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Deze toolbox bestaat uit de volgende stappen:

Stel een debiteurenbeleid op p.2

Zorg voor een goed debiteurenbeheer p.4

Beperk de risico’s van krediet verlenen p.6

Hoe zorgt u dat debiteuren betalen? p.7

Wie kunt u inschakelen als ze niet betalen? p.8

Wat als u echt niet meer kunt innen? p.11

Betalingsachterstanden zijn aan de orde van de dag. Steeds meer 

ondernemingen raken hierdoor financieel in de problemen. Zelfs 

als één afnemer zijn rekeningen niet betaalt, kan dit grote gevolgen 

hebben voor uw onderneming.

Goed debiteurenbeleid kan die gevolgen beperken. Deze toolbox 

geeft u de informatie en de tools voor de opzet en uitvoering van een 

debiteurenbeleid.
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Goed debiteurenbeleid kan financiële problemen helpen voorkomen

Wat komt er kijken bij debiteurenbeheer, waarop moet u letten, hoe zorgt u ervoor dat uw werknemers het goed 
toepassen in de praktijk en hoe schakelt u een derde partij zoals een incassobureau in? Met de onderstaande informatie 
en tools kunt u zelf een effectief debiteurenbeleid opstellen en uitvoeren.

Stap 1 Download de interactieve checklist

 CHECKLIST Grip houden op uw debiteuren in 7 stappen

De eerste checklist heeft u nu voor u. Hierin staan alle onderdelen van deze toolbox benoemd. U kunt de 
status van de te nemen stappen in deze checklist bijhouden en afvinken welke onderdelen u heeft afgerond. 
Dit vinkje kunt u dus vast zetten.

Opmerkingen

Stap 2 Stel een debiteurenbeleid op

 ARTIKEL Een effectief debiteurenbeleid opstellen

Effectief debiteurenbeleid houdt rekening met de werknemers, de bedrijfscultuur en de omvang van uw 
onderneming. Uiteindelijk moet u het beleid gaan uitvoeren. Lees in dit verdiepingsartikel hoe u ervoor 
zorgt dat uw debiteurenbeleid succesvol is.

Opmerkingen

 CHECKLIST Opstellen van betalingsvoorwaarden

De betalingsvoorwaarden geven uw onderneming belangrijke instrumenten voor het debiteurenbeleid 
in handen. Bij het opstellen van de betalingsvoorwaarden maakt u dus belangrijke keuzes. Gebruik deze 
checklist om te zorgen dat u niets vergeet.

https://www.rendement.nl
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Opmerkingen

 ARTIKEL Wet tegengaan onredelijk lange betaaltermijnen

De Wet Tegengaan onredelijk lange betaaltermijnen (TOLB) legt regels op voor het hanteren van 
betaaltermijnen bij handelstransacties. Lees in dit verdiepingsartikel de regels voor betaaltermijnen.

Opmerkingen

 CHECKLIST Controleer de betalingstermijn van uw facturen

De Wet uiterste betaaltermijn van zestig dagen moet ervoor zorgen dat de facturen van mkb-
ondernemingen en grotere ondernemingen eerder worden betaald. In deze checklist vindt u alle 
betalingstermijnen per situatie op een rij.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/tools
https://www.rendement.nl/tools


4

 NIEUWS Ook voor grote organisaties betalingstermijn van 30 dagen

Grote ondernemingen moeten altijd binnen 60 dagen facturen betalen. Voor overheidsorganisaties geldt 
een termijn van 30 dagen. Lees in dit nieuwsbericht waarom MKB-Nederland vindt dat die laatste termijn 
ook moet gaan gelden voor grote ondernemingen.

Opmerkingen

 CHECKLIST Een zwarte lijst opstellen

Wilt u met bepaalde klanten geen zaken meer doen, bijvoorbeeld vanwege hun slechte betalingsgedrag? 
Dan kunt u dit in vastleggen in een zwarte lijst. Hier zijn wel bepaalde voorwaarden aan verbonden. 
Controleer met deze checklist of u voldoet aan de voorwaarden voor het op stellen van een zwarte lijst.

