in Nederland. Klantenorganisatie in Nederland. Klantenorganisatie in Nederland. Klanten

kunnen bij ons terecht voorkunnen bij ons terecht voorkunnen bij ons terecht voor

Incasso, Debiteurenbeheer,Incasso, Debiteurenbeheer,Incasso, Debiteurenbeheer,

Detachering, Werving & Selectie,Detachering, Werving & Selectie,Detachering, Werving & Selectie,

Strategisch Advies, Training &Strategisch Advies, Training &Strategisch Advies, Training &

Opleiding en Kredietinformatie.Opleiding en Kredietinformatie.Opleiding en Kredietinformatie.

Vesting Finance is werkzaam voorVesting Finance is werkzaam voorVesting Finance is werkzaam voor

een groot aantal gerenommeerdeeen groot aantal gerenommeerdeeen groot aantal gerenommeerde

opdrachtgevers in alle belangrijkeopdrachtgevers in alle belangrijkeopdrachtgevers in alle belangrijke

sectoren in de business-to-sectoren in de business-to-sectoren in de business-to-

business en business-to-consumerbusiness en business-to-consumerbusiness en business-to-consumer

markt. Vmarkt. Vmarkt. Vesting Finance heeft vesti-esting Finance heeft vesti-esting Finance heeft vesti-markt. Vesting Finance heeft vesti-markt. Vmarkt. Vmarkt. Vesting Finance heeft vesti-markt. Vesting Finance heeft vesti-markt. Vesting Finance heeft vesti-markt. Vmarkt. Vmarkt. Vesting Finance heeft vesti-markt. V

gingen in gingen in gingen in Hilversum, Almere,Hilversum, Almere,Hilversum, Almere,

Apeldoorn en ‘s-Hertogenbosch.Apeldoorn en ‘s-Hertogenbosch.Apeldoorn en ‘s-Hertogenbosch.

Dan heeft Vesting Finance een uitdagende baan voor je, Dan heeft Vesting Finance een uitdagende baan voor je, Dan heeft Vesting Finance een uitdagende baan voor je, 
met een prima salaris. met een prima salaris. met een prima salaris. 
Door een sterk stijgende vraag zijn wij in heel Nederland op zoek naar Door een sterk stijgende vraag zijn wij in heel Nederland op zoek naar Door een sterk stijgende vraag zijn wij in heel Nederland op zoek naar 

communicatieve en resultaatgerichtecommunicatieve en resultaatgerichtecommunicatieve en resultaatgerichte

IncassomedewerkersIncassomedewerkersIncassomedewerkers

Debiteurenbeheerders Debiteurenbeheerders Debiteurenbeheerders (op projectbasis)(op projectbasis)(op projectbasis)

CreditmanagementprofessionalsCreditmanagementprofessionalsCreditmanagementprofessionals

Wij zoekenWij zoekenWij zoeken MBO-ers en HBO-ers met pit. Je bent klantgericht, flexibel en jeMBO-ers en HBO-ers met pit. Je bent klantgericht, flexibel en jeMBO-ers en HBO-ers met pit. Je bent klantgericht, flexibel en je

bezit overtuigingskracht en verantwoordelijkheidsgevoel.bezit overtuigingskracht en verantwoordelijkheidsgevoel.bezit overtuigingskracht en verantwoordelijkheidsgevoel.

Wij biedenWij biedenWij bieden een uitdagende baan, met prima salaris en de mogelijkheid vooreen uitdagende baan, met prima salaris en de mogelijkheid vooreen uitdagende baan, met prima salaris en de mogelijkheid voor

een vast dienstverband. Bij een aantal functies maakt een auto van de zaakeen vast dienstverband. Bij een aantal functies maakt een auto van de zaakeen vast dienstverband. Bij een aantal functies maakt een auto van de zaak

deel uit van de arbeidsvoorwaarden.deel uit van de arbeidsvoorwaarden.deel uit van de arbeidsvoorwaarden.

Ben je geïnteresseerdBen je geïnteresseerdBen je geïnteresseerd in de mogelijkheden die Vesting Finance je kanin de mogelijkheden die Vesting Finance je kanin de mogelijkheden die Vesting Finance je kan

bieden? Kijk dan voor meer informatie over de beschikbare functies opbieden? Kijk dan voor meer informatie over de beschikbare functies opbieden? Kijk dan voor meer informatie over de beschikbare functies opbieden? Kijk dan voor meer informatie over de beschikbare functies opbieden? Kijk dan voor meer informatie over de beschikbare functies opbieden? Kijk dan voor meer informatie over de beschikbare functies op

www.vestingfinance.nl/vacatures. Of loop even bij ons naar binnen.www.vestingfinance.nl/vacatures. Of loop even bij ons naar binnen.www.vestingfinance.nl/vacatures. Of loop even bij ons naar binnen.www.vestingfinance.nl/vacatures. Of loop even bij ons naar binnen.www.vestingfinance.nl/vacatures. Of loop even bij ons naar binnen.www.vestingfinance.nl/vacatures. Of loop even bij ons naar binnen.



Het beste uit De Credit Manager 1990-2010

64

2007 nummer 3

Credit management in de nabije toekomst
Door mr. Mannes Westhuis, voorzitter van de VVCM.

Het is een uitdaging om de huidige stand van zaken in het credit management te beschrijven. Er is namelijk 
een grote verscheidenheid in uitvoering en er bestaan (nog) geen maatstaven om de stand van zaken aan te 

relateren. Nog moeilijker is het om de ontwikkelingen binnen het credit management in de komende vijf jaren 
te beschrijven. Wat staat ons te wachten? 

Ontwikkelingen Ondanks de gunstige economische situatie verslechtert het betaalgedrag in 
Europa. Het gebruik van (of anders gezegd: het leunen op) leverancierskrediet viert hoogtij. 
Dit brengt vaak een domino-effect met zich mee. Een leverancier krijgt laat betaald door een 
afnemer en heeft om zijn eigen voorraad te financieren op zijn beurt weer krediet nodig van 
zijn toeleverancier. We praten hier niet over overeengekomen kredietverstrekking, maar 
over genomen krediet. Dit genomen krediet lijkt zich in eerste instantie te onttrekken aan 
de regelgeving onder Basel II. ‘In eerste instantie’, want uiteindelijk drukt een hoog werk-
kapitaal vanwege het uitstaande debiteurensaldo zwaar op een positieve beoordeling door 
banken. Welke gevolgen brengt de leverancierskrediet-spiraal met zich mee? Het vreet de 
marge van de onderneming aan en beperkt haar flexibiliteit in de markt. Immers, een stij-
gend debiteurensaldo op de balans brengt extra financieringskosten met zich mee, maar 
ook kosten ter beperking of verzekering van het risico van non-betaling. Daarnaast is er 
een vergroting van het werkkapitaal, dat de bewegingsvrijheid van de onderneming niet 
ten goede komt. Geld dat vastzit onder debiteuren, is niet vrij aanwendbaar voor de reali-
satie van andere plannen. Een lichtpuntje is dat bedrijven lering hebben getrokken uit het 
economisch dieptepunt van drie tot vier jaar geleden. In die periode gingen ondernemin-
gen ondanks prachtige winsten te gronde door een gebrek aan liquiditeiten. Het besef is 
gegroeid dat het versnellen van de inkomende cashflow en het veiligstellen daarvan een 
belangrijke voorwaarde is voor succesvol ondernemen. Dit inzicht wordt versneld door de 
ontwikkelingen op de financieringsmarkt door de normen die voortvloeien uit Basel II. Wil 
men voldoende financiering kunnen krijgen tegen een acceptabele prijs, dan zal de balans 
inclusief de debiteurenpositie op orde moeten zijn. Het merkwaardige is dat de les nog niet 
helemaal geleerd is. Waar men enerzijds meer dan ooit gebruikmaakt van leveranciers-
krediet, is aan de andere kant het credit management ontdekt als wondermiddel bij het 
versnellen en veiligstellen van de cashflow. 

In eerste instantie beperkt het credit management zich nog tot het nalopen en najagen van 
vorderingen die niet op tijd worden betaald. Op de korte termijn gaan bedrijven dus aan 
de slag met het intensiveren van het klantcontact, zowel schriftelijk als mondeling. Om na 
te gaan of alles correct is geleverd en ontvangen, maar ook om de debiteuren te attende-
ren op hun betalingsverplichting. Dus ook om een beter gevoel te houden bij de welstand 
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van de afnemers en hoe het met het kredietrisico gesteld is. Maar intensiever contact met 
afnemers vraagt om inzet van meer mensen. Die fase is momenteel in volle gang. Debiteu-
renbeheerders en credit controllers zijn zeer gewild. Hun inzet loont, alleen al omdat bedrij-
ven ontdekken dat klanten vaak valide redenen hebben om niet of gedeeltelijk te betalen. 
En dat de oplossing voor een beter betaalgedrag van de klanten vaker intern gezocht moet 
worden. De krapte op de arbeidsmarkt neemt echter toe. Zeker bij de meer getalenteerde 
debiteurenbeheerders is de spanning tussen vraag en aanbod inmiddels goed merkbaar. 
Die spanning wordt mede gevoed doordat overheidsinstanties steeds vaker een beroep 
doen op deskundigen uit de private sector om het debiteurenbeheer- en incassoproces op 
orde te krijgen. Door de opkomst van creditmanagementsoftware is de spanning tussen 
vraag en aanbod van goede debiteurenbeheerders en/of credit managers niet verminderd. 
Er is eerder sprake van een groeiende vraag naar deskundigen. Specialistische software 
vraagt namelijk deskundige gebruikers. Een laatste factor die in de nabije toekomst een rol 
zal spelen, is het gegeven dat een steeds groter deel van de omzet van de ondernemingen 
uit het buitenland komt. In eerste instantie uit de overige landen binnen de Europese Unie. 
Maar eenmaal geproefd van de exportmogelijkheden zal ook de omzet uit meer exotischer 
bestemmingen gaan toenemen. In de Europese Unie hebben we weliswaar het gemak van 
één munt, maar de verschillende juridische stelsels maken het zakendoen over de grens 
nog complex en weinig transparant. Laat staan als we zaken willen doen met landen buiten 
de EU. Dan is sprake van zowel verschillende valuta’s als verschillende juridische systemen.

Specialismen Er is dus sprake van een aantal ontwikkelingen: een sterke economische groei, 
verslechterd betaalgedrag door genomen leverancierskrediet, een zich steeds zakelijker 
opstellende overheid, verder gaande ontwikkeling van creditmanagementsoftware en toe-
nemende internationalisering van de omzet. Al met al groeit de behoefte aan professioneel 
credit management binnen het bedrijfsproces. Welke eisen stellen deze ontwikkelingen 
aan de creditmanagementfunctie? Of anders gezegd: hoe zou het credit management zich 
de komende jaren kunnen ontwikkelen? 
Het mag duidelijk zijn dat voornoemde trends in het algemeen zullen vragen om credit 
management dat kostenefficiënt opereert en optimaal bijdraagt aan de nettowinst van 
de organisatie. De grootste kostenposten, maar tegelijkertijd ook de belangrijkste midde-
len binnen het credit management, zijn mensen en ICT-systemen. Het optimaal alloceren 
en inzetten van deze middelen vormt de komende jaren dan ook de grootste uitdaging.  
De juiste mens op de juiste plek en in de juiste rol, en systemen die de optimale allocatie 
en inzet van mensen faciliteren. Is dat een eenvoudige klus? 
We zullen steeds minder kunnen spreken van hèt credit management, als een uniform 
gedefinieerd proces. Er zullen specialismen ontstaan, gerelateerd aan de markt waarin 
men werkzaam is: de Business to Consumer-markt (BtoC) dan wel de Business to Busi-
ness-markt (BtoB). Anders gezegd: wie zijn uw klanten? Consumenten of bedrijven? Het 
credit management in de BtoC-markt zal zich zonder meer anders gaan ontwikkelen dan 
in de BtoB-markt. Waar in het eerstgenoemde segment bulkverwerking, management by 
exception en het denken in portefeuilles opgeld doen, staat in het tweede de individuele 
benadering van klanten voorop. Er is wel segmentering naar branches, maar vooral om de 
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individuele aanpak te optimaliseren. Naar gelang de verschillen in ontwikkeling in beide 
markten, zullen ook de eisen aan de beoefenaars van het vak gaan veranderen. Ook daar 
zullen specialismen ontstaan.

