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IN DEZE WEEK
De nieuwe WFT 2014
Vanaf 1 januari 2014 treedt het nieuwe WFT Vakbekwaamheidsbouwwerk in werking.
Dit nieuwe stelsel vervangt de huidige WFT wetgeving. Vanaf 2014 zal er vanuit de
WFT meer gefocust worden op vakbekwaamheid en zal de WFT een andere modulaire
opbouw krijgen. Directe aanleiding voor de herziening van de huidige WFT opbouw is
de uitkomst van verschillende onderzoeken van de AFM. Hieruit bleek dat - door het
ontbreken van de juiste vaardigheden van de adviseur - in veel gevallen het advies niet
compleet of niet correct is. Dit geldt ook voor de WFT Consumptief Krediet.

Mark Damman over trends op het gebied van Credit Management
Wat is er terecht gekomen van wet en regelgeving? Steeds zijn er nog incassobureaus
die geen gebruik maken van de WIK kosten, maar administratie - en incassokosten in
rekening brengen. Ondanks de kredietcrisis is in 2013 het gemiddelde aantal dagen
dat een factuur open staat flink afgenomen. Is dat bij u ook zo? Wat zegt dat over het
Credit Management? 30% van de bedrijven schrijft 75% van de oninbare vorderingen
af ten gevolge van een faillissement. Tot hoe ver gaat u met het uithanden geven van
oninbare vorderingen?

De trendmeter Credit Management
Op de Credit Expo is dit jaar ook genoeg aandacht uitgegaan naar de trendmeter
Credit Management. Hierin wordt ingegaan op alle huidige trends binnen het Credit
Management. Zo is er onder meer ingegaan op de betaaltrends van het afgelopen jaar.
Zo bleek dat organisaties een stuk sneller betalen dan vorig jaar. Bijna de helft van de
bedrijven is meer gaan investeren in Credit Management, waardoor de conclusie
getrokken kan worden dat Credit Management steeds belangrijker aan het worden is.
Voor een uitgebreide beschrijving van trends in het Credit Management zie
http://www.vcmb.nl/wp-content/uploads/Trendmeter-2013.pdf
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