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De kracht van
bedrijfsinformatie
De essentiële gids om uw zakenrelaties te
doorgronden, te groeien en uw bedrijf verder
te ontwikkelen.
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Inleiding
De digitalisering geeft de wereld de kans om in een
razend tempo verder te evolueren. Meer data, nieuwe
bronnen, technologische vooruitgang. De combinatie
zorgt in ons dagelijkse leven en in tal van sectoren al
jaren voor baanbrekende nieuwe toepassingen. Ook
de wereld van de bedrijfsinformatie staat niet stil en
evolueert mee.
Bedrijfsinformatie wordt meer en meer een
noodzaak voor alle ondernemers. De stelling ‘kennis
is macht’ klinkt luider dan ooit. De vraag is niet
of u gebruik moet maken van bedrijfsinformatie,
maar wel wanneer u dat systematisch zult doen.
Bedrijfsinformatie stelt ondernemers immers in
staat om sneller en correcter te beslissen. De
inzichten ondersteunen hen om vooruit te kijken, om
zich te beschermen tegen wanbetalingen en fraude,
om een duurzame groeistrategie uit te stippelen
of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.
En dat alles staat in rechtstreeks verband met de
gezondheid en de toekomstperspectieven van de
eigen onderneming.

G R AY D O N E B O O K | De kracht van bedrijfsinformatie

•
•
•

Wat weet u vandaag over uw klanten?
Welke prospecten zijn echt interessant voor u?
Hoe gezond zijn uw leveranciers?

En toch gaat het nog veel breder dan deze drie
simpele vraagstukken. Maar daar leest u verder
meer over.

“De vraag is niet of u
gebruik moet maken
van bedrijfsinformatie,
maar wel wanneer u dat
systematisch zult doen.”
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Misvattingen
bedrijfsinformatie
Laten we eerst even de misvattingen over bedrijfsinformatie ontkrachten. Het zijn vooroordelen die we vaak
tegenkomen, maar die pertinent naast de kwestie zijn.

Bedrijfsinformatie is niet meer dan een jaarrekening en die vind ik gratis bij de
Nationale Bank van België.

Dat klopt gedeeltelijk. U kunt inderdaad bij de Nationale Bank van België gratis balansen consulteren. Maar
let op, een jaarrekening is slechts een (opgesmukte) momentopname, die bovendien minstens een half jaar
oud is. Ze biedt geen up-to-date informatie. Niettemin heeft een jaarrekening haar waarde, maar dan vooral in
combinatie met andere gegevens. Bedrijfsinformatie is dan ook veel meer dan alleen een jaarrekening. Anders
hadden gespecialiseerde kantoren, zoals Graydon, geen reden van bestaan.

Ik ken mijn klanten. Daar heb ik geen bedrijfsinformatie voor nodig.

Uw gesprekspartner rijdt met een blitse wagen, ziet er succesvol uit in zijn maatpak en verkoopt ook nog eens
mooie praatjes. Het beeld van de succesvolle zakenman kan natuurlijk kloppen, maar weet u écht wat er zich
achter de façade afspeelt? Mag u mee in de boeken kijken van uw klant? Denkt u dat uw gesprekspartner het
u eerlijk zal vertellen dat de schulden zich stilaan opstapelen? Het lijkt ons niet meteen een gegeven waar uw
zakenrelatie mee zal uitpakken. Het zou ook niet de eerste keer zijn dat een succesvolle zaak door wanbeleid
alsnog onderuit gaat. Dus, u kunt echt niet met absolute zekerheid zeggen dat u uw klant kent.

Bedrijfsinformatie is duur.

Duur? Een goedkoop alarmsysteem geeft u wellicht gemoedsrust. Maar wat bent u ermee als het niet afgaat
wanneer het nodig is? Dan installeert u beter niets en bespaart u toch tenminste die uitgave.
Wat is duur als u op basis van bedrijfsinformatie het faillissement van een klant kunt voorspellen? In onderstaand
overzicht ziet u hoeveel extra omzet u nodig heeft om een factuur die niet betaald is goed te maken.
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U leest het goed. Als een factuur van 100 euro onbetaald blijft, dan dient u bij een winstmarge van 5% liefst 2.000
euro extra te verkopen om dat verlies te compenseren. Met andere woorden: u dient 20 keer een factuur van 100
euro op te maken om weer break-even te draaien. En dan mag er in tussentijd geen nieuwe wanbetaler opduiken
natuurlijk. Begin er maar aan als ondernemer.