Business to Business In het BtoB-segment zal het proces vooral gaan draaien rond het begrip 
toegevoegde waarde per afnemer. En wel op tweeërlei wijze: processen moeten dusdanig 
worden ingericht dat de toegevoegde waarde van de afnemer voor de toeleverancier wordt 
geoptimaliseerd. Anderzijds zal de toegevoegde waarde als criterium gaan gelden voor 
afnemer- c.q. klantselectie. Wanneer we alle inspanningen voor een afnemer vertalen naar 
een kostenplaatje per klant en dat relateren aan de door de klant gegenereerde omzet, wat 
resteert er dan nog als bijdrage aan de winst? Het spreekt voor zich dat het sturen op toe-
gevoegde waarde per afnemer vraagt om systemen en processen die een minutieus inzicht 
mogelijk maken in kosten en opbrengsten. Het volledige proces moet worden ontleed en 
aan elke actie en handeling moet een kostprijs worden gehangen. Door vervolgens elke 
actie richting een afnemer te loggen (bijvoorbeeld een bezoek van een vertegenwoordi-
ger, het toezenden van een brochure of een telefonische aanmaning), ontstaat een goed 
beeld van de inspanningen van de organisatie om de geregistreerde omzet te verwerven 
en betaald te krijgen. Wat wordt de rol van de credit manager binnen deze ontwikkeling? 
De verwervingskosten van nieuwe klanten nemen toe. De credit manager zal sales meer 
en meer moeten faciliteren in de prospectfase. Richten de salesmensen zich op de pros-
pects die uiteindelijk toegevoegde waarde zullen opleveren? De credit manager zal deze 
informatie moeten verstrekken, gebaseerd op extern verworven informatie gecombineerd 
met opgedane ervaring en verworven kennis van het bestaande klantenbestand. De druk 
op effectievere en efficiëntere sales heeft dus zonder meer consequenties voor het credit 
management. Zowel systemen als analytische kennis en vaardigheden dienen de credit 
manager bij deze taak te ondersteunen. 
Het inzicht in de potentiële afnemer, gecombineerd met het inzicht in de kostprijs van het 
te leveren product, resulteert in een grotere voorspelbaarheid van de te realiseren bijdrage 
van een afnemer/contract. De credit manager dient erop toe te zien dat de contracten slui-
ten en niet voor velerlei uitleg vatbaar zijn. Zowel waar het de rechten als de plichten van 
beide partijen betreft. Met goede contracten waarvan de inhoud voor beide partijen bekend 
is, wordt de basis gelegd voor stipt betaalgedrag. Zijn de contracten rond, dan begint voor 
de credit manager het proces van monitoren. Het credit management wordt niet voor niets 
ook omschreven als: de klant alle redenen ontnemen om niet te betalen. Elke kink in de 
kabel binnen het interne proces doet afbreuk aan de toegevoegde waarde van de afnemer. 
Immers, elke extra actie die nodig is om de omzet te realiseren en betaald te krijgen, levert 
extra kosten op, terwijl de omzet niet toeneemt. De credit manager moet inzicht hebben in 
de bedrijfsprocessen en beschikken over analytische vaardigheden. Bevoegdheden om ver-
beterprocessen in gang te zetten en hick ups uit de weg te ruimen, zijn eveneens een must.
De bestaande creditmanagementsystemen richten zich vooral op het faciliteren van het 
dispuutmanagement, het managen van de workflow en het rapporteren over het debiteu-
renbeheerproces. In de nabije toekomst wordt het van groot belang dat deze systemen de 
credit manager niet alleen inzicht verschaffen in het risico van debiteur- en vorderingen-
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niveau, maar ook in elke procesfactor die afbreuk doet aan de prestatie van de onder-
neming. Zeker als de gebrekkige prestatie tijdige en correcte facturatie in de weg staat, dan 
wel de afnemer een aanleiding geeft om slechts deels of niet te betalen. 

Best practices Wat het beheerproces betreft, staat de credit manager voor de uitdaging de for-
mele handelingen zo correct en zo strak mogelijk te laten uitvoeren. Het invoeren van ‘best 
practices’ is het doel van verbetertrajecten. Dat gaat alleen lukken als hij optimaal gebruik-
maakt van de nieuwste communicatiemiddelen. De digitalisering komt hem te hulp.  
Elk formeel bericht is tegenwoordig snel en op de juiste plek af te leveren. Diverse onder-
nemingen stimuleren al het gebruik van digitale berichten door bijvoorbeeld toeleveran-
ciers die ‘Self-Billing’ zijn, sneller te betalen dan diegenen die zich nog bedienen van een 
traditionele wijze van factureren. De credit manager zal alert moeten zijn op de kansen die 
de digitalisering biedt. Digitalisering maakt het mogelijk berichten en acties automatisch 
door systemen te laten afhandelen. Dat kan de kosten van het creditmanagementproces 
verlagen zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit.
In het streven naar ‘best practices’ is het benchmarken van prestaties en processen onont-
beerlijk. De credit manager zal onderdeel moeten zijn van netwerken waarbinnen de open-
heid bestaat om processen te benchmarken.
Gezien de krapte op de arbeidsmarkt zal de credit manager continu de ‘make or buy’-  
beslissing moeten maken. Wat kunnen de eigen mensen doen en wat kan worden gedaan 
door medewerkers in Shared Service Centers of Off- en Outsource centres? Wat moet ik 
uitbesteden of wat kan ik uitbesteden? Moet ik tijdelijk deskundig personeel inhuren? 
Waarmee levert het creditmanagementproces de meeste toegevoegde waarde aan het uit-
eindelijke resultaat van de onderneming? De credit manager zal zich op tijd deze vragen 
moeten stellen, want de voorbereidingstijd wordt altijd onderschat. De credit manager 
krijgt meer en meer een regisseursfunctie. En hoe kun je de regie blijven voeren zonder 
een goed inzicht?
Kortom, als de credit manager in de BtoB-omgeving zich vooral moet focussen op het ver-
groten en veiligstellen van de toegevoegde waarde per afnemer, dan zal hij optimaal gebruik 
moeten maken van mensen, processen en systemen. Het streven naar best practices zal de 
vraag naar goed geschoold en vaardig personeel doen toenemen, met als gevolg meer druk 
op de arbeidsmarkt. Credit managers zullen niet moeten afwachten welke mogelijkheden 
systemen bieden om vervolgens daar hun processen op in te richten en af te stemmen. Zij 
moeten automatiseerders op voorhand melden welke functionaliteiten nodig zijn bij het 
BtoB-credit management van de toekomst. Daarbij zal de credit manager moeten denken 
vanuit zijn regiefunctie. Hij zal veel input moeten krijgen vanuit zijn eigen organisatie, niet 
alleen voor het inzicht maar ook om te sturen. Dit geldt ook als processen zijn uitbesteed. 

Business to Consumer Is de te verwachten ontwikkeling in het BtoC-segment zoveel anders? 
Ook daar draait het immers om informatie èn organisatie. Er zijn inderdaad parallellen te 
trekken, maar de onderleggers zijn van een andere orde. Het grootste verschil ligt in de te 
beheren aantallen. In BtoC wordt gewerkt met grote aantallen en vaak kleinere bedragen. 
De individuele benadering is lastiger, omdat informatie over de debiteur amper of niet 
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voorhanden is. Gezien de opmars van privacy beschermende wetgeving zal dit de komende 
jaren niet beter worden. Credit management in het BtoC-segment is hierdoor veel meer 
gebaseerd op een statistische benadering. Rendement op een bepaald deel van de porte-
feuille is veelal bepalend, in plaats van de opbrengst per klant. Wat vraagt dat van de credit 
manager? Hij zal een scherp onderscheidend vermogen moeten hebben om de consument-
afnemers te plaatsen binnen een bepaald klantprofiel in zijn portefeuille. Die plaatsing is 
afhankelijk van beschikbare informatie over de consument en wordt vaak gecombineerd 
met gegevens over het aangekochte of aan te kopen product. Die rangschikking brengt 
vervolgens een bepaalde aanpak met zich mee. Het mag duidelijk zijn dat de digitalise-
ring (internet) enorme kansen biedt voor de afzetmogelijkheden. Aan de andere kant zorgt 
dezelfde digitalisering ook voor anonimisering van de consument. Het gevaar van fraude 
loert aan alle kanten. Dat scherp onderscheidend vermogen van de credit manager zal zich 
aan de hand van statistiek vertalen naar klantprofielen. Deze dienen continu te worden bij-
gesteld. Immers, er komt steeds meer informatie beschikbaar, waardoor de voorspelbaar-
heid verbetert. Het klantprofiel – eigenlijk een vertaling van het risico van non-betaling – 
bepaalt vervolgens de behandeling van de consument en zijn aankoop. Dat kan variëren 
van een aangifte bij de politie tot het uitleveren op een open account. De credit manager 
in BtoC moet dus een scherp analytisch vermogen hebben en moet in staat zijn statis-
tiek te vertalen naar klantprofielen en behandelprofielen. Bovendien moet hij de klant- en 
behandelprofielen voortdurend op basis van resultaten en nieuwe informatie toetsen en 
bijstellen. Fraudepreventie zal bovendien een steeds belangrijker onderdeel van zijn functie 
worden. De credit manager moet zich er goed van vergewissen welke middelen op de markt 
zijn om fraude te voorkomen dan wel op te sporen. En in het kader van ‘Wat u niet wil dat 
u geschiedt, doet dat ook de ander niet’, is het van belang dat credit managers hun kennis 
delen om fraudeurs ook daadwerkelijk uit te bannen. Want fraude kost de maatschappij 
jaarlijks miljarden. 
Toegang tot extern beschikbare kennis is dus belangrijk. Maar ook informatie uit de interne 
organisatie is van wezenlijk belang. Immers, de combinatie product/afnemer is belangrijke 
input voor het vaststellen van het klant- en behandelprofiel. Afwasborstels bestellen en 
betalen is een andere transactie dan het kopen van een Bose stereo surround set. De credit 
manager zal goed weet moeten hebben van de aangeboden producten, zodat hij vervolgens 
de koppeling met de klant- en behandelprofielen kan leggen.

Ook de credit manager in BtoC ontkomt niet aan een effectief en efficiënt proces. De drie-
hoek mensen-processen-systemen moet sluitend zijn. Juist het beheren van grote aantal-
len debiteuren vraagt om de inzet van moderne communicatiemiddelen om zoveel moge-
lijk consumenten daadwerkelijk te bereiken. Dat betreft niet alleen de inzet van state of 
art outbound belcomputers, maar ook het gebruik van email en sms’jes. Ook hier dringt 
de ‘zelf maken of inkopen’-vraag zich op. Zeker als het beheer enorme pieken kent. Hele-
maal outsourcen, of gedeeltelijk outsourcen, of alleen de piekopvang outsourcen? Allemaal 
vragen waarmee de credit manager vroeg of laat te maken krijgt. Vooral als marges onder 
druk staan, moeten de kosten goed in de hand worden gehouden en voorspelbaar zijn. En 
soms kost het binnenshuis opvangen van pieken of het uitbellen naar consumenten dus-
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danig veel, dat het verstandiger is delen van de beheercyclus door gespecialiseerde derden 
te laten uitvoeren. 

