
                                                   

 

 

 

Hoe kunt u als MKB 
ondernemer winstlekkage 
bestrijden? Een korte serie 
tips die u direct in kunt zetten.  
 

Vandaag winstlekkage en 
debiteurenbeheer (4). 

  
De economie groeit en de meeste ondernemingen hebben werk genoeg. Groei gaat veel gepaard 
met een extra behoefte aan werkkapitaal. Natuurlijk kunt u aankloppen bij banken voor een extra 
financiering om deze groei op te vangen. Een ander alternatief is uw eigen crediteuren later te 
betalen (niet chique) en uw debiteuren eerder laten betalen. 
 
Een periode van groei kenmerkt zich in het MKB meestal niet door beter debiteurenbeheer. Te 
weinig discipline in debiteurenbeheer zorgen regelmatig tot late betaling. Uw klant heeft namelijk 
dezelfde problemen alleen bent u zijn crediteur (die later wordt betaald).  
 
Een recent voorbeeld kwam ik tegen bij een restaurant. Dit restaurant is geen relatie van ons, dus 
kan ik niet beoordelen of het werkkapitaal / liquiditeit onder druk staat. Op 12 juni heb ik een lunch 
gehad in het restaurant. Helaas werkte de pinapparatuur niet en had ik haast in verband met de 
volgende afspraak. Ik teken de bon af met het verzoek deze te factureren. Op 27 juni ontvang ik de 
factuur, per post met een betaaltermijn van 14 dagen. Een doorlooptijd van bijna 1 maand. 
 
Stel dat u een maandomzet heeft van € 100.000 en 25% op rekening heeft. Met bovenstaande 
doorlooptijd creëert u zelf een beslag van € 25.000 op het werkkapitaal. 
 
Het sneller factureren zorgt voor minder beslag van werkkapitaal en het eerder kunnen acteren op 
de debiteurenpositie. Een veel gehoorde reactie is of het wenselijk is om bij een betalingstermijn 
van 14 dagen een berichtje te sturen naar debiteuren die 15 of 16 dagen open staan. Ik vind van 
wel. De termijn is overschreden en de eerst volgende actie op debiteurenbeheer kan maar zo 14 
dagen later zijn. Dan is de post inmiddels ruim te laat met alle gevolgen voor uw eigen liquiditeit.  
 
Snel factureren en vervolgens actief debiteurenbeheer zorgt voor betere liquiditeit en minder 
risico. Hoe sneller u reageert hoe eerder u kunt ingrijpen bij wanbetalingen (risicobeperking). 
Met de meeste software is debiteurenbeheer een fluitje van een cent. Ga regelmatig aan de slag 
met debiteurenbeheer, want uw debiteur betaalt zijn crediteuren later om ook zijn of haar groei 
te kunnen financieren. 
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