“Wat is duur als u op basis van bedrijfsinformatie
het faillissement van een klant kunt voorspellen?”
Bedrijfsinformatie is steeds verpakt in contracten van één of meerdere jaren.

Ook dat klopt niet. Het geavanceerde platform Graydon Insights is inderdaad toegankelijk via jaarcontracten. Het
biedt u dan ook alle mogelijkheden op vlak van bedrijfsinformatie.
Als sporadische gebruiker kunt u terecht bij GraydonGo, waar u een uitgebreid bedrijfsrapport kunt consulteren in
België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk aan voordelige tarieven. Zonder abonnement, zonder automatische
hernieuwing of andere verplichtingen. GraydonGo werkt nooit met jaarcontracten.
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Cijfers met een
impact op uw bedrijf
Faillissementen

Vorig jaar werden er in België 11.817 faillissementen
uitgesproken. Met de coronacrisis in het achterhoofd
wordt verwacht dat dit aantal in 2020 tot 30.000
kan oplopen, met nog uitlopers naar volgend
jaar toe. Daarnaast zijn er elk jaar tienduizenden
ondernemingen die hun activiteiten gewoon
liquideren en stopzetten.
Bijna 3 procent van de faillissementen vindt u
overigens niet terug in het Belgisch Staatsblad. Als
uit het faillissement helemaal niets te recupereren
is, dan durft de curator de publicatie in het Belgisch
Staatsblad wel eens ‘vergeten’. In dit officiële
document zitten dus fouten. Gespecialiseerde
bureaus combineren verschillende bronnen om
volledig te zijn en deze fouten te vermijden.

dat het aantal spookvennootschappen minstens het
dubbele, bijna het driedubbele bedraagt. Ook binnen
de vzw’s is er sprake van zo’n 69.000 slapende
entiteiten. Verder onderzoek heeft bovendien
aangetoond dat er een duidelijke relatie is tussen
een lage activiteitscore en vormen van fraude die
nadien opduiken.
Wil dat zeggen dat al die bedrijven slechte betalers
en fraudeurs zijn en failliet zullen gaan? Nee, maar is
het u al eens overkomen?
•
•

•

Een klant die ineens zijn rekeningen niet meer
kan betalen of onverwacht de boeken neerlegt?
Een malafide prospect die u probeert op te 		
lichten en een bestelling plaatst met de bedoeling
niet of slechts een gedeelte te betalen?
Een trouwe leverancier die plots stopt?

Knipperlichten

Kijken we alleen al maar naar de vennootschappen,
dan blijkt uit de recentste Gezondheidsbarometer
van de Belgische Ondernemingen dat 163.017 van
de 546.537 bedrijven (of 1 op 3,4) met minstens één
knipperlicht heeft af te rekenen. Een knipperlicht mag
u beschouwen als een alarmsignaal, dat erop kan
wijzen dat het bergaf gaat met een bedrijf. Al is de
alarmwaarde van de knipperlichten erg verschillend.

Spookbedrijven

Bij de lancering van de wet met betrekking
tot spookbedrijven maakte het ministerie van
justitie melding van ongeveer 140.000 slapende
vennootschappen. Een schatting die vooral
gebaseerd was op het aantal laattijdig gepubliceerde
jaarrekeningen. Het aantal ligt echter veel hoger. Dat
bewees althans het activiteitsmodel van Graydon.
Het model, dat meet in welke mate een onderneming
effectief activiteit ontwikkelt (handelt), werd
uitvoerig getest in de praktijk. Daaruit blijkt evenwel
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Dit soort feiten hebben
een enorme impact
op de toekomst van
uw onderneming.
Bedrijfsinformatie kan u
nochtans behoeden voor
deze tegenslagen en net daar
schuilt de kracht. Het zorgt
ervoor dat ‘tegenslagen’
als deze tot een minimum
beperkt blijven.
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Wat is bedrijfsinformatie eigenlijk?
Laten we meteen duidelijk stellen: bedrijfsinformatie
is veel meer dan de analyse van de jaarrekening
en een kredietscore. Bedrijfsinformatie mag u zien
als de verzameling van alle mogelijke relevante
gegevens, analyses en daaruit gegenereerde
inzichten die aan een bedrijf, een vereniging, een
zelfstandige, een sector of een regio gekoppeld zijn.
Hiervoor worden tal van bronnen aangesproken,
gekoppeld en geanalyseerd.
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“Bedrijfsinformatie is veel
meer dan de analyse van
de jaarrekening en een
kredietscore.”
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Toepassingen voor
bedrijven, overheden
en consumenten
Bedrijfsinformatie wordt vaak gebruikt om de
financiële situatie van een zakenrelatie correct
in te schatten. En toch is het veel ruimer dan
dat. Het klopt dat bedrijfsinformatie u helpt om
betalingsrisico’s te beheersen. Maar het is geen
zwart-witverhaal. Bedrijfsinformatie geeft u ook
inzicht in het groeipotentieel van een volledige
portefeuille of van een specifieke gesprekspartner,
zodat u de kans krijgt om in een breder perspectief
te onderhandelen.
De toepassingen zijn dan ook zeer uiteenlopend.
Zowel
voor
bedrijven,
overheden,
alsook
consumenten is bedrijfsinformatie nuttig.