Verkoop van portefeuilles Een trend die sterk zal doorzetten, is het verkopen van portefeuil-
les. Verschillende varianten komen al voor en zullen zich verder ontwikkelen. Zo wordt er 
direct na vervaldag verkocht, soms na 60 of 90 dagen en soms nadat het bedrijf de vordering 
heeft afgeschreven. Als de onderneming er strategisch voor kiest haar portefeuilles te ver-
kopen op een bepaald moment in het beheerproces, is het van belang dat de credit mana-
ger zijn systemen en behandelprofielen daarop inricht. Dat wil zeggen dat de te verkopen 
portefeuille op een bepaald tijdstip automatisch bij verschillende kopende partijen wordt 
aangeboden en die partijen gelijke kansen krijgen om te bieden, zodat voor de organisatie 
de hoogste prijs wordt verkregen.
De credit manager zal ook de afwikkeling van de transactie voor zijn rekening moeten 
nemen. De keuze om al dan niet tot verkoop van portefeuilles over te gaan, zal de resultante 
zijn van het sommetje of de opbrengsten (naar voren gehaalde contanten) opwegen tegen 
de kosten van het zelf uitwinnen, het risico van non-betaling en het renteverlies. Als de 
credit manager zijn informatievoorziening goed op orde heeft, weet hij op voorhand welke 
prijs hij voor zijn portefeuille moet kunnen krijgen. Het succes van de credit manager in 
het BtoC-segment zal ervan afhangen of hij weet te anticiperen op maatschappelijke ont-
wikkelingen en wetgeving, waaronder de. privacywetgeving. Creativiteit is een belangrijke 
vereiste voor credit managers die het geld moeten incasseren bij consumenten. Parallel 
aan direct marketing zal ook de credit manager marketingtechnieken moeten inzetten om 
voorrang te krijgen bij betaling. Dat vraagt om medewerkers die het spel begrijpen en sys-
temen die het credit management ondersteunen. Daarbij gaat het niet alleen om moderne 
communicatiemethodieken, maar ook om de integratie van creditmanagementsystemen 
met de nieuwe betaalsystemen. De consument zal verleid moeten worden om tot betalen 
over te gaan, ook al vloeit zijn betalingsverplichting voort uit de overeenkomst. Ook moet 
hij dusdanig worden gefaciliteerd, dat hij bij wijze van spreken vanuit zijn luie stoel kan 
betalen. Creativiteit en laagdrempeligheid zijn belangrijke kenmerken van het BtoC-credit 
management, omdat het betaalmoment steeds dichter bij het bestel- c.q. koopmoment zal 
moeten komen te liggen. Dat zal niet veranderen: boter bij de vis is de mooiste zekerheid.

Conclusie Concluderend kunnen we stellen dat de behoefte aan credit management bij onder-
nemingen groot is. Ook al wordt dit niet altijd onderkend. Als het geboden credit manage-
ment niet van afdoende niveau is, zodat het debiteurenrisico in de complexe veranderende 
omgeving niet wordt gemanaged en het werkkapitaal niet goed wordt beheerd, zal dat grote 
afbreuk doen aan het toenemende belang van credit management als voorwaarde voor 
succesvol ondernemerschap. Functies en taken zullen dan door andere bedrijfsonderdelen 
worden overgenomen. Zie daar het belang van de rol van de creditmanagementvereniging. 
Als we erin slagen de komende jaren de juiste promotie te voeren, op het goede moment te 
lobbyen, de opleidingen te bieden die de markt vraagt en het netwerk te zijn waarbinnen cre-
dit managers zich thuis voelen, dan ben ik ervan overtuigd dat het credit management zich 
daadwerkelijk zal ontwikkelen tot een kernproces binnen een organisatie.
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Noot Dit artikel is een ingekorte versie van de lezing die Mannes Westhuis heeft gehouden 
tijdens het Bundeskongress 2007 van de VfCM op 25 en 26 september in Berlijn. Het volle-
dige artikel is opgenomen in de speciale congresbundel, die ter gelegenheid van het vijfjarig 
bestaan van de Duitse vereniging is gepubliceerd. Meer informatie: www.credit-manager.de.
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2007 nummer 4

De credit manager heeft plezier in zijn werk
De credit manager heeft plezier in zijn werk en is altijd in voor een geintje. Dit blijkt uit de vierde  

Credit Management Trendmeter. Goed nieuws. Maar wat is er eigenlijk zo mooi aan het vak? De redactie van 
De Credit Manager vroeg zes panelleden dieper in te gaan op de conclusies uit het onderzoek. 

Wat zijn de leuke en minder leuke kanten van credit management? 

De tijd dat credit management als een saai en stoffig vak wordt bestempeld, lijkt voorgoed 
verleden tijd. De credit manager van nu beschikt over goede communicatieve en sociale 
vaardigheden, een flinke dosis overredingskracht, een winnaarmentaliteit én een grote 
portie hersens. Er worden hoge eisen gesteld aan de credit manager. Maar het zijn juist 
deze functie-eigenschappen die de baan zo uitdagend maken. OnGuard onderzocht met de 
Credit Management Trendmeter de ervaringen van credit managers in hun vakgebied. De 
redactie van De Credit Manager vond zes credit managers bereid om over dit onderwerp 
door te praten:
− Machiel Natzijl, Credit Controller bij DeGraaf Technisch Personeel B.V.; 
− Nicolette Montfrooij, Teamleider Credit Management bij Kluwer B.V.;
− Frank Jonker, Credit Manager / RCC Consultant bij Vopak Shared Services B.V.;
− Norbert W. Wormsbecher, Hoofd Debiteurenbeheer Verenigingen bij de N.V. Bank voor de 
Bouwnijverheid;
− Erik Goedbloed, Teamleider Credit Control bij LogicaCMG Nederland BV;
− Margriet van Tilburg, Commercieel Directeur van cmQuickstep, een bedrijf dat debiteu-
renbeheerders en credit managers detacheert en werving & selectie doet voor de creditma-
nagementbranche. 

Wat vindt de credit manager leuk aan zijn werk? Maar liefst 88% van de respondenten van de Trend-
meter heeft plezier in zijn werk en wil dit de komende twee jaar blijven doen. Een hoog 
percentage. Onze panelleden kijken op dezelfde positieve manier naar hun baan. Wat is er 
zo leuk aan? 

− Nicolette Montfrooij: ‘De interactie met de klant, zowel intern als extern. En het moti-
veren van de medewerkers door actiegericht te werken. Als daardoor ook nog de beoogde 
resultaten worden behaald, waardoor mijn collega’s en ik een gevoel van voldoening heb-
ben, is het helemaal leuk.’ 
− Erik Goedbloed: ‘Het motiveren en stimuleren van mensen om tijdig te betalen. Daar-
naast denk ik graag mee om de processen zodanig in te richten dat je als bedrijf tijdig en 
juist kunt factureren.’ 
− Machiel Natzijl: ‘Geld ‘binnenslepen’ ofwel resultaten halen. Daar draait het uiteindelijk 
allemaal om.’ 
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Ons panel is het over het algemeen met elkaar eens. Klantencontact is belangrijk en maakt 
de functie uitdagend. De Trendmeter bevestigt dit. Maar liefst 91% van de respondenten 
geeft aan dat klantencontact en klantkennis zeer waardevol zijn. Daarbij ziet een groot 
deel van de bedrijven (43%) een toename in het klantencontact. Slechts 7% constateert een 
afname. 
− Frank Jonker: ‘Door een goede klantrelatie op ons eigen werkgebied (credit manage-
ment) is het mogelijk bepaalde zaken te versnellen. Met name de diversiteit van klanten en 
bedrijfsproblematiek maakt ons vak interessant.’ 

Het onderhouden van goed klantcontact op een creditmanagementafdeling is niet eenvou-
dig. Je krijgt te maken met geïrriteerde klanten of sterke onderhandelaars. Het is daarom 
belangrijk dat je met lastige kwesties en kritische klanten kunt omgaan. De credit manager 
schrikt hier niet van terug. Integendeel, de meerderheid van alle respondenten (65%) ziet 
het als een uitdaging. 
− Erik Goedbloed: ‘De belangrijkste eigenschap van een credit manager is klantgerichtheid, 
zowel intern als extern. Het gaat erom dat je de juiste mensen voor je kunt winnen zodat 
problemen uiteindelijk worden opgelost, of nog beter, worden voorkomen. Het doel is ten-
slotte dat de klant de factuur binnen de gestelde termijn betaalt.’

Wat zijn de grootste ergernissen op de werkvloer? 
− Frank Jonker: ‘Dat men buiten de afdeling vindt dat alle randwerkzaamheden door de 
afdeling debiteuren moeten worden gedaan.’ 
− Erik Goedbloed: ‘Dat mensen steeds minder zelf zoeken naar een oplossing en vaak ver-
wachten dat een ander dat wel even doet. Mensen durven zelf steeds minder verantwoor-
delijkheid te nemen. We sturen liever een mailtje waarmee we de actie bij een ander leggen 
dan dat we eerst zelf naar een oplossing zoeken.
− Nicolette Montfrooij: ‘Als je goed met elkaar samenwerkt, er duidelijke werkafspraken 
zijn en de organisatie gebruikmaakt van de juiste software, is van ergernissen geen sprake.

Wat maakt iemand tot een goede credit manager? Van een goede credit manager wordt veel ver-
wacht. Vooral goed kunnen communiceren is belangrijk. Van de respondenten vindt 88% 
communicatieve vaardigheden dé kwalificatie voor een goede credit manager. 
− Norbert W. Wormsbecher: ‘Ik vind een goed inlevingsvermogen en integriteit belangrijk. 
Daarnaast moet je ook consequent zijn en goed kunnen luisteren en samenvatten.’
− Nicolette Montfrooij: ‘De juiste voelsprieten als het gaat om vertrouwen, oplossings-
gerichtheid en overredingskracht waarbij het belang van het bedrijf centraal staat, maar 
ook de klant die je voor het bedrijf wilt behouden.’
− Erik Goedbloed: ‘Klantgerichtheid, zowel intern als extern. Daarnaast is het ook goed om 
kritisch te zijn, met name bij het toetsen van de kredietwaardigheid van klanten. Je moet 
alert en flexibel zijn, zodat je snel kan schakelen, en beschikken over een helikopterview.’
− Margriet van Tilburg: ‘Communicatief vermogen is inderdaad van groot belang, net 
als ervaring en financiële vaardigheden. Maar uiteindelijk moet een credit manager een 
bepaalde gedrevenheid hebben voor zijn vak. Hij/zij moet de debiteurensituatie met hart 
en ziel willen aanpakken en verbeteren. 
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Er is een sterke behoefte aan gekwalificeerd personeel Door de groeiende mogelijkheden lijkt de 
werkdruk eerder toe- dan afgenomen te zijn. Van de credit managers vindt 43% de werk-
druk te hoog. Er worden lange dagen gemaakt. Van de managers werkt 86% wel eens over, 
van wie eenderde regelmatig. Met name bij grote bedrijven is de werkdruk hoog. Het inhu-
ren van tijdelijk personeel zou een oplossing kunnen bieden. Ruim de helft van de respon-
denten (57%) staat hier positief tegenover, met name voor het opvangen van piekmomen-
ten of het toevoegen van extra kennis op de afdeling. Een kleine minderheid ziet niets in het 
inhuren van tijdelijke krachten. In ons panel waren de meningen verdeeld.
− Norbert W. Wormsbecher: ‘Wij huren niemand in. Hooguit iemand van het incasso-
bureau waarmee wij zakendoen. Wij willen vaste krachten.’
− Erik Goedbloed: ‘Inhuur is geen probleem zolang het een kwaliteitsverbetering is en 
het aantal beperkt blijft. Tijdelijke krachten houden je scherp met kritische vragen over 
waarom je de dingen doet zoals je ze doet.’ 
− Frank Jonker: ‘Ik kijk er positief tegenaan. Het is echter zeer lastig om goed gekwalificeerd 
personeel te vinden, zowel tijdelijk als voor vast dienstverband.’
− Margriet van Tilburg: ‘Credit management heeft meer gewicht gekregen in de organi-
satie. Hierdoor stellen bedrijven ook hogere eisen. Het hangt wel af van de functie. Bij een 
debiteurenbewaker die veel moet bellen, volstaat een MBO-opleiding en sterke commu-
nicatieve vaardigheden. Een credit manager moet meer in huis hebben, zoals een HBO-
diploma en een financiële opleiding. Gerichte creditmanagementopleidingen zijn beslist 
een pre. Ook merken wij dat er steeds meer wordt gevraagd naar ervaring. Dit was een paar 
jaar geleden nog niet zo.’

Uit de Trendmeter blijkt dat er een sterke behoefte is aan kwalitatief hoogwaardige oplei-
dingen voor debiteurenbewakers en credit managers. Van de respondenten geeft 84% aan 
dat een goede opleiding noodzakelijk is voor goed debiteurenbeheer. 
− Machiel Natzijl: ‘De laatste jaren zijn verschillende vakgerichte opleidingen ontstaan en 
dat is een goede zaak. Voor elk onderdeel binnen het credit management is wel een oplei-
ding of cursus te vinden. Maar een op de praktijk gerichte koppeling tussen de verschillende 
onderdelen of aanverwante onderwerpen ontbreekt nog. Uiteindelijk moet er een brede, lan-
delijk erkende opleiding voor credit management komen: nu is er nogal wat versnippering.’

