
 

 

 

 

Belangrijke signalen en voortekens (‘Red Flags’) van faillissement van een retailbedrijf voor 

leveranciers. 

 

Red Flag 1 

 

Het retailbedrijf vraagt u in te stemmen met een verlenging van de betaaltermijn van (bijvoorbeeld) 60 naar 

90 dagen.  

 

Wanneer uw afnemer u vraagt in te stemmen met een verlenging van de betaaltermijn van (bijvoorbeeld) 60 naar 

90 dagen, dan moet u oppassen. Dit is een duidelijk signaal dat het fout gaat. Retailbedrijven zijn steeds meer 

afhankelijk van leveranciersfinanciering. Verlenging van de betaaltermijn is verruimen van werkkapitaal. Dat gebeurt 

alleen als de nood aan de man is. 

 

Red Flag 2 

 

Het retailbedrijf vraagt u om afstand te doen van een eigendomsvoorbehoud of stelt een andere nadelige 

aanpassing van de inkoopvoorwaarden voor.  

 

Uw afnemer vraagt u om afstand te doen van een eigendomsvoorbehoud of stelt een andere nadelige aanpassing 

van de inkoopvoorwaarden voor. Pas op, dit is een bekende eis van de bank. De bank verbindt dan aan voortzetting 

van de financiering de voorwaarde dat leveranciers afstand van eigendomsvoorbehoud doen. Dat verbetert de 

positie van de bank en verzwakt de positie van de leverancier. De bank vraagt dit alleen als zij zich zorgen maakt.  

 

Red Flag 3 

 

Het betaalgedrag verandert (verslechtert) en op uw betalingsverzoeken wordt niet of slecht gereageerd. 

 

Wees alert op verandering van het betaalgedrag (dit verslechtert) en wees alert wanneer er op uw 

betalingsverzoeken niet of slecht wordt gereageerd. Ook dit is een heel duidelijk signaal dat er financiële problemen 

zijn. Retailbedrijven kennen een goede en strakke liquiditeitsplanning. Betaling binnen de afgesproken 

(gebruikelijke) termijnen is normaal gesproken goed mogelijk. Een verandering daarin, is een duidelijk signaal. 

 

Red Flag 4 

 

De transporteur weigert om nog te vervoeren of het Distributiecentrum weigert goederen uit te leveren. 

 

Pas op wanneer de transporteur weigert om nog langer te vervoeren of wanneer het Distributiecentrum weigert 

goederen uit te leveren. Een transporteur is een fulfilmentcenter en is een cruciale partner van een retailbedrijf. Als 

deze bedrijven moeilijk doen omdat er achterstanden zijn, dan verkeert het bedrijf in betalingsmoeilijkheden.   

 

Red Flag 5 

 

U wordt benaderd door een ‘adviseur’ die vragen stelt over de bestellingen, de openstaande facturen, de 

betaalcondities en dergelijken.  

 

Een ander belangrijk signaal is wanneer u wordt benaderd door een ‘adviseur’ die vragen stelt over de bestellingen, 

de openstaande facturen, de betaalcondities en dergelijke. Hierbij is de kans groot dat u contact hebt met een partij 

die de positie van de bank inventariseert. Als een bedrijf wordt ondergebracht bij bijzonder beheer van de bank is 

dat een duidelijk signaal dat het financieel slecht gaat. De afdeling bijzonder beheer begeleidt ondernemingen in 

zwaar weer. De bank schakelt vaak een adviseur in die de zekerheden in kaart brengt, zoals NTAB, Kruger of 

Troostwijk. Als u merkt dat dit gebeurt, dan is de bank onzeker en zou u dat ook moeten worden.  