Bedrijven

Ondernemingen zijn de voornaamste gebruikers van
bedrijfsinformatie. Het geeft hen de onderbouwde
inzichten om betere zakelijke beslissingen te nemen.
De informatie ondersteunt hen om een strategie uit
te stippelen of om aan wettelijke verplichtingen te
voldoen. Denk bij het gebruik van bedrijfsinformatie
maar aan:
-

Overheden

Daarnaast behoren ook overheden, steden en
gemeenten tot fervente gebruikers van informatie en
lokale inzichten over bedrijven en sectoren. Het laat
hen toe om hun (economisch) beleid te evalueren en
bij te sturen. Of om – zoals in tijden van Corona – de
juiste steunmaatregelen toe te kennen.

Consumenten

Tot slot is bedrijfsinformatie ook voor consumenten
interessant. Het geeft hen zekerheid wanneer ze
op zoek zijn naar een betrouwbare werkgever, een
aannemer of een vakman. Het zullen maar uw zuur
verdiende spaarcenten zijn die in rook opgaan als
uw aannemer failliet gaat of er gewoon met uw
voorschot vandoor gaat.
En als u als werknemer vaststelt dat het serieus
bergaf gaat met uw bedrijf, dan wordt het misschien
tijd om eens naar een andere (financieel sterkere)
werkgever uit te kijken.

financiële risico’s beheersen
de inrichting van aparte procedures per klanttype
om de efficiëntie te verhogen
de bescherming tegen fraude en malafide
(spook-)bedrijven
prospecten met groeipotentieel aantrekken en de
conversie verhogen
verplichtingen om te voldoen aan wet- en
regelgeving (customer due diligence)
de continuïteit van leveringen garanderen
de betrouwbaarheid van gesprekspartners
correct inschatten
transparant zakendoen
een beter begrip krijgen van bedrijven, markten
en industrieën, enz.
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Wanneer controleert
u een bedrijf?
Meestal te laat

Met de regelmaat van de klok krijgen we de vraag
van prospecten om nog snel even bedrijfsinformatie
te leveren over een specifiek bedrijf. Het is dan altijd
interessant om een te polsen naar “het waarom” van
deze dringende aanvraag.
De ervaring leert dat dit bijna altijd betrekking heeft
op klanten die niet betalen. Dikwijls gaat het om
debiteuren die de afgesproken betalingstermijn
al een flinke poos overschreden hebben. Die al
verschillende aanmaningen gekregen hebben en
al een aantal keren telefonisch gecontacteerd zijn.
Is het dan nog zinvol om de kredietwaardigheid te
controleren? Is het kwaad dan al niet geschied?

“De ervaring leert dat veel
bedrijven pas een rapport
consulteren van zodra een
klant niet betaalt. Dikwijls
gaat het dan om debiteuren
die de afgesproken
betalingstermijn al een flinke
poos overschreden hebben.”
De bedrijfsinformatie erop naslaan en een credit
check uitvoeren zal in deze situaties meestal
een bevestiging zijn van een groot (negatief)
vermoeden. Vaak moeten we vaststellen dat de
klant al langere tijd niet kredietwaardig is. Het lijkt
voor een organisatie, klein of groot, dan ook meer
dan zinvol om goed na te denken op welk moment
u een klant controleert op zijn kredietwaardigheid.
Het is zinvoller om in plaats van achteraf, juist voor u

G R AY D O N E B O O K | De kracht van bedrijfsinformatie

zaken doet bedrijfsinformatie over potentiële klanten
op te zoeken. Er zijn immers voldoende signalen die
aantonen wanneer het de verkeerde kant uitgaat
met een bedrijf.

