
Kredietverzekeringen: de feiten op een rij

Bedrijven die op krediet leveren, lopen het risico dat een klant 

uiteindelijk niet betaalt voor de geleverde goederen of diensten. 

Als het om grote bedragen gaat, kan dat het voortbestaan van 

het bedrijf in gevaar brengen. Met een kredietverzekering kan 

een ondernemer dit risico afdekken. In deze brochure zet het 

Verbond alle ins en outs rondom kredietverzekeringen op een rij.
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Risicofactoren
Een aantal factoren bepaalt of het risico op wanbetaling een  
bedreiging vormt voor de onderneming:

•  Hoe minder afnemers, hoe groter het risico wanneer een van  
deze afnemers niet of niet op tijd betaalt.

•  Het aantal onbekende afnemers in landen waar andere wetten, 
regels en een andere betaalmoraal gelden, groeit. 

•  Het product of de dienst van de onderneming kent een lage  
brutomarge.

•  De onderneming hanteert een lange betalingstermijn,  
bijvoorbeeld meer dan zestig dagen.

•   Er is een groot ‘landenrisico’, bijvoorbeeld door de politieke 
omstandigheden.

•  De financiële positie van afnemers is minder goed dan  
verondersteld.

•  De financiële buffer van de onderneming is klein.

•  De onderneming heeft een hoge risicoacceptatie.

Voorbeeld 1: Transportbedrijf Groenewegen
Transportbedrijf Groenewegen heeft een omzet van  
e 1.500.000 per jaar. Eén van de afnemers is goed voor meer 
dan helft van de omzet, namelijk e 800.000. Groenewegen 
stuurt deze afnemer elke twee weken een factuur voor de  
leveringen. Gemiddeld dus ruim e 30.000 per factuur.  
De betalingstermijn die Groenewegen hanteert, is 30 dagen.  
Na een maand staat bij Groenewegen e 60.000 open op deze 
afnemer. Gaat de afnemer in de tussentijd failliet? Dan kan  
dit een groot probleem vormen voor transportbedrijf  
Groenewegen. De marges in de transportsector zijn laag en  
een dergelijke afboeking kan grote impact hebben op de 
bedrijfsvoering. Groenewegen moet zich afvragen of het  
bedrijf deze e 60.000 zelf kan opvangen. Lukt dat niet, dan  
ligt een faillissement of forse inkrimping op de loer.
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HOE MINDER AFNEMERS, HOE GROTER HET RISICO

Voorbeeld 2: Visleverancier Smit
Visleverancier Smit heeft 200 afnemers, vooral in Nederland. 
Gemiddeld levert Smit jaarlijks voor e 5.000 per debiteur  
op factuur. Smit stuurt dus ieder jaar voor e 1.000.000 aan  
facturen.

Op een dag gaat een van zijn afnemers failliet. Deze klant 
moet nog een factuur betalen. Uiteraard is dit vervelend voor 
Smit, maar zijn onderneming heeft hier waarschijnlijk niet veel 
last van. Het risico dat Visleverancier Smit loopt, is door de 
grote spreiding in de debiteurenportefeuille minder groot dan 
in het voorbeeld van Transportbedrijf Groenewegen. Smit kan 
gewoon verder met het leveren aan andere klanten.

Toch moet Smit een toename van wanbetaling voorkomen. Als 
meer afnemers de rekening niet betalen, kan het werkkapitaal 
van Smit in gevaar komen. Smit moet dit risico goed in de 
gaten houden en bepalen welk risico hij zelf wil én kan dragen. 
Stijgt dit risico of wil Smit het risico niet meer dragen? Dan 
moet hij nadenken over mogelijke maatregelen. Een krediet
verzekering is een van de oplossingen.

Het debiteurenrisico kan relevant zijn voor de continuïteit van een 
bedrijf. Uit onderzoek van het Verbond van Verzekeraars onder 
ruim 1.000 mkbbedrijven (grootte 5 tot 250 medewerkers) blijkt 
dat ondernemers dit risico nog onvoldoende onderkennen, terwijl 
het debiteurenrisico grotere gevolgen kan hebben dan bijvoorbeeld 
een brand of storm. Op de hiernavolgende pagina’s staan de  
belangrijkste uitkomsten van het onderzoek. 

Faillissementen en wanbetaling
Het aantal faillissementen in Nederland bereikte in 2013 een 
recordhoogte met een aantal van 8.275 bedrijven. Het aantal 
faillisementen lag daarmee twaalf procent hoger dan in 2012.
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Eén op de vijf faillissementen komt door wanbetaling
In het onderzoek onder mkbbedrijven worden daling van de  
vraag en verkeerd management het meest genoemd als belangrijke 
oorzaak van faillissementen. Iets minder dan de helft van de  
ondervraagden noemt ‘wanbetaling door afnemers’ als een belangrijk 
oorzaak hiervan. Terwijl bijna 80 procent van de ondervraagden het  
afgelopen jaar met wanbetaling te maken kreeg. Wanbetaling leidt 
vaker tot faillisementen dan gedacht. Kredietverzekeraars schatten 
dat één op de vijf faillissementen het gevolg is van klanten die niet 
betalen.

