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Ingenieurs streven naar het opzetten van ketens waaruit geen energie weglekt. In economische 

ketens wordt die rol vervuld door geld. Hoe meer bedrijven hun betalingen opschorten, 

hoe groter het verlies voor de keten als geheel. Om die vlot te trekken stimuleert het 

Verbond van Credit Management Bedrijven (VCMB) de implementering en toepassing van 

creditmanagement in het bedrijfsleven. Het doet dat op tal van manieren: door middel van 

workshops en seminars voor ondernemers, via het curriculum van hogescholen en door 

te lobbyen in Den Haag en Brussel. Uiteindelijk is namelijk iedereen gebaat bij een goede 

betalingsmoraal, zelfs degenen die het er niet zo nauw mee nemen.

De prijs van het laat betalen
De crisis heeft de neiging betalingstermijnen 
te rekken versterkt, en de grote inkopers zijn 
hierin succesvoller geweest dan de kleinere. 
“Maar het even veilig stellen van de eigen 
cashpositie gaat ten koste van het MKB. Als 
Nederlandse leveranciers daardoor verdwijnen 
moet het bedrijf de goederen in of uit lage 
lonenlanden gaan halen, met mogelijk 
een lagere kwaliteit en reputatieverlies als 
gevolg.” zegt Mannes Westhuis. Met andere 
woorden: laat betalen heeft altijd een prijs, 
zelfs als die niet in de vorm van administratie-
kosten en rente komt. “En daarom roepen we 
die grote inkopers op hun verantwoordelijk-
heid te nemen en het MKB niet voor het blok 
te zetten. Trouwens, Brussel doet dat ook. 

Het Europees Parlement wil nu al dat 
overheden hun betalingstermijn binnen de 
zestig dagen houden en heeft nog meer 
van zulke maatregelen in de maak. Het zijn 
notabene de Zuid-Europeanen die hiertoe 
het initiatief nemen en het was een Griek die 
het eerste wetsvoorstel formuleerde. Zij die 
altijd de reputatie hadden slechte betalers 
te zijn, ondervinden tijdens deze crisis het 
verzurend eff ect van het late betalen op de 
economie en willen er, terecht, paal en perk 
aan stellen.”

Om de betaling durven vragen, zoals om 
de order
Het MKB lijdt hierbij niet alleen onder de 
crisis maar ook onder de vaak diep ingesleten 
gewoonte facturen te laat te versturen en 
de opvolging van de betaling te laten 
slabakken. “En dat terwijl er tegenwoordig 
toch tal van prachtige systemen bestaan 
om dit te controleren. Er zijn nieuwe 
handelsinformatiesystemen voor het MKB 
voor handen en ook kredietverzekeren is 
laagdrempelig geworden.” verduidelijkt 
Mannes Westhuis. “Ondernemers zijn er vaak 
heel goed in een persoonlijke band met hun 
klanten op te bouwen. Ze kunnen bevlogen 
over hun bedrijf en product spreken. En toch 
hebben ze er veel meer moeite mee om naar 
de betaling te vragen dan om de order. In 
seminars en workshops, die voor de branche-
vereniging veelal gratis worden gegeven, 
proberen we hen duidelijk te maken dat een 
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voorzitter van het VCMB. Het verbond heeft 
36 leden. Dat lijkt niet veel, maar het zijn wel 
de gerenommeerde spelers op de markt. 
Samen dekken ze zo’n 85% van de markt 
af. Op het eerste zicht lijken sommigen ook 
elkaars concurrenten. Deurwaarders en ad-
vocaten vissen immers in dezelfde vijver naar 
cliënten. Maar binnen het VCMB bijt dat niet. 
“We hebben een overkoepelend belang, 
namelijk de marktontwikkelingen bestude-
ren en het creditmanagement stimuleren. 
Uiteraard concurreren we wel met elkaar, 
maar binnen het VCMB werken we juist heel 
prettig samen.”

VCMB helpt de betalingsmoraal te verbeteren:

Wanbetalers 
verzuren de economie
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op de incassokosten. Het kan niet zo zijn dat 
een onbetaalde rekening van € 260,-  meer 
dan € 700,- aan inningskosten meebrengt. 
De bedragen moeten met elkaar in verhou-
ding staan. Toen die wet werd voorbereid 
zaten wij, samen met vertegenwoordigers 
van de VVCM, in een Haagse commissie. We 
kwamen met verschillende voorstellen. Ook 
al doen we hetzelfde werk voor ongeveer 
dezelfde doelgroep, we kunnen met elkaar 
van mening verschillen over details.”

De reputatie van stipte betaler
Hoewel het ledenbestand nu al ruim vier-
vijfde van de markt vertegenwoordigt ziet 
Westhuis het graag nog wat aangroeien tot 
een vijftigtal. Creditmanagementbedrijven 
die lid worden van het VCMB krijgen veel 
waar en activiteiten voor hun lidgeld. Er zijn 
tal van commissies waarin marktontwikkelin-
gen worden bestudeerd, er wordt onderling 
veel kennis gedeeld en er is veel vraag 
naar het verrichten van voorlichtingswerk. 
Maar voorlichting geven over eff ectiever 
facturen innen levert zo’n lid zelf geen cent 

op. Vanwaar dan die nadruk op liefdewerk/
oud papier bij een verbond dat nota bene 
zijn bestaansrecht aan betalingskwesties 
ontleent? Omdat er nog veel ‘zendingswerk’ 
is, antwoordt Mannes Westhuis: “Nederland 
was altijd een land van stipte betalers, 
misschien mede dankzij de dominantie van 
het christelijke geloof. Bekend staan als 
een goede betaler maakte deel uit van de 
reputatie van een ondernemer. Geleidelijk 
aan is dat minder gaan gelden, maar om dat 
te compenseren zijn er, met de Verenigde 
Staten als voorloper, uitstekende creditma-
nagementsystemen ontwikkeld. Wanneer 
wij als VCMB erin slagen de betalingsmoraal 
op te krikken, mede met behulp van deze 
systemen en partners, voorkomen we dat 
er teveel geld uit de economie weglekt. 
Een betere betalingsmoraal is goed voor de 
economische activiteit als geheel, en van een 
grotere taart kunnen ook wij meer mee-eten 
dan van een kleinere.”  

Voor meer informatie, 
surf naar: www.vcmb.nl 

systematische opvolging van de betalingen 
veel fi nanciële ellende kan voorkomen, en 
dat de goede band met de klant nooit wordt 
verstoord door op tijdige betaling aan te 
dringen. Op preventief vlak valt er nog veel 
voor ons te doen binnen deze doelgroep.”

Bedragen in verhouding
Voor andere doelgroepen is de uitdaging in 
wezen niet anders, meent Mannes Westhuis: 
“Neem de grote telecombedrijven. 
Die moeten er voor zorgen dat met name 
hun jongere klanten geen schulden bij hen 
ophopen door een abonnement te nemen 
en meer te bellen en internetten dan ze zich 
kunnen veroorloven. Hoe doe je dat zonder 
ze weg te jagen of te exploiteren? Ik heb er 
bewondering voor hoe deze bedrijven dat 
voor elkaar proberen te krijgen.” 
Het voorbeeld toont aan hoe ook het belang 
van de debiteur een rol speelt in alle vormen 
van creditmanagement. Ook dat belang 
wordt voortdurend meegewogen in de 
aanbevelingen die het VCMB doet bij be-
windslieden en kamerleden. “Neem de wet 