Hoe wordt de credit manager gemotiveerd? De credit manager wordt in het bedrijfsleven gewaar-
deerd om de gelden die hij laat binnenstromen. Van de respondenten zegt 84% goed te 
verdienen. Daarbij verwacht maar liefst 73% een groei door te maken, binnen dezelfde 
functie (52%) of in een nieuwe functie (21%). De credit manager krijgt steeds meer verant-
woordelijkheden, en dat is een positieve ontwikkeling. Toch wordt de credit manager niet 
commercieel beloond. Net als commerciële functies werkt de credit manager hoofdzakelijk 
met targets (77%). Echter, slechts 20% krijgt daadwerkelijk meer salaris of een bonus indien 
targets worden gehaald. Dit is toch opmerkelijk, als men zich realiseert hoeveel cash een 
credit manager voor het bedrijf verdient. 
− Norbert W. Wormsbecher: ‘In vergelijking met commerciële functies is het salaris niet 
rechtvaardig.’
− Margriet van Tilburg: ‘De salarissen van debiteurenbewakers en credit managers zijn 
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de laatste jaren gestegen. Dit hangt samen met de aantrekkende economie en de krapte 
op de arbeidsmarkt. Daarnaast merken wij dat bedrijven willen investeren in goed credit 
management. De vraag naar ervaren credit managers en debiteurenbeheerders is sterk toe-
genomen.’ 
− Erik Goedbloed: ‘Ik verwacht dat het salaris de komende jaren zal stijgen. Het vak van 
credit manager en debiteurenbewaker zal zich verder ontwikkelen en een nog belangrijkere 
schakel worden in het totaalproces. In deze groei zal ook het salaris meegaan. Als we de 
functie nog meer inhoud en gewicht kunnen geven, zal de ontwikkeling sneller gaan.

Maar wie is de credit manager nou echt? Na dit allemaal opgeschreven te hebben, weten we een 
paar dingen. De credit manager is een gedreven professional, die graag met mensen omgaat 
en zeker niet op zijn mond is gevallen. Maar wie is de credit manager nou echt? Uit de 
Trendmeter kunnen we een aantal zaken halen. 
De credit manager is een bezige bij en altijd in voor een geintje. Het overgrote deel is man. 
Hij gaat niet in driedelig pak naar zijn werk. Wel kiest hij nette, zakelijke kleding uit. Vrou-
wen trekken vooral vrijetijdskleding aan. Op de werkvloer ergert de credit manager zich 
aan roddelen en slijmen bij de baas. Rommelige bureaus vindt hij/zij ook storend. Vrouwen 
storen zich aan luide telefoongesprekken. Opmerkelijk is dat mannen moeite hebben met 
uitdagende kleding en flirten; vrouwen totaal niet. Na een drukke werkdag vindt de credit 
manager z’n vrije tijd erg belangrijk. Hij/zij doet regelmatig aan sport en brengt veel tijd 
met familie door. Ook lezen en TV kijken geven ontspanning. Winkelen en creatief bezig 
zijn behoren niet echt tot de hobby’s van een credit manager.
Conclusie: de credit manager is een gedreven peoplemanager, die zijn vak serieus neemt. 
Hij/zij heeft de afgelopen jaren steeds meer verantwoordelijkheden gekregen en bedrijfs-
processen verbeterd. Hij is communicatief sterk en beschikt over overtuigingskracht, 
gestoeld op praktijkervaring. Door deze kwalificaties zullen credit managers ongetwijfeld 
nóg meer inhoud en gewicht aan het vak gaan geven. 
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2008 nummer 3

Rondetafelgesprek over salarisonderzoek 

Credit managers verdienen beter
CFO’s zijn de grootverdieners op financiële afdelingen, met in hun kielzog de Controllers, Audit Managers en 

Treasurers. Credit managers draaien (nog) niet mee in de poentop, ook al hebben ze de laatste jaren een 
flinke salarissprong gemaakt. Dat blijkt uit de Salary & Benefits Guide 2007-2008 van Robert Half.  

Klopt dit beeld met de praktijk? En verdienen credit managers beter? De redactie van de Credit Manager 
peilde in een rondetafelbijeenkomst de mening van een aantal credit professionals.

Voor het derde achtereenvolgende jaar heeft arbeidsbemiddelaar Robert Half International 
eind 2007 de ‘Salary & Benefits Guide’ uitgebracht. In deze gids zijn voor de meest voor-
komende financiële functies de bruto jaarsalarissen weergegeven op basis van de totale 
werkervaring binnen finance of accounting. Aansluitend toont de ‘Salary & Benefits Guide’ 
een aantal trends op het gebied van secundaire arbeidsvoorwaarden. In de rondetafel-
bijeenkomst, die plaatsvond op donderdag 3 juli in Amsterdam, lichtte senior manager 
Hein-Pieter Okker van Robert Half de belangrijkste uitkomsten toe. ‘Een goed belonings-
pakket is weliswaar belangrijk, maar het is niet meer en niet minder dan een hygiëne-
factor’, aldus Okker. ‘Salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden moeten gewoon goed voor 
elkaar zijn, net als de arbeidsomstandigheden. Een werknemer die structureel wordt onder-
betaald, stapt op. Maar hij vertrekt ook als hij een topsalaris verdient en een dikke auto 
rijdt, terwijl z’n werkplek belabberd is ingericht. Het effect van meer verdienen, is boven-
dien relatief beperkt. Uiteindelijk zijn succes, ruimte om te groeien en erkenning de echte 
motivatoren.’ En, voegde Okker er grappend aan toe: ‘Het is maar goed ook dat geld niet 
jullie enige drijfveer is. Als dat wel zo was, hadden jullie beter een ander vak kunnen  
kiezen. Want bij de financiële administratie verdient de Finance/Accounting Manager  
gedurende zijn hele carrière het meest. Maar… er is ook hoop: de credit manager verdient 
na een aantal jaren in de functie meer dan de Finance/Accounting Manager. Het loont dus 
om te blijven zitten!’ 

De panelleden Frans Bayense ICC, zelfstandig (interim) credit manager; Aad Gaasbeek, credit 
manager bij Recticel Nederland; Peter van Hanegem, European credit manager bij Canon 
Ali Khan, credit manager bij Applied Biosystems; Yvonne van der Linden, credit manager bij 
Advanced Travel Partner; Silvano Orvini, Werving & selectie Consultant bij GGN Legiteam; 
Ben Walet CCM, credit manager bij Getronics

Stelling 1: De Salary Guide bewijst dat credit management serieus wordt genomen Na de inleiding 
van Hein-Pieter Okker kregen de aanwezige credit professionals vijf stellingen voorge-
legd. Hoofd redacteur Pieter Postmus leidde de discussie in goede banen. De eerste stelling 
maakte de tongen al direct los: 
Orvini: ‘Ik heb respect voor het onderzoek van Robert Half, maar de resultaten zijn een 
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onvoldoende basis om volmondig ‘ja’ te zeggen. De trend is positief, dat wel. Wat niet uit de 
Salary Guide blijkt, is dat de salariëring van credit managers per regio verschilt. Wie in Bra-
bant, Limburg, Gelderland of Twente werkt, verdient substantieel minder (tot zo’n 30%) dan 
een collega in de Randstad. En het verschil wordt alleen maar groter.’ 
Bayense: ‘Credit management is jarenlang een ondergeschoven kindje geweest. Dat Robert 
Half het vakgebied nu heeft meegenomen in het onderzoek, bewijst dat er schot in de zaak 
zit. We staan in de Salary Guide, dus we bestaan.’
Gaasbeek: ‘De salariëring is op zich prima, maar dat zegt nog weinig over de waardering 
van credit management. Vooral Controllers nemen het vak niet serieus. Je wordt als credit 
manager in een hokje geduwd. Dat is knap frustrerend!’
Van Hanegem: ‘De Salary Guide toont aan dat credit managers aardig meedoen in de finan-
ciële ranking. Het vak is echter niet sexy. Controlling heeft meer uitstraling. Wat ik zeer 
positief vind, is dat de Credit Controller en de Credit Collector ook in het onderzoek worden 
genoemd. Blijkbaar zijn dit nu volwaardige functies.’
Walet: ‘Salaris zegt veel maar niet alles. Je wordt als credit manager pas echt serieus geno-
men als je je toegevoegde waarde voor de organisatie bewijst. Je ontvangsten bepalen je 
rendement. Als je dat voor iedereen inzichtelijk maakt en je ‘credit policy’ op papier zet, tel 
je volwaardig mee. Dat is althans mijn ervaring.’

Stelling 2: Wie carrière wil maken, moet geen credit manager worden Uit de Salary Guide blijkt dat cre-
dit managers niet tot de topverdieners behoren. Heeft Hein-Pieter Okker het dus bij het 
rechte eind met zijn opmerking dat je, vanuit loopbaanperspectief, maar beter een ander 
vak kunt kiezen? 
Van der Linden: ‘Dat hangt er maar vanaf. Wat heb je voor ogen? Wat vind je leuk? Mijn inte-
resse gaat uit naar de combinatie van commercie en financiën. Ik zou bijvoorbeeld nooit 
Controller willen zijn. Het mooie van credit management is dat je je door de breedte van 
het vak in verschillende richtingen kunt ontwikkelen. Nationaal en internationaal. Als je 
maar een doel stelt en je profileert. We zijn generalisten. Dat heeft echter ook een nadeel. 
Naarmate je langer als credit manager werkt, wordt de kans om over te stappen naar meer 
specialistische functies, zoals Auditor of CFO, steeds kleiner.’
Orvini: ‘Credit managers zijn overal een beetje goed in. Het zijn allrounders, breed ontwik-
keld. Daar staat tegenover dat ze vrijwel nergens echt in uitblinken. Dat vertaalt zich ook in 
de loopbaankansen en doorgroeimogelijkheden.’ 
Van Hanegem: ‘Als je puur naar het financieel perspectief kijkt, moet je geen credit manager 
worden. Wat een CFO of Controller verdient, zit er voor ons niet in. Aan de andere kant heb 
je, doordat de creditmanagementfunctie vaak niet is gedefinieerd, alle mogelijkheden om 
jezelf te positioneren en te ontwikkelen. Als credit manager ben je breed opgeleid en kun je 
op diverse terreinen meepraten en meedenken. Daarin schuilt ook een risico: door te laten 
zien dat je kennis van zaken hebt en iets toevoegt, roep je veel over jezelf af. Je moet dus 
een balans vinden. Dat maakt het tot zo’n mooi vak.’ 
Gaasbeek: ‘Ik ben op m’n vijftiende bij Recticel begonnen als exportmedewerker en geleide-
lijk opgeklommen tot credit manager. In die zin heb ik wel degelijk carrière gemaakt, zij het 
bij hetzelfde bedrijf. Jammer is wel dat de afgelopen jaren, mede door de automatisering, 
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flink is gesneden in de organisatie. Voorheen maakte ik deel uit van een team. Nu doe ik het 
werk in m’n eentje. Ik ervaar dat als een taakverarming.’ 
Walet: ‘Als credit manager ben je sowieso een ‘lonely ranger’. Op veel gebieden sta je er 
alleen voor. Je komt ook nooit in een gespreid bedje, elke dag sta je voor nieuwe opgaven. Je 
moet dus enigszins gek zijn. En creatief. Wat de carrièrekansen betreft: credit management 
is het vak van de toekomst. Elke Raad van Bestuur stuurt tegenwoordig op cash.’ 
Kahn: ‘Dat klopt. Cash telt en niet degene die omzet genereert. Dat is wel vaak een bron 
van conflicten met andere spelers in de organisatie, zoals Compliance, Juridische Zaken en 
Sales. Als credit manager hoor je nergens bij, je moet overal langs manoeuvreren. En als je 
dan aan het einde van de dag alles voor elkaar hebt gekregen, gaat Sales met de compli-
menten aan de haal!’