Slechts een kwart wint kredietinformatie in
Ondernemers die zich willen beschermen tegen klanten die de  
rekening niet betalen, moeten zich vooraf goed (laten) informeren 
over de financiële gezondheid van hun klanten, zorgen voor goede 
leveringsvoorwaarden en een adequate opvolging als betaling  
uitblijft (incasso).

Slechts een kwart van de ondervraagden heeft als voorzorgsmaatregel 
kredietinformatie ingewonnen over zijn afnemers. Ook maakt 
slechts een kwart van de ondernemers gebruik van een incasso
service. Beide zijn voorzorgsmaatregelen die onder een krediet 
verzekering vallen. Maar nog geen tien procent van de mkb’ers 
heeft zo’n verzekering afgesloten.
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Ondernemers onvoldoende bewust van signaalfunctie
Ondernemen betekent risico’s nemen. Maar dan wel zo verstandig 
mogelijk. Kredietverzekeraars helpen ondernemers daarbij. Veel 
ondernemers zijn zich daar (nog) onvoldoende van bewust. Meer 
dan de helft van de mkb’ers weet niet dat een kredietverzekering 
naast risicodekking tegen wanbetaling ook kredietinformatie over 
afnemers geeft en, desgewenst, incasso regelt.

Kennis kredietverzekeraars levert voordelen op
Voorkomen is beter dan genezen. Kredietverzekeraars beschikken 
over kennis van betalingsrisico’s in alle markten en segmenten. 
Voor bedrijven levert die kennis voordelen op: je doet – op krediet – 
alleen zaken met partijen die de nota ook kunnen betalen.
Een verzekerde moet voor levering een zogeheten kredietlimiet  
bij de kredietverzekeraar aanvragen. Zo’n kredietlimiet geeft het 
bedrag aan waarvoor de kredietverzekeraar het verstandig vindt 
met de betreffende afnemer zaken te doen. Hiermee geeft een  
kredietverzekeraar zijn klanten belangrijke informatie over het 
ingeschatte betalingsrisico van hun debiteuren. De ondernemer  
is uiteraard vrij om voor een hoger bedrag te leveren, maar is  
verzekerd tot aan het bedrag van de kredietlimiet. Veel mkb’ers 
geven aan deze standaardinformatie (zeer) belangrijk te vinden.
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1.  Wat zijn volgens u de belangrijkste oorzaken van  
faillissementen? (noem maximaal drie oorzaken)

Wegval/daling van de vraag    58%
Verkeerd management     49%
Wanbetaling door afnemers    45%
Onvoldoende kredietverlening door banken  34%
Concurrentie      30%
Geen innoverend bedrijfsbeleid    24%
Falend debiteurenbeheer    17%
Wijzigingen wet en regelgeving    10%
Anders, namelijk …         5%
Weet ik niet          1%

2A.  Heeft het bedrijf waarvoor u werkzaam bent het afgelopen 
jaar te maken gehad met betalingen na de vermelde  
betaaltermijn of het helemaal uitblijven van betaling?

Samenvattend ...
... zorgt een kredietverzekering dus voor:
1.   informatie vooraf: inzicht in de kredietwaardigheid 

van debiteuren;
2. incasso achteraf: bij het uitblijven van betalingen;
3.  verzekering: dekking als de ondernemer geen of geen  

volledige betaling ontvangt voor geleverde diensten 
of goederen.

Ja 77%

Nee 22%

Weet ik niet 1%
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2B.  U heeft aangegeven dat uw bedrijf te maken heeft gehad 
met betalingen na de betaaltermijn. Met welke van onder-
staande situaties heeft u het afgelopen jaar te maken gehad? 
(meerdere antwoorden mogelijk)

Met de betalingen na de vermelde betaaltermijn  93%
Met betalingen die helemaal niet zijn voldaan  61%

3.  Bent u bekend met de mogelijkheden om uw bedrijf te  
verzekeren tegen wanbetalingen door uw afnemers?

4.  Welke (voorzorgs)maatregelen neemt uw bedrijf tegen  
wanbetalingen?

Inhouden levering     32%
Zelf bezoeken van wanbetaler    30%
Afnemers dienen vooruit te betalen   29%
Inwinnen van kredietinformatie over uw afnemer  27%
Incasso      24%
Verzekerd voor wanbetalingen      8%
Borgstelling        6%
Anders, namelijk     11%
Geen van bovenstaande    16%
Weet ik niet        2%

Ja 78%

Nee 22%
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5. Wat is volgens u onderdeel van een kredietverzekering?

Risicodekking tegen wanbetalers   68%
Incasso      44%
Kredietinformatie over uw afnemer   38%
Factoring      23%
Borgstelling      17%
Anders, namelijk …       0%
Weet ik niet      14%

6.  Een kredietverzekering bevat standaard informatie over de 
kredietwaardigheid van uw afnemers. Hoe belangrijk is 
informatie over de kredietwaardigheid van afnemers voor u?

Zeer onbelangrijk      6%
Onbelangrijk      11%
Niet belangrijk/niet onbelangrijk   31%
Belangrijk      36%
Zeer belangrijk     14%
Weet ik niet        3%
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