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credit 
management

“We hebben het eens bijgehouden. Gemiddeld om de zes weken krijgen we 
een wetswijziging, waaraan we onderhevig zijn. Dat is erg veel voor een 
procesgedreven bedrijf als het onze”, zegt credit manager Steven Penne 
van het energiebedrijf Essent.  “We zijn dan vaak ook meer bezig met het 
hertekenen van processen, veeleer dan met het strikt financiële.”

steven penne, credit manager essent:
“elke zes weken moeten  
we een wetswijziging verteren”

Essent, dat deel uitmaakt van de Duitse 
RWE-groep, levert gas en elektriciteit aan 
zowat 365.000 afnemers in ons land. Het 
gaat voornamelijk om particulieren en 
kleinere zakelijke klanten. De opvolging 
daarvan gebeurt door zo’n 150 mensen op 
de hoofdzetel in Kontich. Het team waar-
mee Penne werkt, bestaat uit een kern van 
veertien mensen. Twee van hen verzorgen 
de relaties met de bedrijfsklanten, de ove-
rigen zijn vooral bezig met de particuliere 
klanten en kleine zakelijke afnemers. Dit 
betekent het verwerken van de betalingen, 
het sturen van aanmaningen, het rapporte-
ren en het volgen van de juridische zaken. 
Het behandelen van klachten behoort niet 
tot het takenpakket. “Dit gebeurt door een 
speciale cel omdat dit toch iets heel speci-
fieks is in onze sector”, aldus nog Penne. 
Het creditmanagement van Essent valt 
overigens onder de commerciële en niet 
onder de financiële afdeling. De nadruk 
ligt dan ook veel meer op commerciële 
kpi’s dan op financiële doelstellingen. 
“We worden erg betrokken bij het uitte-
kenen van de bedrijfsprocessen. Dat moet 
ook wel. De voorbije twee jaar zijn we ver-
dubbeld in omvang, terwijl we nog steeds 
met hetzelfde aantal mensen werken. We 
hebben bij de uittekening van die proces-
sen ook veel overleg met legal en IT. Onze 
taak is dus veel ruimer dan achter wanbe-
talers aan te gaan.”

 ó Laten die processen u toe om uw 
DSO te verbeteren?
steven penne: “We hebben geen focus op 
de DSO. Die is trouwens door diverse fac-
toren te beïnvloeden. Door onze omvang 
kunnen we niet al onze facturen op dezelf-
de dag uitsturen. De verzending verloopt 
bijgevolg gespreid over de hele maand. De 
DSO zegt dus misschien wel iets over ons 

werkkapitaal, maar niets over de kwaliteit 
van het creditmanagement. We zijn bo-
vendien een erg klantgericht bedrijf. We 
proberen onze facturen te bezorgen zo 
dicht mogelijk bij de dag dat de klant dit 
verwacht, bijvoorbeeld elke derde of elke 
zevende dag van de maand. Wel bekijken 
we onze time to drop, het aantal dagen 
dat we nodig hebben om te stoppen met 
leveren eens we besloten hebben om een 
klantenrelatie te beëindigen. We proberen 
dit zo dicht mogelijk bij de theoretische 
datum te doen. Een einde maken aan een 
contract is echter sterk gereglementeerd 
in onze sector. We zitten met heel speci-
fieke opzegregelingen, die heel strak zijn 
en ons geen manoeuvreerruimte geven. 
Zo heeft de klant vanaf het versturen van 
de factuur 17 dagen tijd om te betalen. Als 
de voorbij zijn, wachten we er nog enkele 
om te zien of ze op het einde van die iode 
toch niet hebben betaald. Levert dat niet 
het gewenste resultaat op, dan mogen 
we de eerste herinneringsbrief versturen. 
Vervolgens moeten we nog een vijftien da-
gen wachten om een eerste ingebrekestel-
ling te zenden. Reageert de klant dan nog 
niet, dan kunnen we vijftien dagen later 
de opzegbrief opsturen. In Vlaanderen en 
Wallonië moeten we dan nog eens zestig 
dagen wachten vooraleer we de levering 
echt mogen afsluiten. In het kortste traject 
zijn er dan al 107 dagen verstreken sinds 
de uiterste betaaldag. Dat komt overeen 
met een derde van een jaar. Ligt die iode 
in de winter, dan spreken we over 60% 
à 70% van het jaarverbruik, ligt ze in de 
zomer dan spreken we over 20% à 30%. 
Na de afsluiting nemen de netbeheerders 
in Vlaanderen de leveringen over, in Wal-
lonië moet je zelf de leveringen blijven 
verzorgen, maar wordt een budgetmeter 
geplaatst. Bovendien is maar 40% van het 