Stelling 3: Sales is belangrijker dan credit management De opmerking van Ali Kahn vormde een mooi 
bruggetje naar de derde stelling. Pieter Postmus, die zelf een commerciële functie vervult bij 
Atradius, wees inleidend op alle leuke extra’s voor Sales-mensen in het arbeidsvoorwaar-
denpakket, zoals een auto van de zaak, een laptop met randapparatuur en een mobiele 
telefoon. De normaalste zaak van de wereld in Sales-land, maar ongebruikelijk voor credit 
managers. Onderstreept dit niet dat Sales inderdaad belangrijker is dan credit management? 
Van Hanegem: ‘Die koppeling zou ik niet willen maken, maar ik ben het wel met de stelling 
eens. Sales is de levensader van een bedrijf. Als je niets verkoopt, kun je de tent sluiten. Ook 
in de wandelgangen wordt Sales hoger gewaardeerd.’
Walet: ‘Het woord ‘belangrijker’ zint me niet. Het duidt op tegenstellingen, terwijl er vol-
gens mij sprake moet zijn van een dynamisch evenwicht. Sales kan de mooiste deals slui-
ten, maar als die verliesgevend zijn en de credit manager niet aan de bel trekt, gaat het mis.  
Als credit manager ben je dus geen tegenstander, maar medespeler in het renderen van 
projecten. Je streeft allebei hetzelfde doel na en trekt samen op.’
Kahn: ‘Naar mijn mening is het afhankelijk van wat je verkoopt. Applied Biosystems ver-
koopt apparatuur voor medisch onderzoek, hightech spul. Om die producten aan de man te 
brengen, moet je als verkoper zelf ook bijna wetenschapper zijn. Als je dan, na lang onder-
handelen, de deal rondmaakt, verdien je wat mij betreft alle credits.’
 
Stelling 4: Credit managers zijn meer op geld gericht dan op werkplezier Credit managers zijn dag-in-
dag-uit met cash bezig. In hoeverre zegt dat iets over ‘de mens’ achter de professional? Is 
de credit manager een geldwolf, die leeft voor ‘money, money, money’. Of laat hij zich ook 
door andere factoren inspireren? 
Van der Linden: ‘Mijn doel is om zo veel mogelijk geld binnen te halen, dat zeker. Maar dat 
wil niet zeggen dat ik geldgedreven ben. Salaris telt voor mij minder, al is het uitzicht op 
verbetering wel een motivator. De meeste inspiratie haal ik echter uit de producten die we 
bij ATP verkopen en de uitdaging om zo goed mogelijk te presteren.’
Orvini: ‘Salarisverhoging is prettig, maar het gaat op den duur vervelen. Uiteindelijk gaat 
het voor iedereen in de kern om werkplezier. Daarvoor zijn andere dingen bepalend, zoals 
macht, verantwoordelijkheid, vrijheid, lol en leuke collega’s.’ 
Kahn: ‘Salaris is wel degelijk belangrijk. Waarom vechten we anders elk jaar voor een paar 
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procenten loonsverhoging? Het gaat erom dat het hele pakket van beloning, secundaire 
arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden klopt en goed voelt.’ 
Gaasbeek: ‘Zolang ik marktconform wordt beloond, hoor je mij niet klagen. Je krijgt pas een 
slecht gevoel als je salaris onder de bandbreedte komt. Dan gaat het pijn doen.’ 
Okker: ‘Een hoog salaris maakt niet gelukkiger, ook al wordt dat vaak gedacht. Voldoening 
en arbeidsvreugde haal je uit succes, waardering en erkenning.’ 
Walet: ‘Wat mij motiveert, is het directe contact met klanten. Plus het feit dat ik op hetzelfde 
niveau acteer als onze Controllers en een sparringpartner ben van onze Salesdirectors. 
Zolang ik m’n ei kwijt kan en m’n ambities de vrije loop kan laten, ben ik een tevreden mens.’ 

Stelling 5: Reiskostenvergoeding is belangrijker dan pensioen
Uit de Salary & Benefits Guide 2007-2008 blijkt dat bedrijven in de strijd op de krappe 
arbeidsmarkt steeds meer aandacht geven aan secundaire arbeidsvoorwaarden. Flexwer-
ken, bonussen, kinderopvang en zorgverzekering zijn sterk in opkomst. Opvallend is verder 
dat werknemers de reiskostenvergoeding hoger waarderen dan de pensioenregeling. Hoe 
kijken de credit managers hier tegenaan?
Gaasbeek: ‘Ik woon op vijf kilometer afstand van mijn werk en ga altijd op de fiets. Voor mij 
is pensioen dus belangrijker, maar dat is puur een privé-kwestie.’
Bayense: ‘Als zelfstandige interimmanager ben ik niet zo bezig met zaken als reiskostenver-
goeding en pensioen. Ik moet eerst nog maar zien dat ik de 65 haal. Credit management is 
ondernemen en nadenken. Wat kost het en wat levert het op? Dat geldt ook voor de projec-
ten die ik aanneem. Daarbij kijk ik primair naar twee aspecten: vind ik de opdracht leuk en 
kan ik rondkomen met wat ik verdien?’
Orvini: ‘Als je 25 bent, denk je nog helemaal niet aan je pensioen. Op die leeftijd zijn andere 
dingen interessant. Eén van de trends op dit moment is de balans tussen privé en werk. Thuis-
werken, deeltijdbanen en flexibele werktijden zijn ‘in’, ook vanwege de fileproblematiek.´
Okker: ‘Pensioen is het meest onderschatte en minst besproken onderdeel van het arbeids-
voorwaardenpakket. Voor jongeren is het de ‘ver-van-m’n-bed-show’; oudere werknemers 
zijn wel in pensioen geïnteresseerd, maar gaan ervan uit dat het allemaal goed is geregeld. 
De werkelijkheid is echter anders. Er zijn grote verschillen tussen pensioenregelingen, 
zowel in premiesystematiek als in opbouwmethode.’ 
‘Een mooi onderwerp voor een volgende rondetafelbijeenkomst’, constateerde Pieter Post-
mus ter afsluiting. ‘Als deze paneldiscussie iets heeft aangetoond, dan is het wel dat we 
als credit managers veel hebben uit te wisselen en veel van elkaar kunnen leren. Wat we 
ook kunnen concluderen, is dat credit managers weliswaar voor cash gaan, maar zich door 
meer laten inspireren dan alleen geld. Met plezier kunnen werken, waardering en erken-
ning krijgen, successen boeken en jezelf kunnen ontwikkelen zijn net zo belangrijk als een 
goed salaris. We verdienen beter, maar we hebben ook niks te klagen.’ 
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2008 nummer 3

Ed Nijpels, voorzitter Stichting Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders:

‘Wij staan voor betrouwbaarheid,  
kwaliteit en integriteit’ 

Met de invoering van de Gerechtsdeurwaarderswet, zeven jaar geleden, is het tuchtrechtelijk en 
financieel toezicht op deurwaarders verscherpt. Drs. Ed Nijpels, voorzitter van de Stichting Garantiefonds 

Gerechtsdeurwaarders, juicht de strenge wet- en regelgeving toe. Als het aan hem ligt, worden de teugels zelfs 
nog strakker aangetrokken. ‘Het toezicht kan niet ver genoeg gaan.’ 

Tweede Kamerlid, fractievoorzitter van de VVD, minister van VROM, burgemeester van 
Breda, Commissaris van de Koningin van Friesland. De carrière van drs. Ed Nijpels is ver-
vlochten met de politiek. Sinds zijn terugtreden als Commissaris van de Koningin, per  
1 mei 2008, is zijn hoofdfunctie het voorzitterschap van ONRI, de brancheorganisatie van de 
Nederlandse advies- en ingenieursbureaus. Daarnaast is Nijpels lid van de Raad van Toezicht 
van de omroepvereniging TROS en, sinds 1998, voorzitter van de Stichting Garantiefonds 
Gerechtsdeurwaarders. Laatstgenoemde nevenfunctie wekt op het eerste gezicht verbazing. 
Waarom verbindt zo’n door de wol geverfde politicus en bestuurder z’n naam aan de deur-
waardersbranche? Wie zich verdiept in de parlementaire geschiedenis, ontdekt al snel het  
antwoord. De link tussen Ed Nijpels en de deurwaarderssector voert namelijk terug naar  
7 februari 1980, toen hij als jong Kamerlid een motie indiende. Daarin werd de regering 
gevraagd de positie van de gerechtsdeurwaarder wettelijk te regelen. Vanwaar dit initia-
tief? ‘In de tijd dat ik politiek actief werd, begin jaren zeventig, kwam ik in contact met een 
paar deurwaarders. We praatten over het vak en wat daar allemaal bij kwam kijken. Ik vond 
het vreemd dat een gerechtsdeurwaarder bij Koninklijk Besluit werd benoemd, terwijl zijn 
positie niet wettelijk was geregeld. Toen ik in 1977 in de Tweede Kamer kwam, heb ik me 
verder in de beroepsgroep verdiept. Dat mondde uit in mijn motie. Die heeft jarenlang een 
treurig bestaan geleid, doordat de achtereenvolgende coalities er geen werk van maakten. 
Tot 1986 heb ik de uitvoering van de motie als fractievoorzitter zelf in de gaten kunnen 
houden. Daarna hebben mijn opvolgers in de portefeuille justitie het dossier bewaakt en 
de respectievelijke ministers achter hun broek of rok gezeten. Het heeft uiteindelijk 21 jaar 
geduurd voordat de Gerechtsdeurwaarderswet er kwam. Er is dus hoop voor jonge, bevlogen  
Kamerleden: de aanhouder wint.’ 

In de Gerechtsdeurwaarderswet is het publieke toezicht op de gerechtsdeurwaarder opgedragen aan het 
Bureau Financieel Toezicht. Het BFT scherpt de regelgeving steeds verder aan. Wat vindt u hiervan? ‘Dat 
de deurwaarders goed in de gaten worden gehouden, is niet meer dan logisch. Het vloeit 
voort uit de aard van het beroep. De gerechtsdeurwaarder heeft een dubbele positie. Ener-
zijds vertegenwoordigt hij de staat bij de rechtshandhaving. Anderzijds heeft hij een rol als 
ondernemer. Die bijzondere combinatie vraagt om scherp toezicht. Als Stichting Garantie-
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fonds Gerechtsdeurwaarders vinden wij dat de regelgeving nog niet ver genoeg gaat. Wij 
hanteren voor onze leden strenge criteria voor solvabiliteit en liquiditeit. Van de derdengel-
den moet 125% liquide worden aangehouden. Daarnaast geldt een solvabiliteitseis van 30% 
van het balanstotaal. Verder moeten de aangesloten deurwaarders over een positief privé-
vermogen en over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering beschikken. Om deelnemer 
te kunnen zijn van het Garantiefonds en een beroep te kunnen doen op je collega’s om voor 
jou garant te staan, moet je alles dus verrekte goed voor elkaar hebben. Niet alleen finan-
cieel, maar ook administratief en organisatorisch.’

Vanuit de beroepsgroep zelf klinken kritische geluiden. De strenge regelgeving zou het ondernemerschap  
belemmeren. ‘Onze leden bewijzen dat de strenge regels het ondernemerschap helemaal niet 
in de weg staan. Het zijn stuk voor stuk bloeiende en groeiende bedrijven. Wat wel klopt, is 
dat het voor kleinere kantoren steeds lastiger wordt om aan alle administratieve en finan-
ciële vereisten te voldoen. Maar nogmaals: als deurwaarder ben je enerzijds ondernemer 
en vervul je anderzijds een openbaar ambt. Dat vereist dat je je verplichtingen nakomt en 
alles tot in de puntjes hebt geregeld.’

Op 23 mei 2008 vierde het Garantiefonds het 10-jarig bestaan. Eén van de sprekers op het jubileumcon-
gres stelde dat de politiek een ‘betonnen zwemvest aan regels’ heeft gecreëerd. Is de wetgever te ver door-
geschoten? ‘Als de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) eerder 
wakker was geworden en z’n verantwoordelijkheid had genomen, was de geschiedenis wel-
licht anders geschreven. Door diverse déconfitures is de Kamer zich met de beroepsgroep 
gaan bemoeien. Als dat gebeurt, is dat vaak een slecht teken. Want Kamerleden reageren op 
de waan van de dag, roepen een staatssecretaris of minister tot de verantwoording en die 
doet vervolgens toezeggingen. Voor je het weet, ben je de regie kwijt. Mijn boodschap aan de 
KBvG is dan ook altijd geweest: zorg dat jullie je zaken goed voor elkaar hebben, dan heb je 
minder last van de politiek. Mede door de voortrekkersrol van het Garantiefonds is de KBvG 
in actie gekomen. Zeker de laatste jaren zijn er veel stappen gezet. In 2009 worden kwa-
liteitsnormen ingevoerd waaraan alle leden moeten voldoen. Daarbij gaat het om zaken 
als contractering, klantenafspraken en onafhankelijkheid. Ook staat een College Toetsing 
Gerechtsdeurwaarders op stapel. Als Stichting Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders zou-
den wij dat prima voor de KBvG kunnen organiseren. Wij zijn niet uit op exclusi viteit, inte-
gendeel. Tegelijk willen we ook geen water in de wijn doen als het gaat om de eisen die wij 
aan onze leden stellen. Het Garantiefonds staat voor betrouwbaarheid, kwaliteit en inte-
griteit, en daar houden we aan vast.’ 

