
De tips van debiteurenbeheerder Philip Beckers  
(Bron : Z.O. magazine) 
 
In ons land wordt 1 op 3 facturen later dan de uiterste datum betaald, de gemiddelde 
betaaltermijn is 54 dagen, en 1 op 12 rekeningen wordt zelfs pas na meer dan 90 dagen 
vereffend. Deze cijfers van kredietverzekeraar Euler Hermes liegen er niet om. 
Debiteurenbeheerder Philip Beckers van bureau eXago bvba bepleit een professionele, maar 
klantvriendelijke aanpak van late betalers. Volgende tips helpen u al een eind op weg. 
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1. Wees niet te gul met krediet aan uw klanten 
Uw klanten soepele betalingsvoorwaarden gunnen, het kàn een verkoopsargument zijn. Maar 
vermijd dat u door die misschien té gulle houding uw eigen financiële toestand ondermijnt, 
zélf problemen krijgt met bijvoorbeeld de RSZ –die vlotjes 10% verwijlinterest aanrekent- en 
uiteindelijk failliet dreigt te gaan. “Niet de bankiers, maar de leveranciers zijn de grootste 
financiers van veel bedrijven,” zei kabinetschef Economie Rudy Aernoudt ooit. Slechte 
betalers –debiteuren- mag u dus niet ongemoeid laten, in uw eigen belang.  

 

2. Maak tijd en energie vrij voor debiteurenopvolging 
Voor veel zelfstandigen en KMO’s valt het uitbesteden van debiteurenbeheer duur uit. Toch is 
het opvolgen van betalingen voor elk bedrijf even belangrijk als bijvoorbeeld de verkoop. 
Maak er dus tijd en energie voor vrij, want het brengt geld op, doe het dus niet terloops tussen 
de andere bedrijvigheden door. Pak late betalers zélf concreet aan of duid iemand aan om er 
op een vast tijdstip in de week intens mee bezig te zijn, los van het andere administratieve of 
boekhoudkundige werk. 

 

3. Vraag expliciet om uw geld 
Persoonlijk contact is de beste manier om aan uw centen te geraken. Op brieven wordt 
immers weinig gereageerd, en mailtjes, faxen of zelfs sms-jes zijn té vluchtige middelen. Een 



late betaler met uw bezoek ‘vereren’ kan best efficiënt zijn, maar ook tijdrovend en duur. Bel 
dus die lieve, maar lakse klant persoonlijk op. Dan hoort u ook meteen hoe hij reageert en 
kunt u inschatten of zijn uitleg wel steek houdt. Bellen is ook commerciëler. Vraag uw klant 
dan op de man/vrouw af wanneer het verschuldigde bedrag precies op uw rekening zal staan. 
Draai niet rond de pot met uitspraken als ‘denk nog eens aan mij’ of ‘er staat nog iets open’. 
Maar vraag expliciet om uw geld. Overwin uw schroom –uw klant ging in de fout, uzelf treft 
geen schuld- , zonder daarom arrogant te worden. Eindig het gesprek met nog eens de 
beloofde betaaldatum te herhalen. 

 

4. Baken uw betalingsvoorwaarden duidelijk af 
Praat al van bij de offerte met uw klant over de betalingsvoorwaarden en termijnen, dan 
smoort u het probleem in de kiem. Stuur minstens uw ‘modaliteiten’ mee met de offerte. 
Scherm niet met overdreven, ongeloofwaardige nalatigheidinteresten of schadebedingen van 
20 tot 30 procent. Spreek klare taal, maar blijf commercieel en intimideer niet. Het kopen van 
een product of dienst heeft een prijs. Vraag uw klant nadrukkelijk of hij instemt met uw 
condities. 

 

5. Koester gezonde argwaan 
Valt er plots een grote opdracht in uw schoot, spring dan niet meteen een gat in de lucht, maar 
temper uw euforie. Wees niet naïef en besef dat er eventueel oneerlijke praktijken mee 
gemoeid kunnen zijn. Koester gezonde argwaan en licht uw klant zonodig financieel door. 
Zeker als het om nieuwe en grotere klanten gaat, kunt u dus maar beter inlichtingen inwinnen 
over hun solvabiliteit. Een zakenpartner met een hoge omzet is immers nog geen garantie 
voor uw financiële gezondheid. Ga bijvoorbeeld te rade bij een handelsinformatiebureau als 
Graydon, Euro DB of Infobase, dat u in ruil voor maximaal 60 euro en op basis van het btw-
nummer volledige informatie verstrekt over de kredietwaardigheid van uw (bedrijfs)klant: het 
wel en wee van de zaakvoerder, de meest recente balansen, het al dan niet volstorte eigen 
vermogen. De banken en alleen zij- kunnen de lijst van particulieren met betalingsproblemen 
raadplegen. Dat overzicht met wel 400.000 namen is opgesteld door de Belgische Vereniging 
van Kredietverleners. 