Opmerkingen

Stap 3 Zorg voor een goed debiteurenbeheer

 NIEUWS Beleidsinstrumenten inzetten voor debiteurenbeheer

Effectief debiteurenbeleid hoeft niet ingewikkeld te zijn. Te veel regels en protocollen hebben, werkt 
namelijk eerder belemmerend dan efficiënt. Dit nieuwsbericht beschrijft de vele instrumenten die uw 
onderneming kan inzetten om uw klant tot betalen aan te sporen.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
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 CHECKLIST Instrumenten selecteren voor debiteurenbeheer

Omdat u bij het uitvoeren van het debiteurenbeleid veel zelf kunt doen, is het belangrijk dat u in de gaten 
houdt of bepaalde instrumenten adequaat worden toegepast. Deze checklist helpt u bij het selecteren van 
verschillende instrumenten van debiteurenbeheer.

Opmerkingen

 ARTIKEL Hoe leidt u uw debiteurenbeheer in goede banen?

Contact met klanten is leuk, maar niet als het gaat over openstaande facturen. Toch is het nodig. Een 
effectief debiteurenbeheer zorgt niet alleen voor een prettige cashflow, het is noodzakelijk om te overleven. 
Lees in dit verdiepingsartikel hoe u doemscenario’s kunt voorkomen.

Opmerkingen

 ARTIKEL De effectiviteit meten van uw debiteurenbeheer

Een van de belangrijkste onderdelen van de maandelijkse managementrapportage is de effectiviteit van het 
debiteurenbeheer. Maar hoe meet u de effectiviteit? Dit verdiepingsartikel gaat hier dieper op in.

Opmerkingen
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 REKENTooL Debiteuren bijhouden

Om een goed beeld te hebben van het geld dat ‘vast’ zit bij klanten, moet er een heldere administratie 
worden bijgehouden. Zo kunt u in deze rekentool bijhouden wie wanneer een koop is aangegaan, en 
hoeveel dagen men nog heeft voordat u stappen gaat ondernemen.

Opmerkingen

 REKENTooL Debiteurentermijn berekenen

De debiteurentermijn geeft de gemiddelde doorlooptijd van de debiteuren aan. Dit is een indicator voor 
de snelheid waarmee debiteuren (klanten) op rekening betalen. Met behulp van deze rekentool kunt u 
eenvoudig de debiteurentermijn berekenen.

Opmerkingen

Stap 4 Beperk de risico’s van krediet verlenen

 ARTIKEL Betaald door de kredietverzekering

Levert u op rekening, dan wilt u natuurlijk de zekerheid hebben dat uw factuur snel wordt betaald. U kunt 
hiervoor een kredietverzekering afsluiten, daarmee krijgt u geld van de verzekeraar als uw klant niet kan 
betalen. In dit verdiepingsartikel leest u wat wel en wat niet verzekerd is, en welke vormen er zijn.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/tools


7

 INFoGRAPHIC Uw debiteurenrisico overdragen (factoring)

U kunt het risico dat u loopt als debiteuren niet betalen ook overdragen aan anderen. Dat heet factoring. 
Bekijk in deze infographic hoe het werkt.

Opmerkingen

 ARTIKEL Met factoring uw debiteurenportefeuille uitbesteden

Het is geen eenvoudige klus om de facturen van uw onderneming betaald te krijgen. U kunt dit oplossen 
door de uitstaande facturen over te dragen aan een factoringmaatschappij. Lees in dit verdiepingsartikel 
hoe factoring in zijn werk gaat.

Opmerkingen

Stap 5 Hoe zorgt u dat debiteuren betalen?

 E-LEARNING Debiteurenbeheer bij wanbetalers

Wat moet u precies doen als uw klanten laat, te laat of helemaal niet betalen? In deze cursus wordt op een 
korte en bondige manier uitgelegd wat uw mogelijkheden zijn om toch het geld binnen te krijgen waar u 
recht op heeft.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
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 STAPPENPLAN Debiteuren aansporen tot betalen

Een klant die de afspraak niet nagekomen is en nog niet binnen de betalingstermijn heeft betaald, moet 
u aansporen tot betalen. U zult daarbij vast niet ontkomen aan schriftelijke aanmaningsprocedures. Dit 
stappenplan helpt u bij de te ondernemen stappen tijdens het schriftelijk aanmanen.