Dit klinkt alsof er een spanningsveld is tussen de KBvG en de Stichting Garantiefonds. ‘Sinds de oprich-
ting in 1989 zoeken wij nadrukkelijk de samenwerking met de KBvG. Ons streven is dat zo 
veel mogelijk deurwaarders zich bij het fonds kunnen aansluiten. Want dat betekent dat 
de branche gezond is en blijft. We zijn ook graag bereid om mee te denken over integri-
teit, maatschappelijk verantwoord ondernemen en dat soort zaken. We hebben herhaalde 
malen onze hand uitgestoken en het initiatief genomen om om tafel te kruipen. We hebben 
ook diverse gesprekken met elkaar gevoerd, maar elke keer stuitten we op het probleem 
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dat de KBvG alle kikkers in de kruiwagen wil houden, terwijl sommige kikkers daar wellicht 
niet meer inpassen. Gelukkig is de KBvG nu zelf ook hard aan de slag en worden de eisen 
aangescherpt. Dat geeft nieuwe aanknopingspunten. Ons uitgangspunt is in ieder geval nog 
steeds hetzelfde. We willen het liefst samen optrekken, zodat we één front kunnen vormen.’

Incassobureaus vallen niet onder het wettelijk toezicht. Volgens de Commissie van Advies van Gerechtsdeur-
waarders leidt dit in de praktijk tot oneerlijke concurrentie. ‘De incassobureaus staan inderdaad niet 
onder het toezicht van het BFT en vallen niet onder de KBvG. Dat is op z’n zachtst gezegd 
vreemd. Immers, je laat partijen schulden innen zonder toezicht. Als ik minister van Justitie 
was, zou ik me daarover flink achter de oren krabben. Ik vind dat de regelgeving ook voor 
de incassobureaus moet gaan gelden. Om de simpele reden dat zij, net als de deurwaar-
ders, bezig zijn met maatschappelijk gevoelige materie. Kijk naar de televisieprogramma’s 
over het innen van schulden en de discussies over de kredietverlening. Wat de concurren-
tie betreft, daar hebben de deurwaarders naar mijn mening een goed antwoord op gege-
ven door allianties met incassobureaus aan te gaan, al dan niet in de vorm van financiële  
participaties.’ 

Komt de onafhankelijkheid van de gerechtsdeurwaarders hierdoor niet in gevaar? ‘De Gerechtsdeurwaar-
derswet is hierover klip en klaar. In artikel 20 staat dat deurwaarders in aansluiting op 
de ambtspraktijk ook niet-ambtelijke diensten mogen verlenen, waaronder de incasso-
praktijk. Voorwaarde is dat deze nevenactiviteiten de goede en onafhankelijke vervulling 
van het gerechtsdeurwaardersambt niet mogen schaden of belemmeren. De KBvG zit hier 
bovenop. Zo wordt de bestaande richtlijn voor de onafhankelijkheid van gerechtsdeurwaar-
ders aangescherpt. Ik verwacht dan ook dat de samenwerkingsverbanden een min of meer 
los karakter zullen behouden.’ 

Wat vindt u van de vernieuwde Wet schuldsanering natuurlijke personen? ‘De WSNP is niet echt ons 
aandachtsgebied, maar ik vind het op zich een goede zaak als je probeert via een minnelijk 
traject oplossingen te vinden. Hoe je het ook wendt of keert, het gaat om mensen die de 
verleidingen van de consumptiemaatschappij niet kunnen weerstaan en daardoor in grote 
financiële problemen komen. Voor hen is het mooi dat deze wet bestaat. Uit de cijfers blijkt 
overigens dat er een minder groot beroep op de WSNP wordt gedaan. Of dit in het belang is 
van de schuldeisers, zal nog moeten blijken. Voor de schuldenaar is de vernieuwde regel-
geving in elk geval een verbetering.’ 

Gerechtsdeurwaarders hebben een negatief imago. Baart u dit zorgen? ‘Niet echt, eerlijk gezegd. Het is 
een feit dat kinderen opgroeien met het idee dat gerechtsdeurwaarders boemannen zijn 
met wie je maar beter niet te maken kunt krijgen. Dat beeld is al zo oud als de weg naar 
Kralingen. Ik kijk liever naar het aantal klachten en dan kun je niet anders concluderen dan 
dat deurwaarders hun werk zeer zorgvuldig doen. In 2006 kwamen er bij de Kamer voor 
Gerechtsdeurwaarders 550 klachten binnen op een totaal van 2,5 miljoen ambtshandelin-
gen. Peanuts dus. Van die 550 klachten zijn er 375 via een voorzittersbeschikking afgedaan, 
de resterende 175 klachten zijn de molen ingegaan. Een punt van zorg is de lengte van 



Het beste uit De Credit Manager 1990-2010

84

de procedure. De Kamer maakt deel uit van de rechterlijke macht en die is al jaren over-
belast. In Nederland duurt een gemiddelde civiele procedure zo´n drie jaar. De minister van  
Justitie die in staat is om de duur van de procedures drastisch te verkorten, mag in mijn 
ogen worden uitgeroepen tot dé juridische held van Nederland. Rechters hebben de moge-
lijkheid om te interveniëren, maar ik zou graag willen dat zij daar meer gebruik van maken 
en dat zij, waar dit te weinig gebeurt, een duwtje in de rug krijgen van de wetgever. Terug-
komend op de klachten: in de tien jaar dat wij bestaan, is er slechts één keer een klacht 
ingediend over onze leden. Een betere reclame voor ons fonds is niet denkbaar!’ 

Hoe komt het dat de negatieve beeldvorming zo hardnekkig is? ‘Ik denk dat we realistisch moeten zijn. 
De gemiddelde burger zal nooit in vervoering raken van het vak van gerechtsdeurwaarder. 
Dat geldt ook voor andere beroepen. Heb je ooit iemand met plezier naar de tandarts zien 
gaan? Het incasseren van schulden is kennelijk maatschappelijk-psychologisch niet aan-
trekkelijk. Ik heb overigens niet de indruk dat onze beroepsgroep ervan wakker ligt. Laten 
we wel wezen, je kunt niet allemaal bij de top-10 van meest gewaardeerde beroepen horen. 
Als deurwaarder moet je dat accepteren. Het is niet anders. Ik kan me er af en toe wel over 
verbazen. Soms bekruipt me het gevoel dat ik een van de weinigen in Nederland ben die het 
normaal vindt dat je je rekeningen betaalt. En dat als je niet betaalt, iemand het geld komt 
halen. Dat is toch eigenlijk de normaalste zaak van de wereld? Je kunt het ook omdraaien: 
denk eerst na voordat je iets koopt wat je je financieel niet kunt veroorloven. De KBvG doet 
er overigens veel aan om het imago te verbeteren. Zij is bijvoorbeeld sponsor van het project 
‘de geldkoffer’, waarin leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool leren met geld om te 
gaan. Het project ‘Deurwaarder in de klas’ is een ander initiatief. Deurwaarders gaan langs 
op middelbare scholen om uit te leggen wat ze doen. De KBvG neemt ook op dit vlak dus 
duidelijk z’n verantwoordelijkheid. Het is echter een illusie om te denken dat de gerechts-
deurwaarder ooit zal scoren in de populariteitspoll.’ 

Stichting Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders In het afgelopen decennium is het een aantal malen 
gebeurd dat een gerechtsdeurwaarder in financiële problemen kwam. Bij een faillissement 
komen opdrachtgevers met lege handen te staan. De inmiddels geïnde bedragen kunnen 
niet meer worden afgedragen. De in 2001 ingevoerde Gerechtsdeurwaarderswet probeert 
daar iets aan te doen. De noodzaak hiervan was al eerder ingezien door de deurwaarders 
zelf. De gerechtsdeurwaarders M.G. van Eck uit Rotterdam en J. Smit uit Ommen richtten 
met behulp van de Rotterdamse registeraccountant P.W. van der Marel begin 1998 de Stich-
ting Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders op. De Stichting heeft tot doel de zogenaamde 
derdengelden veilig te stellen. Met het garantiefonds onderscheiden de deelnemende deur-
waarders zich van hun collega’s en de overige aanbieders in de incassobranche (incas-
sobureaus en advocatuur). Het fonds werkt volgens de Lloyds-constructie: deelnemende 
deurwaarders staan voor elkaar in. Indien geïnde gelden niet meer geheel ter beschikking 
van de gerechtsdeurwaarder zouden staan, dekken de deelnemers gezamenlijk het tekort. 
Uitsluitend financieel zeer gezonde deurwaarderskantoren kunnen deelnemer van het 
garantiefonds worden. Bij toetreding storten de deelnemers een toetredingssom. De hoogte 
wordt per deelnemer afzonderlijk bepaald en wordt gebaseerd op het gemiddeld saldo der-
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dengelden. Ditzelfde saldo bepaalt ook de hoogte van de bijstortverplichting van een deel-
nemer. De bijstortverplichting komt pas aan de orde indien één van de deelnemers in een 
situatie van financieel onvermogen terecht zou komen. Om dat te voorkomen onderwerpen 
de deelnemers zich aan regelmatig periodiek toezicht door de fondsaccountant. Getoetst 
wordt of de deelnemer nog voldoet aan de strenge criteria voor solvabiliteit en liquiditeit. 
De deelnemende deurwaarders dragen zelf de kosten door middel van een jaarlijkse bij-
drage aan het fonds. Voor opdrachtgevers is het vanwege de geboden zekerheid aantrekke-
lijk met een fondsdeelnemer in zee te gaan. Voor de gerechtsdeurwaarder is deelname aan 
het fonds commercieel aantrekkelijk. Tegenover de kosten staat dat hij het beeldmerk van 
het garantiefonds mag voeren op zijn briefpapier, facturen en reclame-uitingen. Voor meer 
informatie: zie www.sggdw.nl. 

Bureau Financieel Toezicht Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) is ontstaan in 1999. Het is 
een voortzetting van het voormalige Centraal Bureau van Bijstand. Dat werd in 1933 inge-
steld door het Ministerie van Justitie om toezicht te houden op de boekhouding van nota-
rissen. Het BFT is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en wordt gesubsidieerd door het 
Ministerie van Justitie. Het BFT houdt financieel toezicht op zo’n 1.500 notarissen en 380 
gerechtsdeurwaarders. Daarnaast ondersteunt het BFT de Commissies van deskundigen bij 
het beoordelen van ondernemingsplannen. Dat zijn er jaarlijks circa 120, die worden opge-
steld door hen die zich als notaris of gerechtsdeurwaarder willen vestigen. Deze werkzaam-
heden worden uitgevoerd door de sector Financieel Toezicht. Sinds 2003 is het BFT ook belast 
met het toezicht op de naleving van de Wet identificatie bij dienstverlening (Wid) en de 
Wet Melding ongebruikelijke transacties (Wet Mot). Beide wetten zijn per 1 augustus 2008  
vervangen door de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). 
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2009 nummer 2

Beter betalingsgedrag kan Europese  
economie sterk stimuleren

Door Marcel van Es, Regional Managing Director bij Intrum Justitia.

‘Europa’ betaalt slecht. Het eerste kwartaal van dit jaar werden rekeningen gemiddeld negentien dagen te 
laat betaald. In dezelfde periode vorig jaar bedroeg dat aantal nog zeventien dagen. Het totale bedrag aan 

niet-betaalde facturen in heel Europa bedraagt niet minder dan 270 miljard euro. Dit becijfert Intrum Justitia 
in de European Payment Index (EPI) 2009. Buitengewoon slecht voor de lokale, nationale en internationale 

economieën, zeker met het oog op de huidige recessie. Alle reden dus om het interne financiële proces 
efficiënter dan ooit te managen. Anticiperen, in plaats van volgen.