 

6. Eis boter bij de vis 
Deins er niet voor terug onmiddellijk een voorschot of contant geld te vragen, zeker als u met 
nieuwe particuliere klanten te maken krijgt. Het kàn gewoon niet dat iedereen bij u op krediet 
koopt. Want u moet toch zelf ook uw producten kopen of bestellen, niet? Als u te goedgelovig 
bent, maken sommige klanten daar misbruik van. Bijt van u af, wees een beetje assertief 
zonder arrogant te worden. Vraag waar dat nodig is, gewoon om contante betaling en maak u 
er niet van af met: “We sturen wel een factuur.”  
Wat u verder ook onderneemt, kom geloofwaardig over: de acties die u aankondigt, moet u 
ook uitvoeren. Loze dreigementen hebben geen zin. Zegt u een advocaat te zullen 
inschakelen, krabbel dan niet terug en voeg de daad bij het woord. Een ‘rappel’ door een 
advocaat heeft trouwens meestal een niet gering psychologisch effect.  

 



7. Factureer zo snel mogelijk 
Wie te lang wacht met het opstellen van facturen, kan niet verwachten snel betaald te worden 
en geeft de indruk geld genoeg te hebben. Factureer onmiddellijk en correct na levering, dat 
beetje papierwerk kan er nog wel bij. Bijna één op twee Belgen betaalt nog niet via het 
internet. Voeg daarom bij uw factuur een –meestal door de bank geleverd- 
overschrijvingsformulier met uw vooraf ingevulde gegevens. De klant kan, als bewijs, het 
afscheurstrookje bewaren. 

 

8. Zet alles zoveel mogelijk op papier of op computer 
Wie niet over een boekhoudprogramma beschikt om debiteuren op te volgen, kan op de 
computer een alfabetisch Exell-document aanmaken van al dan niet achterstallige klanten. 
Noteer zoveel mogelijk zaken, schrijf in uw Exell file, agenda of elders op wanneer u die 
dwarsliggende klant hebt gebeld. Neem nota van zijn betalingsbelofte, dat is een houvast voor 
later, om de klant te herinneren aan zijn aankoop én betaalafspraak.   

 

9. Stuur desnoods een aangetekende brief 
Soms is het beter én commerciëler de klant een eindje tegemoet te treden en soepel te zijn. 
Een juridische procedure mag nooit het einddoel zijn, ze valt trouwens duur en omslachtig uit, 
en dan nog bent u niet zeker van uw geld. Té veel dreigen kan een omgekeerd effect sorteren 
en uzelf schade berokkenen. Maar blijf op uw strepen staan. Twee of maximum drie keer 
bellen om uw centen los te weken volstaat, vijf keer is van het goede teveel. Laat u niet 
afschepen met al dan niet vergezochte uitvluchten. Na de derde mondelinge herinnering kan 
een aangetekende brief gerust. De door particuliere klanten verschuldigde interesten gaan 
trouwens pas in vanaf de datum van een aangetekend schrijven. Zo’n brief drijft uw klant 
enigszins in het nauw, maar op dat moment hebt u zelf alvast voldoende goeie wil aan de dag 
gelegd. Vermeld in dat schrijven de data waarop u uw klant hebt gebeld, dat vergemakkelijkt 
de opdracht van een eventueel later in te schakelen advocaat. Speel heel kort op de bal en sta 
een allerlaatste betaaltermijn toe van maximum vijf dagen. 

 

10. Weiger verdere levering aan hardnekkige wanbetalers 
De meeste klanten met wie u overhoop lag omdat ze ooit te laat of zelfs niét betaalden, haken 
wel af. Tenzij u uitgerekend de énige dealer voor dat bepaalde toestel of artikel bent in uw 
regio. Plaatst zo’n ‘ouwe bekende’ toch nog een nieuw order bij uw bedrijf, en u wilt het nog 
een keer riskeren, schroef dan de betalingstermijn voor een nieuwe levering dan drastisch 
terug. Trek dus lessen uit het verleden en handel er ook naar. 