Terugkerende klanten

Terugkerende klanten onderwerpt u best op zeer
regelmatige tijdstippen aan een controle. Zeker bij
grotere bestellingen of bij zeer specifiek maatwerk
is een extra controle vaak geen overbodige luxe.
Hiermee voorkomt u dat een partij die altijd
betrouwbaar was, opeens te boek komt te staan als
een wanbetaler. Situaties veranderen, dus uw klant
heeft ondertussen misschien niet zoveel reserves
meer. Daarentegen kunt u de bedrijfsinformatie
bij nieuwe klanten of bestaande klanten die niet
frequent afnemen, het best bij iedere bestelling
vooraf checken. Misschien komt u dan ook tot de
vaststelling dat die klant waar u in het verleden zo
lang achter uw geld heeft moeten vragen, er vandaag
financieel heel wat gezonder voorstaat.

Best elke keer vooraf dus

Vergeet niet dat u al heel wat acties heeft ondernomen
voordat de bestelbon op uw bureau terechtkwam. U
verstuurde brochures. U heeft klanten verschillende
keren gebeld. Vertegenwoordigers bezochten in
hun ijverige zoektocht verschillende potentiële
klanten ter plaatse. Allemaal acties waar kosten
tegenover staan. Als u achteraf tot de conclusie
komt dat het niet verantwoord is om zaken te doen
met deze partij, heeft u al onnodig veel kosten
gemaakt. Met andere woorden: denk goed na over
het tijdstip van uw aanvraag. De bedrijfsinformatie
en de kredietwaardigheid controleren in een vroeg
stadium van de verkoopcyclus (prospectie) zal altijd
renderen.
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Met dank
aan data
Het aantal databronnen is de voorbije jaren
exponentieel gegroeid en het einde is nog lang
niet in zicht. Moderne technologieën laten het
ook toe om die enorme berg aan gegevens veel
makkelijker te verwerken. “Dat is het grote verschil
met het verleden. Data was toen ook belangrijk,
maar je kon er op dat moment niet hetzelfde mee”,
liet data scientist Wannes Rosiers optekenen in Het
Handboek voor Data-Driven Marketing.
Zoals in de inleiding gesteld is het niet zozeer de vraag
of u wel gebruik moet maken van bedrijfsinformatie,
maar wel wanneer. Zonder de inzichten die u uit
data kunt halen, vaart u blind. Wilt u aan efficiëntie
winnen, dan moet u dus mee op de trein springen.
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Zaak is niet te verdwalen in de berg aan gegevens
die u kunt verzamelen. En let op, met data op zich
bent u niks. U dient dus de relevante van de nietrelevante informatie te filteren. Het zijn de inzichten
die u daar vervolgens uit afleidt die strategisch het
verschil maken.
Om concurrentieel te blijven en op alle vlakken
efficiënt te werken, worden grote hoeveelheden data
omgezet in eenvoudig te interpreteren scores om
snel en gefundeerd te kunnen beslissen. Kortom,
inzichten in de vorm van scores en predictiemodellen
helpen bedrijven om efficiënter te werken en een
bloeiende toekomst uit te bouwen
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Bedrijfsinformatie voor
een compleet en
genuanceerd beeld
U interpreteert

Een bedrijfsrapport bevat verschillende scores om
onder andere de (financiële) betrouwbaarheid van
een organisatie weer te geven. Die kunnen positief
zijn, maar mogelijk bent u verrast en dient u zich
vragen te stellen als één van die scores wat minder
oogt. De finale beoordeling zelf is echter sterk
afhankelijk van uw interpretatie en uw risk appetite.
Verschillende bedrijven zullen er andere manieren
op nahouden om een klant of een prospect te
beoordelen (en krediet te verlenen of aangepaste
voorwaarden te hanteren). Scores en andere
financiële analyses ogen in die zin misschien relatief,
maar ze zijn nochtans een onmisbaar hulpmiddel
om uw beleid uit te stippelen.
Een kredietrapport vat aan de hand van een aantal
indicatoren de (overwegend financiële) sterkte/
zwakte van een bedrijf samen. Duidelijk en
eenvoudig te interpreteren, zodat de gegevens ook
begrijpelijk zijn voor minder financieel onderlegde
medewerkers.

Geen magische formule

Een fout die vele gebruikers maken, is zich fixeren op
één score. Een score staat nochtans nooit op zichzelf,
maar dient u steeds in een breder perspectief te
kaderen. Er is niet zoiets als één magische formule
om de ideale score te berekenen.
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“Er is niet zoiets als
één magische formule
om de ideale score te
berekenen.”
Graydon hanteert dan ook verschillende scores om
u een zo compleet en genuanceerd mogelijk beeld
te geven van een bedrijf. Het is aangewezen om ze
in hun totaliteit te bekijken Oordeel dan pas over de
betrouwbaarheid van uw zakenrelatie en staar u niet
blind op bijvoorbeeld alleen de kredietlimiet.