De European Payment Index is het grootste onderzoek naar betalingsgedrag in Europa. 
In deze periodieke meting (sinds 1997) onderzoekt Intrum Justitia het betaalgedrag in  
25 Europese landen. Ruim 5.000 bedrijven vulden de vragenlijst in. De uitkomsten, gekop-
peld aan de economische gegevens per land, geven een minutieus inzicht in de Europese 
betalingsrisico’s.

Gezonde cashflow Het overall beeld is verontrustend. Europa wordt geteisterd door de groot-
ste economische storm sinds de jaren dertig van de vorige eeuw, en intussen blijven reke-
ningen langer dan ooit onbetaald liggen. Nu banken buitengewoon terughoudend zijn in 
het verstrekken van kredieten of werkkapitaal, is een gezonde cashflow urgent voor elk 
Europees bedrijf; groot én klein. Juist debiteuren kunnen een sleutelrol spelen als het gaat 
om die zelfde cashflow. Hoe erg is de situatie? Enkele uitkomsten uit de EPI op een rijtje. 
Rekeningen worden gemiddeld negentien dagen later dan de afgesproken datum betaald; 
twee dagen meer dan in 2008. In Europa steeg het gemiddeld aantal dagen dat het duurt 
voordat een rekening is betaald van 55,5 vorig jaar tot 57 in de eerste drie maanden van dit 
jaar. Spanje en Griekenland zijn koplopers met respectievelijk 98 en 120 dagen; Finland en 
Estland blijven als enige onder de 30 dagen. Nederland bekleedt met een elfde plaats en 
gemiddeld 39 dagen een middenmootpositie. In alle 25 Europese landen steeg het aantal 
dagen dat het duurt voordat rekeningen worden betaald. 

Overheid slechtste betaler Opvallend genoeg is de overheid veruit de slechtste betaler. Het 
Europees gemiddelde bedraagt 67 dagen. In Nederland trokken overheidsinstellingen in de 
eerste drie maanden van dit jaar 49 dagen uit om rekeningen te betalen; bedrijfsleven en 
consumenten hadden daar respectievelijk 42 en 31 dagen voor nodig. Terwijl regeringen in 
heel Europa gigantische bedragen pompen in de nationale economieën om de cashflow te 
vergroten, zijn die zelfde overheidsinstellingen koploper als het gaat om slecht betalen. En 
elke dag dat een rekening langer openstaat, kost geld, zo simpel is het. Wanneer overheden 
hun rekeningen op tijd zouden betalen, kan dit de Europese economie een stimulans van 
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65 miljard euro opleveren aan directe cashflow. Het kostte Europese bedrijven minstens  
25 miljard euro om trage betalers te bewegen hun openstaande rekeningen te voldoen. 
Onderzoek toont aan dat wanneer ondernemingen geen kosten hoeven te maken om debi-
teuren na te jagen, zij hun prijzen kunnen verlagen en hun investeringen en winstmarges 
vergroten. En dat kan nu juist een belangrijke stimulans zijn voor de (Europese) economie.

Anticiperen De verwachting is dat de economische crisis niet op korte termijn tot het verleden 
zal behoren. Het Internationaal Monetair Fonds voorspelt dat deze inzinking een langere 
periode gaat duren en dat een eventueel herstel slechts aarzelend zal inzetten. Wat zijn de 
lessen die we uit deze EPI kunnen trekken? Bedrijven en overheidsinstellingen in Europa 
zullen zich moeten aanpassen, zodat ze mogelijke schommelingen in betalingsverplichtin-
gen het hoofd kunnen bieden. Ondernemingen moeten zorgen dat ze beter zijn voorbereid 
op economische krimp of groei, zodat ze meteen effectief kunnen reageren. Niet volgen, 
maar anticiperen. Het betekent dat ondernemingen – in het belang van hun medewerkers, 
aandeelhouders en de plaatselijke gemeenschap – allereerst moeten proberen steviger grip 
te krijgen op hun kosten. Hoe? Door het efficiënt managen van het hele financiële pro-
ces. Dat kan door het creëren van een organisatie waarbij bijvoorbeeld sales en marketing  
volledig zijn geïntegreerd en nauw samenwerken met een afdeling credit management.  
Op deze manier kan het risico op late betalingen het best worden voorkomen, voordat 
deze de cashflow echt negatief kunnen beïnvloeden. Activiteiten dienen op elkaar te wor-
den afgestemd. De focus moet liggen op het identificeren en binnenhalen van klanten die 
vanaf dag één winst opleveren, in plaats van achterstallige betalingen. Marketing en sales 
zullen hun pijlen niet louter moeten richten op verkoop, maar meer dan ooit ook op het 
betaald krijgen van rekeningen. Wanneer dit proces goed in elkaar steekt, kunnen zelfs 
zogenaamde risicovolle klanten worden binnengehaald en met alternatieve betalingsrege-
lingen of voorwaarden toch bijdragen aan een positief bedrijfsresultaat.

Efficiënt creditmanagementsysteem Een efficiënt en goed geïntegreerd credit-management-
systeem kan veel opleveren. Dat gaat een stuk verder dan het hanteren van kredietlimie-
ten. Het gaat ook om het opbouwen van klantenbinding en het identificeren en snel en suc-
cesvol aanboren van nieuwe marktgebieden. Plus het niet verspillen van tijd en geld aan 
pogingen om te verkopen aan niet-kredietwaardige klanten. In de ideale situatie speelt cre-
dit management al een hoofdrol voordat sales met een pitch binnenstapt bij een potentiële 
nieuwe klant. Een goede screening vooraf van elke mogelijke prospect – groot of klein – kan 
zorgen voor een gezonde bedrijfsvoering waarin geen handelsbetrekkingen worden aange-
gaan met klanten die een groot risico leveren om in gebreke te blijven. De huidige finan-
ciële crisis gaat niet zorgen voor een ineenstorting van de Europese economieën. Maar de 
uitkomsten van EPI 2009 laten wel overduidelijk zien dat bedrijven en overheidsinstellingen 
bereid moeten zijn tot aanpassing van hun financiële proces. Dat zal meer dan ooit tevoren 
efficiënt moeten werken. Verschillende onderzoeken tonen aan dat een aanzienlijk bedrag 
kan worden verdiend én bespaard wanneer een efficiënter en beter geïntegreerd systeem 
wordt gecreëerd van de diverse afdelingen die nauw samenwerken bij het financiële proces.
Niet voor niets is er het gezegde dat vaak iets goeds ontstaat uit iets slechts. (Te) laat betalen 



Het beste uit De Credit Manager 1990-2010

88

van rekeningen is absoluut een Europese kwestie, zeker in het huidige Europese handels-
verkeer. Met het oog op een financieel gezond Europa is het dus absoluut noodzakelijk orde 
op zaken te snellen. Niet uniek voor Europa overigens: hetzelfde geldt voor de Verenigde 
Staten en China.
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2009 nummer 4

Kredietverzekering in crisistijden

‘Zware omstandigheden vragen om harde maatregelen’ 

Premieverhogingen, verlaging en zelfs intrekking van kredietlimieten. Met die ingrijpende maatregelen 
reageerden de kredietverzekeraars in Nederland een jaar geleden op het uitbreken van de kredietcrisis. 

Om dit beleid in perspectief te plaatsen, organiseerde de VVCM op donderdag 15 oktober een drukbezochte 
themabijeenkomst in Utrecht. Bert Bruning, directeur van Atradius Nederland, en Martin van der Hoek, 
directeur van Coface Nederland, lichtten gezamenlijk het hoe en waarom van de crisismaatregelen toe. 

Van der Hoek ging daarnaast in op de Tijdelijke Aanvullende Staatskredietverzekering (TASK). 
De presentaties leverden veel stof tot discussie op. Een goede aanleiding om beide heren in een interview 

nader aan de tand te voelen.

Kredietverzekeraars hebben het afgelopen jaar flink onder vuur gelegen. De maatregelen, vooral het intrekken 
van kredietlimieten, zouden de crisis hebben verergerd. Heeft de felle kritiek u verrast? Bert Bruning: ‘Om 
te beginnen heeft de snelheid en de intensiteit waarmee de crisis losbarstte, ons verrast.  
Banken van naam en faam bleken reuzen op lemen voeten en niemand wist waar het zou 
eindigen. In die aanzwellende storm moesten we razendsnel schakelen. Toen we in novem-
ber 2008 als eerste met ons beleid naar buiten kwamen, hadden we negatieve publiciteit 
ingecalculeerd. Atradius is marktleider in Nederland en als wij iets doen, trekt dat auto-
matisch meer aandacht. De reacties pakten echter pittiger uit dan verwacht. Daar heb ik 
overigens alle begrip voor. Een instortende economie, met alle problemen van dien, is voor 
bedrijven al frustrerend genoeg. Niemand zit dan te wachten op een beperking, laat staan 
intrekking, van de kredietlimiet. Daarbij leefde het Nederlands bedrijfsleven in de veron-
derstelling dat het economisch wel meeviel, daarin gesteund door sussende woorden van 
minister Bos van Financiën en president Wellink van De Nederlandsche Bank. Hierdoor 
kwam de boodschap dubbel zo hard aan. Toch ben ik ervan overtuigd dat we het juiste heb-
ben gedaan. Zware omstandigheden vragen om harde maatregelen en harde maatregelen 
doen nu eenmaal pijn. Ik moet wel erkennen dat we in de communicatie sommige bochten 
noodgedwongen erg kort hebben genomen. Achteraf bezien hadden we onze klanten in 
sommige fasen beter kunnen informeren.’ 

Martin van der Hoek: ‘In onze branche zijn we gewend aan een tienjaarscyclus van laag- en 
hoogconjunctuur. De dip kwam nu drie jaar eerder dan verwacht. En met een ongekende 
heftigheid. Er gebeurden zulke ingrijpende dingen met banken en bedrijven, en zo plotse-
ling, dat we wel maatregelen in de dekkingsfeer moesten nemen. Het begrip ‘zwarte lijst’, 
gekoppeld aan Atradius, is daarbij overigens een eigen leven gaan leiden. Als je een indivi-
dueel risicoacceptatiebeleid voert, wat alle kredietverzekeraars doen, heb je het over indi-
viduele debiteuren die je op kredietwaardigheid toetst. Of dat er veel of weinig zijn en of 
ze op een lijst staan of niet, is niet relevant. Je moet je werk per risico goed doen, dáár gaat 
het om. Als je in een situatie waarin verslechterde risico’s als een golf over je heen spoelen 
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maatregelen moet nemen, heeft dat een grote impact. Elk negatief bericht over krediet-
limieten komt als een pijnlijke verrassing. Zowel Atradius als Coface hebben de boodschap 
geprobeerd te verzachten door een overgangsperiode van 30 dagen in te stellen, waardoor 
klanten zich konden voorbereiden op de limietintrekking. De onvrede en schrik was er  
echter niet minder door.’ 

Zit er een kern van waarheid in de kritiek of is deze onterecht en gebaseerd op misconcepties van aard en doel 
van kredietverzekeringen? Bruning: ‘Ik ben van mening dat de meeste kritiek is voortgevloeid 
uit misvattingen over onze rol en functie in de economie. Als je ervan uitgaat, zoals menig-
een blijkbaar deed, dat een kredietverzekeraar onder alle omstandigheden de klappen 
opvangt en vrolijk doorgaat met krediet faciliteren, is het frustrerend als je dekking opeens 
wordt verlaagd of ingetrokken. Dat snap ik helemaal. Het zou natuurlijk ook fijn zijn als er 
een instantie was die alle betalingen altijd garandeert. Dan kun je onbeperkt zakendoen, 
met de zekerheid dat je je financieel nooit een buil valt. Maar zo zit de wereld niet in elkaar. 
Het verzekeringsprincipe dat je een gezond risico verzekert tegen een onzeker voorval, gaat 
ook op bij kredietverzekeringen. Onze rol is om gezonde en verantwoorde risico’s af te dek-
ken; we verzekeren geen brandend huis. Uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid van een 
onderneming om zaken te doen bij dat bedrijf zelf en niet bij ons. Wij zijn een belangrijke 
facilitator en niet meer dan dat. Dat we de crisis zouden hebben verergerd, is nonsens. Als je 
kijkt naar het aantal verstrekte kredietlimieten, hebben we het afgelopen jaar voor tiental-
len miljarden aan Nederlandse business gefaciliteerd. Daar kunnen de banken een puntje 
aan zuigen. Tegelijkertijd hebben we ook veel schades uitgekeerd. In barre tijden hebben we 
uit onze reserves honderden miljoenen euro’s in de economie gepompt, waardoor we een 
domino-effect hebben voorkomen en het negatieve effect van de crisis hebben gedempt. 
Dat mag ook wel eens worden gezegd!’ 