Opmerkingen

 V & A Hoe zorgt u dat debiteuren betalen?

Lees in deze Vraag & Antwoord hoe de focus verleggen naar de mogelijkheden die uw debiteur heeft, de 
oplossing kan zijn.

Opmerkingen

Stap 6 Wie kunt u inschakelen als ze niet betalen?

 ARTIKEL Vorderingen uitbesteden aan een derde partij

Als uw onderneming besluit om de vordering uit te besteden zijn er in principe drie mogelijkheden: 
incassobureau, advocaat of gerechtsdeurwaarder. Lees in dit verdiepingsartikel welke optie voor uw situatie 
het meest geschikt is.

Opmerkingen
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 NIEUWS Het verschil: het incassobureau en de gerechtsdeurwaarder

Bij het innen van openstaande vorderingen kunnen ondernemingen een incassobureau en 
gerechtsdeurwaarder inschakelen. Beide instanties hebben elkaar nodig, maar wat zijn de verschillen? Lees 
het in dit nieuwsbericht.

Opmerkingen

 V & A Aan welke voorwaarden moet een gerechtsdeurwaarder voldoen?

Lees in deze Vraag en Antwoord aan welke voorwaarden een gerechtsdeurwaarder moet voldoen.

Opmerkingen

 ARTIKEL Weloverwogen een incassobureau inschakelen

Veel incassobureaus pakken het tegenwoordig anders aan: communicatiemedium, taalgebruik en tijdstip 
van benaderen stemmen ze af op de debiteur in kwestie. Aan u de taak om het incassobureau in te 
schakelen dat het beste uw onderneming past. Lees in dit verdiepingsartikel waar u op kunt letten bij de 
selectie.

Opmerkingen
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 NIEUWS Nieuwe gedragscode en herzien keurmerk voor incasso

Een goed incassobureau heeft oog voor het klantbelang en de zorgplicht voor schuldenaren. Om hierop toe 
te zien, is een herzien Incasso Keurmerk geïntroduceerd. Lees in dit nieuwsbericht aan welke eisen bureaus 
moeten voldoen.

Opmerkingen

 V & A Welke incassokosten mag ik in rekening brengen?

Betaalt een debiteur de rekening niet, dan kan uw onderneming de kosten om de vordering te innen 
doorberekenen aan de debiteur. De regels hiervoor zijn opgenomen in de Wet incassokosten (WIK).

Opmerkingen

 NIEUWS Goedkoper procederen tegen wanbetalers

Minister Dekker voor Rechtsbescherming verlaagt de griffierechten die ondernemers betalen voor 
vorderingen tussen de € 500 en € 5.000. Lees in dit nieuwsbericht meer over het wetsvoorstel.

Opmerkingen
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Stap 7 Wat als u echt niet meer kunt innen?

 INFoGRAPHIC De volgorde van schuldeisers bij een faillissement

Als één van uw debiteuren failliet gaat, is het niet zo dat iedereen naar zijn geld kan fluiten. Wel is het zo 
dat bij faillissement er een bepaalde volgorde van schuldeisers is. Nadat de rechtbank een faillissement 
heeft uitgesproken, kunnen schuldeisers vorderingen indienen bij de curator. Schuldeisers met vorderingen 
hoog in de rangorde hebben een grotere kans op betaling. Bekijk in deze infographic hoe de rangorde is.

Opmerkingen

 INFoGRAPHIC Oninbare vorderingen voor de BTW

Heeft u al BTW afgedragen over een transactie, maar blijft de betaling uit? Sinds 2017 hoeft u voor 
het terugvragen van de BTW over oninbare vorderingen geen apart verzoek meer in te dienen bij de 
Belastingdienst, maar kunt u deze via uw eigen BTW-aangifte terugvragen.

Opmerkingen

Toch nog vragen?
Als u na het bestuderen van deze toolbox nog vragen heeft over opstellen en uitvoeren van 
een goed debiteurenbeleid, dan kunt u die voorleggen aan de adviseurs van de adviesdesk. 
Stel als abonnee gratis uw vraag via rendement.nl/adviesdesk en ontvang binnen 5 werkdagen 
een antwoord.

https://www.rendement.nl
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