Eenmanszaken

Ook al publiceren de 630.597 eenmanszaken
in ons land geen balans, er is toch informatie
over hen terug te vinden via andere bronnen.
Bedrijfsinformatiekantoren vergaren die gegevens
onder andere dankzij partnerships met bedrijven die
het betalingsgedrag van hun klanten rapporteren.
Maar denk ook aan artikels en audiovisueel materiaal
in de media.
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De belangrijkste
scores
Er zijn drie belangrijke scores om meteen een
oordeel te vormen over uw businesspartners. Leest
en begrijpt u deze, dan staat u al een hele stap verder
om uw zakenpartner te kwalificeren.

2 voorbeelden die invloed hebben op het
kredietadvies:
•

1. Kredietadvies
2. Multiscore
3. Betaalscore

Wanneer een onderneming gedagvaard wordt
door de RSZ, dan krijgt het bedrijf gedurende een
bepaalde periode geen krediet meer. Ook banken
zullen dan geen kredieten meer toekennen.
Iets meer dan 11% van de faillissementen in 2018
vertoonde dit knipperlicht.
Een bedrijf dat al 24 maanden geen jaarrekening
heeft neergelegd, is niet meteen betrouwbaar.
Dat wijst ook de ervaring uit. Liefst 32 procent
van de faillissementen in 2018 vertoonde dit
knipperlicht.

De eerste twee indicatoren zijn risicovoorspellers en
geven een globaal beeld op basis van verschillende
gegevens. Kredietadvies op korte termijn, multiscore
op lange termijn. De betaalscore vertelt dan weer of
een onderneming haar betaalafspraken nakomt.

•

Opgelet! De verschillende indicatoren kunnen
tegenstrijdig lijken of zijn. Een bedrijf met goede
cijfers kan bijvoorbeeld best een slecht betaalgedrag
hebben. En omgekeerd. Bedrijfsinformatie is dan
ook geen zwart-witverhaal.

2. Multiscore

1. Kredietadvies

De kredietlimiet of het kredietadvies wordt berekend
op basis van parameters in de jaarrekening.
Wanneer een bedrijf geen jaarrekening publiceert,
dan bepalen andere elementen zoals de rechtsvorm,
het maatschappelijk kapitaal of het aantal jaren dat
een bedrijf actief is het advies.
Een kredietadvies geeft aan hoeveel cash een
onderneming op korte termijn kan vrijmaken om
haar schulden te betalen. Het verwijst naar de
liquiditeit van een onderneming. In hoeverre kan
een onderneming aan haar betalingsverplichtingen
voldoen? Let op, dat niet wil zeggen dat de
organisatie in kwestie ook correct zal betalen. Daar
geeft de betaalscore een antwoord op.
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Zoals de naam het zegt wordt de multiscore
berekend op basis van verschillende elementen. De
score bundelt alle relevante informatie waarover
Graydon beschikt in één score om een onderneming
op middellange termijn te beoordelen naar financiële
gezondheid, betalingsmoraal en overlevingskansen.
De multiscore ligt tussen 0 en 100. Hoe hoger de
score, hoe meer potentieel en hoe kleiner het risico
op wanbetaling of faillissement.

De multiscore rust op 3 pijlers die elk
tientallen variabelen evalueren.
1. Feiten

Verschillende
officiële
gegevens
worden
gecombineerd en gewogen op hun belang als
faillissementsindicator. Denk maar aan de juridische
vorm, de leeftijd, de branche waarin het bedrijf actief
is, de omvang of aantal werknemers, de locatie
van de onderneming, enzovoort. Daarnaast bevat
de Graydon database een uitgebreide historiek
van alle wijzigingen die ondernemingen tijdens
hun levensloop ondergaan. Hieruit worden allerlei
risicovolle situaties gedistilleerd die relevant kunnen
zijn om vroegtijdig bedrijven in moeilijkheden te
detecteren.
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2. Balansen

Op basis van zorgvuldige statistische analyse
werden ratio’s en balansposten, alsook meerjarige
trends geselecteerd die het meest relevant zijn om
insolventie te voorspellen.