Van der Hoek: ‘Wat men zich in dit verband ook moet realiseren, is dat wij niet uit het risico 
zijn als we een dekking verlagen of intrekken. We kunnen niet met terugwerkende kracht 
ingrijpen en we blijven staan voor wat we in dekking hebben genomen. We moeten wél 
onze risico’s naar de toekomst beperken, om de simpele reden dat we het aan onze klan-
ten en aan onszelf verplicht zijn om onze functie te kunnen blijven vervullen. Als we koste 
wat kost alles blijven dekken, leidt dat per definitie tot onze eigen ondergang. Ook om die 
reden ben ik, net als collega Bruning, van mening dat de verslechtering van de economische 
situatie niet aan onze maatregelen te wijten is. Integendeel, het zou funest zijn geweest als 
we niets hadden gedaan. Dan was de rots waarop onze klanten in goede en slechte tijden 
vertrouwen onder water gezakt en zou men kunnen zeggen: hebben die lui daar zitten sla-
pen? Hebben ze dan helemaal niets gedaan om het tij te keren? Dat verwijt kunnen we nu 
niet krijgen. De maatregelen waren weliswaar pijnlijk, maar we hebben op tijd onze verant-
woordelijkheid genomen, zowel aan de kant van de risicobewaking als in de prijsvorming.’ 

In de VVCM-bijeenkomst zei Bert Bruning: ‘Kredietverzekeraars leveren klanten niet alleen de paraplu, maar 
ook de weersverwachting. Als je van tevoren weet dat het gaat stormen, moet je niet naar buiten gaan.’ Deze 
uitspraak geldt ook voor verzekeraars zelf. Is het niet te makkelijk om alles aan de kredietcrisis op te hangen 
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en zijn de huidige problemen niet mede veroorzaakt door het expansiebeleid in de afgelopen jaren? Bruning: 
‘Deze vraag impliceert dat we onverantwoorde risico’s hebben genomen door activiteiten 
te ontplooien in de emerging markets. Dat is niet het geval. De opkomende markten waren 
‘booming’, maar we zijn er niet blind ingegaan. We hebben altijd goed opgelet en onze risi-
co’s scherp bewaakt. De expansie in Oost-Europa paste ook binnen onze rol als facilitator. 
Als er allerlei kansen zijn en wij wijzen er twee van de drie af, is het maar zeer de vraag of 
dát goed beleid is. Gezonde opportunities moet je op een gezonde manier ondersteunen. 
En dat hebben we gedaan, met redelijk succes. Dat de weersomstandigheden nu compleet 
veranderd zijn, doet daar niets aan af. Als Atradius hebben we verantwoord geacteerd, daar 
steek ik m’n hand voor in het vuur. Op een ander vlak is voor ons als kredietverzekeraars 
wel enige zelfreflectie gerechtvaardigd. De premie voor kredietverzekeringen is in de afge-
lopen tien jaar bijna gehalveerd. Op zich is dit logisch in een periode van hoogconjunc-
tuur en lage risico’s. We moeten ons wel in alle eerlijkheid afvragen of we in de onderlinge 
concurrentie niet te ver zijn doorgeschoten, waardoor de premie door de bodem is gezakt.’ 
Martin van der Hoek: ‘Expansie in Oost-Europa was niet zozeer een keuze als wel een nood-
zaak. De laatste tien jaar is de EU uitbreid met een twaalftal Oost-Europese staten. De markt 
heeft daarop gereageerd. Bij al die nieuwe initiatieven van exporteurs werd van ons als kre-
dietverzekeraars een meedenkende rol verwacht. Het is onze taak, onze opdracht, om dit 
op een voorzichtige, gedegen manier te faciliteren. Ook in de toekomst zullen we dit blijven 
doen, rekening houdend met de specifieke risicofactoren van de betreffende opkomende 
economieën. Zakendoen in landen als Roemenië of Bulgarije is nu eenmaal van een andere 
orde dan in bijvoorbeeld Frankrijk of Duitsland.’ 

Tijdelijke Aanvullende Staatskredietverzekering Sinds 1 juli is de Tijdelijke Aanvullende Staatskre-
dietverzekering (TASK) van kracht. De TASK is bedoeld voor Nederlandse klanten met een 
(nieuwe) kredietverzekering en loopt tot en met 31 december 2009. De maatregel is een 
aanvulling op de exportkredietverzekering, waarbij de Staat risico’s met een langere risi-
cotermijn verzekert. Begin oktober heeft eurocommissaris Neelie Kroes goedgekeurd dat 
kredietverzekeraars de faciliteit ook kunnen aanbieden aan afnemers in de EU (Nederland 
was al mogelijk) en alle OESO-landen. Eind dit jaar besluit het kabinet of de regeling wordt 
verlengd tot na 1 januari 2010 en zo ja, onder welke voorwaarden. De TASK wordt uitge-
voerd door de Nederlandse kredietverzekeraars. De Nederlandse Staat draagt als herver-
zekeraar van de limieten onder de TASK het risico. De faciliteit is niet verkrijgbaar zonder 
onderliggende kredietverzekeringspolis. Met de TASK kunnen verlaagde limieten onder 
bepaalde voorwaarden weer verhoogd worden tot het dubbele van de verlaagde limiet, met 
een maximum dat gelijk is aan de limiet die de kredietverzekeraar gaf. Deze ‘top up-dek-
king’ is bedoeld voor op zich gezonde debiteuren en risico’s, en is daarom niet beschikbaar 
voor limieten die door de kredietverzekeraar op nul zijn gezet. Een nullimiet betekent dat 
een kredietverzekeraar het risico niet verantwoord vindt om te verzekeren. Ook de Neder-
landse Staat vindt het in dat geval niet verantwoord om risico’s aan te gaan. De TASK staat 
open voor Nederlandse verzekerden en Nederlandse medeverzekerden, en betreft zowel de  
binnenlandse handel als de export naar de landen waarop de kredietverzekeraar dekking 
verstrekt. De kosten van de faciliteit bedragen: een premie van 1,5 procent over iedere  
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toegekende TASK kredietlimiet per debiteur per drie maanden (de verzekerde blijft zijn 
normale omzet onder de hoofdpolis declareren); 250 euro poliskosten en; 50 euro per TASK 
kredietlimietaanvraag per drie maanden. Voor meer informatie: zie www.verzekeraars.
nl. U kunt de actuele ontwikkelingen rond TASK ook volgen op www.atradius.com en  
www.coface.nl. 

Een ander belangrijk onderwerp: de Tijdelijke Aanvullende Staatskredietverzekering. Volgens FME-voor-
zitter Jan Kamminga biedt deze faciliteit slechts een beperkte oplossing. De premies zijn hoog en de top 
up-regeling geldt niet voor limieten die door de verzekeraar op nul zijn gezet. Is de TASK een lege huls?  
Van der Hoek: ‘Er wordt inderdaad matig gebruik van gemaakt. Dat is de ervaring van 
alle vier partijen die de regeling uitvoeren: Interpolis, Euler Hermes, Atradius en Coface. 
Onlangs is de TASK in een bijeenkomst geëvalueerd. De overheid studeert nu op de uit-
komsten, waarbij ook wordt gekeken naar regelingen in het buitenland. Of de TASK wordt 
aangepast en zo ja, in welke vorm, is aan de Staat. Als uitvoerders blijven wij buiten die 
politieke discussie. Bij de evaluatie heb ik wel namens Coface benadrukt dat het verho-
gen van de top-upcover en het openstellen van de faciliteit voor nullimieten een moeilijk 
begaanbare weg is die door veel mensen niet zal worden begrepen. Los van het feit dat twee 
keer nul nog steeds nul blijft, is het op z’n zachtst gezegd merkwaardig als de Staat zich 
garant stelt voor een debiteur die niet kredietwaardig is. Dit wakkert de hebzucht aan om 
op kosten van de belastingbetaler met zo’n debiteur zaken te doen. Waar zijn we dan mee 
bezig? Is dat wat we willen? Ook het risico van overkreditering moet worden voorkomen. De 
kritiek op de kosten beschouw ik als typisch Nederlands. Is een premie van 1,5% te hoog? 
Daarover kunnen we uren praten. De overheid moet hier een besluit over nemen, wij heb-
ben daar niets over te zeggen.’ 

Als kredietverzekeraars heeft u in 2009 geen vrienden gemaakt en klanten van u vervreemd. Hoe gaat u dit 
rechtzetten? Bruning: ‘Het is een feit dat het imago van Atradius door alle negatieve publici-
teit schade heeft opgelopen. We waren noodgedwongen de boodschappers van het kwaad. 
Uiteraard zijn we daar niet blij mee, maar het is niet anders. We hadden geen keuze. Nu de 
storm is geluwd, constateer ik gelukkig wel een omslag. Klanten zijn nog steeds kritisch, 
maar ik ontmoet ook meer en meer begrip voor onze koers. De enige manier om het ver-
trouwen te herstellen is om binnen de huidige omstandigheden het optimale voor onze 
klanten te bereiken. Daar ligt voor ons de uitdaging. We zijn daarop ook aanspreekbaar. 
We gaan bij klanten en tussenpersonen langs, houden toespraken en presentaties om ons 
beleid uit te leggen en zijn bereid om de discussie aan te gaan.’ 

Van der Hoek: ‘Vertrouwen krijg je niet zomaar, dat moet je verdienen. Op basis van de kwa-
liteit van het product en de bereidheid om naar de pijnpunten van de klant te luisteren en 
actief naar oplossingen te zoeken om toch dekking te kunnen bieden. Daar zijn we ons zeer 
van bewust. Zoals ik op de VVCM-bijeenkomst heb gezegd: als een kredietverzekeraar niet 
tot op het bot nieuwsgierig is, doet hij z’n werk verkeerd. Om die reden hebben we onze 
klanten opgeroepen om de beschikbare informatie, zoals jaarverslagen en accountantsver-
klaringen, sneller te deponeren dan men gewend is. Iedere klant die ons op basis van een 
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nieuw feit kan overtuigen dat een hogere dekking of een verlenging gerechtvaardigd is, 
vindt bij ons een gewillig oor. We willen er echt alles aan doen om onze klanten te behou-
den en de vertrouwensrelatie te herstellen.’

Wat is voor u de belangrijkste les van het afgelopen jaar? Bruning: ‘Ten eerste dat we als kredietver-
zekeraar ook in moeilijke omstandigheden moeten blijven doen waar we goed in zijn: het 
afwegen van risico’s en het nemen van verantwoorde kredietbeslissingen. Dat hebben we 
altijd gedaan en ik ben blij dat we in deze hectische periode niet van dit spoor zijn afge-
weken. De tweede les is dat we, als deze situatie zich opnieuw voordoet, nog meer aan-
dacht aan de communicatie naar onze klanten moeten besteden. We hebben er veel effort 
in gestoken, maar het had, zoals gezegd, beter gekund. We zullen ook intensiever moeten 
investeren in de communicatie over onze rol en positie als kredietverzekeraar. Een deel van 
de kritiek was ongefundeerd en vloeide voort uit onbekendheid met wat we doen en waar 
we voor staan. Als we dat begrip weten te vergroten, kunnen we een herhaling in de toe-
komst voorkomen.’ 
Van der Hoek: ‘Ik loop al ruim 30 jaar in dit schitterende vak mee en heb al de nodige crises 
zien passeren. Zo heftig als nu heb ik het echter nog nooit meegemaakt. De les die ik hieruit 
trek, is dat we over voldoende weerstandsvermogen moeten beschikken om dit soort klap-
pen op te vangen. Het is ons nu gelukt, en daar ben ik trots op, maar we moeten een vol-
gende keer dezelfde prestatie kunnen leveren. In de tweede plaats moeten we ons realise-
ren dat het de klant gaat om het product en niet om de prijs. De dekking en de voorwaarden 
moeten goed zijn. Als we dat als uitgangspunt nemen, komt het met de prijs ook wel goed.’ 
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