Steven Penne, credit 
manager Essent:  
“In het verleden 
hebben we veel 
moeten afschrijven 
op wanbetalers. Nu 
is dat al veel beter 
en met twee derde 
gedaald, maar er 
is nog ruimte voor 
verbetering.”
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factuurbedrag voor ons, de overige 60% 
moeten we doorstorten aan de distributie-
netbeheerder of de staat. Als de klant niet 
betaalt, zijn we ook dat bedrag dus kwijt. 
De distributienetbeheerders nemen alleen 
een risico op de energieleveranciers, niet 
op de eindklant. Wij dragen de totale ver-
antwoordelijkheid. Eigenlijk zou het bil-
lijk zijn dat we daar een faire vergoeding 
voor zouden krijgen. Daarbij komt nog 
dat we posities in de markt nemen. In Bel-
gië produceren we niet zelf. Dit betekent 
dat we onze energie moeten inkopen. En 
dat heeft gevolgen. Als de marktprijs in-
tussen gedaald is, zitten we met een open 
positie waarop we verlies boeken om-
dat we ze tegen een lagere prijs moeten 
doorverkopen. Voorts ligt het werkelijke 
verbruik in de gevallen dat we afscheid 
moeten nemen van een klant vaak het 
verst van het geraamd verbruik. We kun-
nen de raming echter alleen maar een defi-
nitieve afsluitingsfactuur maken op basis 
van meterstanden die door de netbeheer-
der werden gevalideerd. Dat is vaak zes à 
zeven maanden later. Op dat moment is 
het juridische proces tegen de wanbetaler 
soms al bezig. Het komt niet goed over als 
je op dat moment nog met aanpassingen 
komt, maar het kan niet anders. De poli-
tiek zegt dat energie voor iedereen toe-
gankelijk en betaalbaar moet zijn. Ze moet 
ook betrouwbaar en duurzaam zijn. Maar 
dat kan alleen als we duurzaam winstge-
vend kunnen zijn. We proberen een even-
wicht tussen die componenten te zoeken. 
In het verleden hebben we veel moeten af-
schrijven op wanbetalers. Nu is dat al veel 
beter. We hebben al grote stappen gezet. 
De afschrijving is met twee derde gedaald, 
maar er is nog ruimte voor verbetering.”

 ó Een zwarte lijst zou veel kunnen 
oplossen.
steven penne: “Ik ben al tien jaar actief in 
de energiesector en al tien jaar hoor ik ver-
halen over een zwarte lijst. Maar ondanks 
alles wat daarover de ronde doet, bestaat 
die nog steeds niet. We zijn nochtans een 
voorstander van een registratie. Dit zou 
toelaten om speciaal voor deze doelgroep 
producten te ontwikkelen.”

 ó Kunt u zich niet indekken via een 
kredietverzekering?
steven penne: “We hebben er even aan 
gedacht om een excess of loss-verzekering 
af te sluiten, maar toen zijn we afgestapt 
van het beleveren van de grootste bedrij-
ven. Binnen de RWE-groep worden die nu 
rechtstreeks benaderd door Powerhouse. 
Wij richten ons nu vooral naar particulie-
ren en kleine zakelijke klanten. Daarvoor 
is een kredietverzekering minder ge-
schikt. Je moet hier immers ook een infor-
matiestroom voor opzetten en dat proces 
heeft ook een kostprijs. Ook dat heeft de 
beslissing mee bepaald. We hebben er dan 
ook voor gekozen om onze processen zo-
danig te organiseren dat we geen krediet-
verzekering nodig hebben.”

 ó Je zou ook de consument op 
voorhand kunnen laten betalen.
steven penne: “Voor particulieren waren 
we de eerste met een formule met vooraf-
betaalde facturen. Dat gaf voor de klant 
het voordeel van een erg scherpe prijs. 
Die konden we bieden omdat we door de 
voorafbetaling geen betalingsrisico dien-
den te verrekenen. Bovendien kwamen we 
op een goed moment met dat product op 
de markt. Veel mensen hadden toen net 
hun eindejaarspremie gekregen. Door de 
lage rentestand was de opbrengst van een 
voorafbetaalde energierekening groter 
dan het rendement op de bank. Bovendien 
had de consument op dat moment het ver-
trouwen in de banken wat verloren.”

 ó Aan de andere kant zou u ruimere 
betalingstermijnen als commercieel 
instrument kunnen inzetten. 
steven penne: “Goede klanten proberen 
we een betere betalingstermijn te bieden, 
maar dat geldt vooral voor B2B. , Als een 
bedrijf bijvoorbeeld al vijf jaar heel correct 
betaalt, kunnen we heel soepel zijn.”

 ó Heeft u andere mogelijkheden om 
uw werkkapitaal te verruimen?
steven penne: “Wat we wel eens gedaan 
hebben, is het overdragen van een porte-
feuille met dubieuze debiteuren aan een 
partner die het volledige risico overneemt. 

“De DSO zegt misschien wel iets 
over ons werkkapitaal, maar 
niets over de kwaliteit van het 
creditmanagement.”

Het ging om een bedrag van ettelijke mil-
joenen, waardoor het bedrijf extra werk-
kapitaal binnenkreeg zonder te moeten 
wachten op de uitkomst van een gerechte-
lijke procedure die vijf à zes jaar zou kun-
nen aanslepen. Dat was goed voor een 
groeiend bedrijf, waardoor we makkelijker 
konden deelnemen aan groepsaankopen.”

 ó Hoe verloopt de samenwerking 
met de andere financiële afdelingen 
van Essent?
steven penne: “We hebben veel infor-
matie te delen. Daarom beginnen we elke 
dag met een vergadering van zo’n tien 
minuten. Daaruit leren we onder meer 
of de bankbestanden goed verwerkt zijn. 
Dat is belangrijke informatie. Als je dit wil 
doorgeven aan het callcenter, moet dit in 
orde zijn. We hebben nauw contact met 
de boekhoudafdeling en de gegevens over 
de slechte betalers geven wel elke maand 
door aan de verantwoordelijke voor finan-
ce. Met treasury binnen de groep hebben 
we minder contact.”  π

“Een kredietverzekering is minder geschikt bij ons. 
Je moet hier immers ook een informatiestroom 
voor opzetten en dat proces heeft ook een kostprijs.”