3. Community data

Denk maar aan ons uitgebreid netwerk van
leveranciers betalingservaringen (meer dan 10
miljoen ervaringen op jaarbasis). Deze unieke
gegevens zijn niet weg te denken uit de multiscore.
Ze geven, los van balansen en ander cijfermateriaal,
een indicatie van het ‘gedrag’ van een onderneming.
Soms wordt op vraag de klant nog een vierde pijler
aan de score toegevoegd. Het gaat dan om interne
data en waardemeters die van de multiscore een
instrument maken op maat van de onderneming.
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Screening, segmentatie en klantacceptatie

De multiscore wordt onder andere ingezet om
volledige klantenportefeuilles te screenen. Op basis
van die screening krijgt u onmiddellijk een beeld van
de sterkte (of de zwakte) van uw klantenportefeuille.
Het geeft u ook de mogelijkheid om uw zakenrelaties
te verdelen in verschillende risicoklasses. Vervolgens
stelt u per klasse aangepaste procedures in.
Daarnaast is de multiscore een handig instrument
om prospecten te segmenteren. Is het niet logisch
dat u in eerste instantie bedrijven benadert die
sterk presteren (en dus goed scoren)? Dat type van
bedrijven betaalt tijdig en kost u gewoon minder
energie. Gebruik dus ook de multiscore als u een
bepaald segment van bedrijven wilt benaderen.
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Tot slot is de multiscore ook vaak een onderdeel van een geautomatiseerd proces voor klantacceptatie. Met
onderstaand concreet voorbeeld wordt dit duidelijk.
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Stel dat u – zoals u in bovenstaande grafieken kunt zien – het afkappunt van de multiscore hebt ingesteld op
35. Dan vangt u 84% van alle faillissementen op (grafiek 1) en sluit u 28% van alle ondernemingen uit (grafiek 2).
Bent u evenwel bereid om meer risico te nemen? Kunt u ermee leven dat u 65% van de faillissementen kunt
opvangen? Dan kunt u het afkappunt van de multiscore gerust verleggen naar 19. U sluit dan niet langer 28% uit
van alle bedrijven, maar slechts 11%. Er komen dan meer bedrijven vrij om zaken mee te doen. Weliswaar tegen
een hoger risico.
In die zin is de multiscore dus een waardevolle score voor zowel finance, sales als marketing.
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3. Betaalscore

Het Data Exchange Pooling project is een
uitwisselingsproject waarbij de leden discreet en
anoniem het betalingsgedrag van hun klanten delen
met andere partners. Alle deelnemers signaleren
op die manier zwakke betalers, maar belonen ook
klanten die correct betalen. Al deze gegevens samen
leidden na jarenlang testen en onderzoeken tot de
ontwikkeling van een betaalscore.
Het kredietadvies vertelt u of uw zakenrelatie u kan
betalen op korte termijn. De betaalscore en het
betalingsgedrag vertellen u of uw zakenrelatie dat ook
effectief zal doen. Up-to-date betalingservaringen
vullen de jaarrekening, die minstens zeven maanden
oud is, dus uitstekend aan. Ze geven direct inzicht
op de betalingsevolutie, de cashpositie en de
betaalintenties van de onderneming.

Kortom, het betalingsgedrag overstijgt de waarde
van het traditionele en meer statische cijfermateriaal.
Het maakt het actuele beeld van uw zakenrelatie
helemaal compleet.
De betaalscore is een score van 0 tot 100. Hoe
hoger de score, hoe correcter de onderneming haar
rekeningen betaalt. Om ze te berekenen wordt een
wegingsberekening toegepast op de ervaringen die
verschillende leveranciers bezorgden. De meest
recente waarnemingen wegen hierbij zwaarder door.
Hoe groter het aantal facturen met een grote
betaalachterstand, hoe slechter de score.
Tegelijkertijd stijgt ook de kans op een faillissement
schrikbarend.

Bovenstaande grafieken bepalen bijvoorbeeld in hoeverre een bedrijf de afgesproken betaaltermijnen respecteert
of overschrijdt. In dit voorbeeld ziet u een onderneming die vrij correct haar rekeningen betaalt.
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Data Exchange Pooling

Ook u kunt meehelpen om nauwkeurige informatie te
verzamelen over zakenrelaties. Bij Graydon Belgium
loopt sinds 1984 het Data Exchange Poolingprogramma. Bij dit project delen de leden discreet
en anoniem het betalingsgedrag van hun klanten
met andere partners. Ondertussen verwerkte
Graydon Belgium miljoenen betalingservaringen van
duizenden leveranciers.
Meedoen aan dit uitwisselingsproject kost u niks.
Integendeel, u krijgt in ruil voor uw aanlevering een
commerciële tegemoetkoming. Interesse om hier
ook aan mee te werken? Contacteer ons om de
concrete details te bespreken.

