


Welkom 

Hoe onbetaalde 

facturen voorkomen?  

 
Yannic Weitz  & Pieter 

Coussens 



3 

Agenda 

1. De betalingservaring van Belgische 

bedrijven 

2. Financiële informatiebronnen 

3. De kredietwaardigheid inschatten 

4. Veilig handelen: enkele 

aandachtpunten 

5. Wie is Euler Hermes?  
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Hoe zit het nu met de  

betalingservaring van  

bedrijven in België? 
1 
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Opvolging en tijdig innen van betalingen   

Risico's en kredietwaardigheid bepalen 

Beheren van incasso’s 

Onderhoud van klantcontacten 

De grootste uitdagingen in credit management: 
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Andere resultaten:  

 

 

 Bij 20% wordt meer dan 50% van facturen niet tijdig betaald 

 In 2015 leed 19% verliezen voor méér dan € 2500 

 Tijdsgebrek en verschillende wetgevingen 

 90% volgt onbetaalde facturen zelf op (per e-mail, brief of telefonisch)  

 80% gelooft dat er voldoende bewustzijn is rond credit management in 

zijn/haar onderneming  
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Euler Hermes “Global insolvency Outlook” 

Eerste stijgende  

trend sinds 2009 
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Informatiebronnen 

2 
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Informatiebronnen 
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Informatiebronnen 
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App “Land of Payment” & EH Research 

43 country profiles  

http://rocketdock.com/images/screenshots/Android-icon.png
http://findicons.com/files/icons/1712/apple/256/blue_apple_logo.png
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Kredietwaardigheid analyseren 

3 
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Introductie  

Wat doen we? 

 Kredietwaardheid analyseren van Belgische bedrijven 

 Integratie inside-info en grade in databank 

 

Ons team 

 9 analisten in België: regiogebonden 

 1.500 risico-experts wereldwijd  

 Ondersteund door performant statistisch scoringsmodel 

 

Onze database  

 Informatie over alle debiteuren wereldwijd 

 +/- 40 miljoen bedrijven  

 Meest cruciale: de EH-grade 

 

 
 

© Copyright Euler Hermes 
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De Grade: een score van 1 - 10 

 

© Copyright Euler Hermes 

Strong companies 

Good companies of any size 

Adverse information may exist, but only to a very limited degree 

Above average companies of any size  

Showing positive outlook and resilience. Adverse information may exist, but only to a limited degree. 

Exceptional companies 

Average companies of any size  

Substandard performance and/or financial flexibility  

Companies of any size showing the first signs of distress 

Companies of any size that are in distress 

Very high risk of default and potential fraud cases 

Failed companies 

Grading Scale Description 

Exceptional 1 

Strong 2 

Good 3 

Above Average 4 

Below Average 6 

Weak 7 

Distressed 8 

Uninsurable 9 

Failed 10 

Average 5 
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Customer case  

 

© Copyright Euler Hermes 24/10/2016 

“Wij gebruiken de grades voor prospectie 

natuurlijk, maar ook voor onze bestaande 

klanten. De grade wijzigingen worden 

dagelijks opgevolgd en ook aangevuld in 

onze database. Zo hebben onze verkopers 

steeds de juiste en meest recente cijfers. 

Dankzij deze informatie worden aspecten als 

betalingstermijnen ook bespreekbaar. We 

hebben erg open en transparante gesprekken 

met klanten en leveranciers. Dit bevordert de 

relatie en het vertrouwen”. 

 

Tim Hulle, zaakvoerder Sylva 
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ZOEK INFORMATIE! 

• Vooranalyse maken: 

1. Website: activiteit kennen is cruciaal 

2. NBB: laatste (geauditeerde (conso)cijfers) + analyse van die cijfers  
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Aandachtspunten bij de cijferanalyse   

Analyseer de financiële structuur met kritische blik   

Geef aandacht aan non-cash elementen  

Beoordeel niet recurrente posten 
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ZOEK INFORMATIE! 

• Vooranalyse maken: 

1. Website: activiteit kennen is cruciaal 

2. NBB: laatste (geauditeerde (conso)cijfers) + analyse van die cijfers  

3. Eigen databank:  

 betalingservaring EH-verzekerden 

 RSZ  

 linken  

 info uit vorige gesprekken met debiteur 

4. Rapport handelsinformatiebureau = bijkomende bron betalingservaring 

5. Belgisch Staatsblad, pers, kredietbeoordelaars, rapporten sector … 

 

• Wat zijn de zwaktes die naar voor komen in deze punten? 

DE BESTE INFO KOMT VAN DE BRON (=DEBITEUR)  
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COMMUNICEER 

• Telefonisch  bezoek ter plaatse  

• De samenwerkingsmeerwaarde  

• Vraag naar interimcijfers of trend 

• Focus on « why »?  

• Verschillende soorten CFO’s  

• Vertrouwen en eerlijkheid cruciaal 

• Alle debiteuren vinden luisterend oor 

 

 

 

 

 

BESTE INFO +  OPEN COMMUNICATIE = CORRECTE GRADE 
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Veilig handelen: enkele aandachtspunten  4 
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Veilig handelen: enkele aandachtspunten  

1. Hanteer algemene leverings- en 

betalingsvoorwaarden.  

2. Laat uw debiteur tekenen voor 

ontvangst. 

3. Factureer zo snel mogelijk na een 

levering. 

4. Bel voor de vervaldatum van uw 

factuur al naar uw debiteur. 

5. Stel ambitieuze doelen en acties 

aan uw organisatie.  
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Samenvatting 

Voorkomen van  

wanbetalen 

1. Goede leverings- en betalingsvoorwaarden 

2. Weet met wie u zaken doet 

3. Sterk debiteurenbeheer met vaste routines 

Dreiging van  

wanbetaling 

4. Laatste aanmaning (verhoogd met wettelijke  

rente en incassokosten, na de 2de herinnering) 

5. Stop nieuwe leveringen waar mogelijk 

6. Zoek persoonlijk contact – BEL – leg dan  

schriftelijk vast 

7. Zorg voor een externe partij ter ondersteuning 

 van incasso 

Ga zelf  

niet onderuit 

8. Maak een risico-overzicht voor uw onderneming 

9. Neem voorzieningen om bedrijf continuïteit te 

    garanderen. 
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Wie is Euler Hermes? 5 
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Een kredietverzekering: een 3-in-1 oplossing 
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Netwerk 

wereldmarktleider 
met 34% 

€2,5 miljard 
geconsolideerde omzet 

klanten wereldwijd 
52.000+ 

50 landen 
6.000+ 

werknemers 

1.500 
risico experts 
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Bedankt! 

See you @ Stand 5 

 
Yannic.weitz@eulerhermes.com 