Andere scores

Groeiscore: De groeiscore geeft een unieke indicatie
over de potentiële groeikansen van een bedrijf. Ze
bekijkt in welke mate een onderneming haar eigen
groei kan financieren, zonder onmiddellijk beroep te
doen op extern kapitaal.

Opheffingscore:
De
opheffingscore
of
discontinuïteitscore gaat na hoe groot de kans is
dat een bedrijf binnen de 12 maanden ophoudt te
bestaan. Niet zozeer door faillissement, maar door
ontbinding, fusie, overname en stopzetting.
Impactscore: De score geeft aan in welke mate een
bedrijf een periode van verminderde activiteit of
volledige sluiting kan doorstaan. In welke mate heeft
het dus voldoende reserves om, in eerste instantie
zonder externe (financiële) steunmaatregelen, deze
periode te overleven? Geen voorspelling, maar een
weerspiegeling van de realiteit en zeer actueel in
tijden van Corona.
Fraudescore: De fraudescore geeft aan in welke
mate het waarschijnlijk is dat een tegenpartij – een
klant of leverancier – frauduleuze bedoelingen heeft.

Activiteitscore: De activiteitscore, een score van 0
tot 10, meet voor elk Belgisch bedrijf in hoeverre het
activiteit ontwikkelt. Hoe lager de score, hoe kleiner
de kans dat een bedrijf ook werkelijk economisch
actief is. Ook al staat het dan als actief geregistreerd
bij de KBO.
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Combineer de scores
voor een correcte
interpretatie
Het beste beeld krijgt u wanneer u meerdere scores en informatie met elkaar kruist. We lichten de drie belangrijkste
combinaties toe en hoe u ze dient te interpreteren:
1. Kredietadvies positief, betaalscore negatief, multiscore positief: Het kan zijn dat de debiteur zich weinig
aantrekt van betalingstermijnen of slordig is in zijn administratie. Maar als het bewust gebeurt, dan zorgt de
debiteur er eigenlijk voor dat de leverancier voor bank speelt. Goedkoop krediet, zonder het ‘te ver’ te laten
komen. Hierin mag u niet meestappen. Ons advies luidt om via een sterker debiteurenbeheer gerichter achter uw
geld aan te gaan.
2. Kredietadvies negatief, betaalscore positief, multiscore negatief: Enerzijds is de debiteur van goede wil,
want hij betaalt nog steeds op tijd. Maar als er geen verandering komt, dan kan het vroeg of laat toch fout lopen.
Anderzijds kan het ook zijn dat deze klant elke leverancier contant moet betalen, aangezien hij nergens nog
krediet krijgt. Dat vertaalt zich in een ‘vals’ positief betaalgedrag.
3. Zijn de drie scores negatief? Dan heeft uw debiteur een gigantisch probleem. Een preventief debiteurenbeheer
is hier aan te raden.
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Handelen op basis
van bedrijfsinformatie
Mooi als u over de juiste informatie beschikt, maar u dient er ook gepast naar te handelen. Nog vaak
wijken bedrijven af van de vaststellingen die zwart op wit op papier staan. Er zijn zes verschillende
toepassingen op basis van bedrijfsinformatie:
Toepassing 1.
Maak op basis van de gegevens die u hebt gepaste
betaalafspraken met uw klanten en prospecten.
Sterke algemene voorwaarden zijn hierbij belangrijk.
Probeer uw voorwaarden door de andere partij te
laten ondertekenen. Ontstaat er toch discussie over
bepaalde paragrafen, geef dan toe op de kleine
zaken. Maar houdt uw basisprincipes en de juridisch
belangrijkste passages overeind.
Toepassing 2.
Geef geen krediet aan bedrijven die de negatieve
scores opstapelen. U haalt er alleen maar problemen
mee in huis. Geef deze duidelijke richtlijn mee aan
uw salesteam, maar communiceer er ook open over
met uw klant. Negatieve cijfers houden u tegen om
de klant uitstel van betaling te geven en die stelling
kan ruimte creëren om verder te onderhandelen. De
klant zal zijn scores willen toelichten en zo leert u
weer meer over dit bedrijf.
Toepassing 3.
Merkt u dat het betaalgedrag verslechtert of
ontvangt u een ander alarmsignaal, informeer dan
bij uw klant of leverancier wat er aan de hand is.
Luister naar hun argumenten, blijf commercieel en
oordeel dan of het zinvol is om andere afspraken te
maken met uw zakenrelatie.
Toepassing 4.
Verstuur geen standaard aanmaningen naar
iedereen, maar zorg voor een aangepaste
aanmaning per type klant. Hardleerse wanbetalers
die ook nog eens financieel wankel staan, mag u
streng aanpakken. Financieel gezonde debiteuren
die sporadisch te laat betalen, benadert u best op
een andere (commerciële) manier.
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Toepassing 5.
Houd de status van een bedrijf goed in de gaten.
Het is niet omdat een bedrijf vandaag goed scoort,
dat het volgende week dezelfde positieve cijfers kan
voorleggen. Laat u dus niet verrassen en zorg ervoor
dat u altijd over de meest actuele bedrijfsinformatie
beschikt. Met up-to-date informatie neemt u de
juiste beslissingen.
Toepassing 6.
Een tip voor marketing en sales: ga op zoek
naar prospecten die goede scores kunnen
voorleggen. Financieel gezonde prospecten leiden
tot een financieel gezond klantenbestand. Met
kredietwaardige klanten krijgt u minder af te rekenen
met wanbetalingen, klachten of afschrijvingen.
Kortom, het bevordert de financiële gezondheid van
uw eigen bedrijf en dat maakt u weer aantrekkelijker
voor de buitenwereld.

Mooi als u over de juiste
informatie beschikt, maar
u dient er ook gepast naar
te handelen. Nog vaak
wijken bedrijven af van de
vaststellingen die zwart op
wit op papier staan.
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Conclusie
Vindt u bedrijfsinformatie nog altijd duur of gaat u
toch nog liever zelf aan de slag? Bedenk dan even of u
de concurrentie kunt aangaan met gespecialiseerde
bureaus.
-

-

-

Heeft u dezelfde bronnen ter beschikking om uw
beslissing op te baseren? U gebruikt toch zeker
niet alleen de jaarrekening?
Bent u in staat om verschillende bronnen te 		
combineren?
Beschikt u over moderne systemen om de 		
gegevens te analyseren of gaat u manueel aan
de slag?
Heeft u voldoende kennis om de resultaten te
analyseren en te interpreteren?
Heeft u hier voldoende tijd voor?

Bent u geen expert die hiervoor is uitgerust, dan
lijkt het ons onmogelijk om zelf alle informatie over
uw zakenrelaties te verzamelen en up-to-date te
houden.
U kunt jaarverslagen nalezen. Andere leveranciers of
klanten van een onderneming bellen om te polsen
naar hun ervaringen. Ook via Google kunt u snel
heel wat informatie verzamelen. Maar een volledig
beeld? Actueel? Nee.

Op basis van juiste en actuele gegevens kunt u
nauwkeuriger bepalen met wie u zakendoet. Gebruik
bedrijfsinformatie om een gezond klantenbestand
uit te bouwen. Kredietwaardige klanten betalen
correcter, genereren minder klachten en kosten u
minder tijd en energie. Tijd en energie die u kunt
besteden aan uw beste klanten en prospecten met
toekomst. Solvabele klanten zijn bovendien minder
snel geneigd om naar een andere leverancier over te
stappen. Als u als leverancier uw afspraken nakomt
natuurlijk. U riskeert minder onbetaalde of laattijdig
betaalde facturen en u verkleint de kans dat u
geconfronteerd wordt met faillissementen.
Onthoud dat bedrijfsinformatie niet alleen een
oordeel vormt over de kredietwaardigheid
van een zakenrelatie. Het gaat verder dan dat.
Bedrijfsinformatie gebruikt u ook om kansen
en opportuniteiten te ontdekken. Wie gericht
en doordacht te werk gaat, creëert een gezond
groeiklimaat voor de eigen onderneming. Een
klimaat dat ruimte biedt voor stabiliteit en verdere
ontwikkeling. Het merendeel van de Belgische
bedrijven is nog altijd gezond. Waarom zou u uw tijd
besteden aan die ondernemingen die dat niet zijn?

Voor een uitgebreide en complete analyse van uw
zakenrelaties kunt u terecht bij gespecialiseerde
bedrijfsinformatiekantoren. Zij hebben de capaciteit,
de ervaring, de expertise, de technologie en de
kanalen om een grote hoeveelheid informatie te
verwerken. Ze zijn op de hoogte van alle wijzigingen
binnen
vennootschappen,
zelfstandigen
en
verenigingen. Zo kunnen zij hun klanten correct en
uiterst snel informeren over veranderingen in hun
klantenportefeuille.
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Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met ons via
Graydon Belgium nv
Uitbreidingstraat 84-b1 | 2600 Antwerpen (Berchem)
+32 3 280 88 00 | support@graydon.be | www.graydon.be

